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Profissões apaixonadamente abraçadas e cultuadas; ou manietadas por Normas, Códigos, 
ISOs, arcaicos incompreendidos inquestionados?  
 
Prof. Dr. Victor F.B. de Mello* 
 
1. Introdução. 
 
Afim de abordar atualizadamente o absurdo a que a Geotecnia da amplíssima e riquíssima prática 
profissional, e mesmo a acadêmica-teórica, chegou ao final de aproximadamente três gerações de 
atuações inquestionavelmente meritórias de seus apóstolos e acólitos, parece importante resumir-se 
alguns princípios básicos historicamente subjacentes, e os paradoxos decorrentes assim 
flagrantemente desvendáveis. Ouso fazê-lo mais por obrigação do que por direito, o qual só presumo 
dever assumir pela necessidade de uma retrovisão do GERAL para o PARTICULAR, incluída a 
minimizada consignação da convicção de cidadania da dominante contribuição da Engenharia Civil 
para a qualidade de vida da humanidade. Friso que em muitos dos assuntos e casos já havia 
trabalhado e publicado, inclusive recentemente: e só vejo necessidade de suplantar e ajustar! 
Vergonha e temor? Nenhum! Só me entusiasma ter podido encontrar um palpável avanço a oferecer, 
o que é apaixonante.  
 
“Caminante ... se hace camino al andar. / Al andar se hace camino, / y al volver la vista atrás / se ve la 
senda que nunca / se ha de volver a pisar.” (Antonio Machado) 
 
1.1. Holístico, do geral para o particular. 
 
Assinalo primeiro que perante a impressão corrente de que nos dirijamos aos que apenas se 
concentram em fundações, escavações profundas, e túneis, cabe reavivar o entusiasmo pela 
Geomecânica absolutamente holística, incluídas as barragens, etc...: isto tanto porque todos os 
“serviços geotécnicos especializados” participam em toda a variedade de obras, como porque nos 
maciços terrosos compactados (das barragens principalmente) são encontrados, com a máxima 
precisão de execução fiscalizada, toda a gama de variação dos solos de granulometrias estendidas 
(de seus horizontes progressivamente variantes) entre os parâmetros de (γd max; hot; PN) da ordem de, 
arenosos (2,3 t/m3; 8%) até, argilosos (1,40t/m3; 43%), e este par de parâmetros parece caracterizar 
da melhor forma prática os distintos materiais para prover “ilhas” de investigação técnica idealizável e 
realizável; ademais, praticamente todas as “normas de ensaios” etc... foram transladadas 
inopinadamente para obras grandes e exigentes de vetores muito diversos, conquanto nos primórdios 
vetorizados apenas para fundações e arrimos; e também porque nas barragens e nos túneis são 
bastante monitorados os comportamentos fundamentais profissionais mais importantes, em 
condições extremadas; etc... Finalmente a caracterização-índice provida por ensaio bem normatizável 
oferece um índice sem dicotomias, absolutamente contínuo, tal como é almejável para todos os solos 
como primeira base; e é particularmente convidativo para nossos horizontes geométrica e 
geotecnicamente muito diferenciados progressiva ou descontinuamente, especialmente quando já 
repetido e sobejamente comprovado e publicado que nenhuma das classificações convencionais 
atende aos solos residuais saprolíticos e lateríticos.  
 
Na Fig. 1 apresento a curva de máximos das compactações Proctor Normal (PN) que recomend(ei)(o) 
para toda e qualquer identificação/caracterização/classificação INICIAL dos solos, por excluir o erro 
lógico original da dicotomia granulometria-limites Atterberg. Recomendo mesmo para fins diversos de 
fundações, escavações profundas, arrimos, túneis em solos, etc. Em seguida obviamente virão os 
parâmetros clássicos complementares, mas já agora associáveis a uma mesma família, mesmo 
sobrenome: tais como (a) comparações in situ vs. remanejados-compactados (b) curvas 
granulométricas contínuas vs. descontínuas, e entre elas como racionalmente distinguir entre 
substantivo e adjetivo, por exemplo, areia argilosa vs. argila arenosa (de Mello, 2000) (c) formas e 
resistências aos esmagamentos dos grãos grossos (d) discriminações dos finos (< 0,002 mm) entre 
pós de pedras e partículas lamelares (e) presença significativa de argilo-minerais ativos (e) etc... O 
assunto foi resumidamente tratado expondo que os clássicos “diagramas triangulares” de areia-silte-
                                                 
* Reconhece-se com agradecimento o apoio dos colaboradores: Ewerton B. Meireles, Erika S. 
Larocca e Raquel Quintanilha.  
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argila são inoperantes: perante cada um dos três dominantes parâmetros fundamentais 
(compressibilidade, resistência, permeabilidade – “piping”) devem alterar-se as designações 
substantivo-adjetivo (ex. areia-argilosa vs. argila-arenosa).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Sugestão para um índice de caracterização absolutamente contínuo, sem dicotomia de 
granulometrias vs. limites Atterberg. (de Mello, 1958; Franco Filho e Komesu, 1971) 
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Enfim, sob pena de enfatizar o óbvio olvidado, julgo proveitoso começar por resumir o que poderia ser 
chamado de ELEMENTOS DE POSIÇÃO que constituem os dados básicos herdados em toda e 
qualquer obra, em diferentes graus de relevância. Friso o princípio ontológico da ciência, e do 
desenvolvimento tecnológico, do COMPRIMIR MAS NUNCA SUPRIMIR, cujo corolário implica no 
apreço por todas outras especializações intervenientes, na medida em que me aprofundo na 
dedicação à minha própria. A inquirição quanto às outras especializações pode se resumir a não mais 
do que o percorrer rapidamente pela “check-list”, anotando só as condições faltantes, tal como é 
obrigado a fazer o piloto aprontando-se para a decolagem. Na hipótese de um honesto e humilde 
reconhecimento de um desconhecimento, inclusive se agravado por desconhecimento do 
desconhecido grau da relevância, não vacilar em pedir e obter o parecer sucinto competente. 
 
Por razões óbvias do presente propósito limito-me ao mínimo possível de listagem de fatores 
postulados como intervenientes, inclusive sem generalizar para cada um qual a probabilidade de 
poder ser minimizado, ou dever ser ampliado e mesmo maximizado o atendimento pertinente. Fato é 
que sendo tudo muito complexo por própria Natureza, será também singular a cada região e caso : o 
que expõe as aberrações de  (1) parâmetros históricos únicos para cada fim, mantidos sem 
complementações progressivas  (2) NORMAS de suas determinações transladadas para condições 
diversas, sem ajustes nem alterações por respeito às distintas necessidades e vetorizações1. 
 
Em linhas gerais subdividimos em três grandes categorias, todas inter-relacionadas geneticamente, e 
interagindo em diferentes graus e velocidades, seja “na condição natural”, seja previsível sob a 
“mudança de condições” a ser imposta pela obra. 
(A) Atmosférica – Meteorologia e Hidrologia 
(B) De superfície – Topografia e “Ambiente” 
(C) SUBSOLO – Geológico-Geomecânico.  
 
Por razões óbvias concentro na terceira, embora como engenheiro civil-geotécnico nunca posso 
deixar de começar por me inteirar, em primeiro grau de aproximação, das primeiras duas, e da 
LEGISLAÇÃO, CUSTOS e LOGÍSTICAS intervenientes. Parece historicamente compreensível que o 
marcante sucesso do Princípio das Pressões Efetivas de Terzaghi, associado à acentuada incógnita 
natural e singularidade de cada caso, e à mistificação profética, tenham facultado a que nunca, 
absolutamente nunca, se promoveram publicações abordando os “gêmeos siameses” das soluções 
geomecânicas exaradas. É muito surpreendente que enfrentando atuações complexas aplicadas 
sobre materiais complexos Naturais num universo diferenciado, não tenha ocorrido automaticamente 
que Y = f (a, b, c, d ...) (de Mello, 1969) tivesse sem demora imposto o princípio liminar dos 
diferenciais parciais sucessivos, Y = f (∂Y/∂a + tudo constante ou zero) seguido de Y = f ((∂Y/∂a, ∂Y/∂b 
... resto constante), e assim por diante, desvendando progressivos aprimoramentos com a introdução 
de mais parâmetros. Mas, conforme se nota em tudo, (a) um primeiro parâmetro demasiado grosseiro 
(poupado por exagerado FATOR DE SEGURANÇA, FS acoplado à condescendência Divina) suprime 
a geração dos adicionais enquanto ele domina, e (b) segundo minhas repetidas experiências 
pessoais com os maiores mentores (Terzaghi, Casagrande, Rutledge, S. Wilson, T. Leps, J. Lowe III, 
Manuel Rocha, J.B. Cooke, J. Salas, Kerisel, Skempton, Bishop), seus cérebros incorporavam 
parâmetros e raciocínios subjacentes não formalizados, e eles sistemática e infalivelmente 
menosprezavam as burocracias de Normatizações, etc...face ao sacerdócio supremo de aplicar seus 
melhores conhecimentos continuamente atualizados. 
 
Adiante assinalo sucessivamente (a) parâmetros errada ou desfavoravelmente formulados (b) 
combinações e distinções de parâmetros insuficientemente bem formulados (c) teorias incorretas (d) 
caracterizações-índice mal correlacionáveis com os parâmetros-fundamentais almejados de 
comportamentos (e) combinações de parâmetros e teorias insuficientemente precisas (f) dicotomias 
idealizadas, por exemplo, entre deformações e rupturas (g) tudo no global acobertado por FSs 
“importados” de outros materiais (industriais sintéticos, passíveis de idealizações matemáticas, ex. 
Elasticidade, Plasticidade, etc...) dificilmente ajustáveis às realidades das obras, e portanto inferíveis 

                                                 
1 Envergonhar-me-ia deter-me em comentar nossas Normas sempre extensas e profícuas em 
mínimos detalhes, nenhum dos quais resiste às primeiras perguntas (a) que influência ou importância 
tem? (b) onde minimamente constatado e documentado?  
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como exagerados por motivo da psicologicamente comprovada tendência da grande maioria, do 
“muito maior temor de perda do que o desejo do ganho” (de Mello, 1987). 
 
1.2. Do possível ao provável, ao determinismo do fato ousado criativo SIM/NÃO. Repúdio ao 

caos de regras impositivas, à estagnação do “não-impossível”, à “não-ação”. 
 
Interrompo para postular um pensamento que encontrei insinuada e explicitamente refletido muitas 
vezes nas observações de Terzaghi em sua peregrinação de busca sedenta pelas grandes obras em 
curso pelos EUA em 1912. A multiplicidade de “hipotéticas leis” (regras) (Precedentes e Práticas, 
qualitativamente reaplicadas), e o domínio da lei do mercado, a tal ponto marcantes que teria 
resultado na teoria do “não-impossível” terminando na apática filosofia do abandono à “não-solução” 
devolvida à condição inicial. Trata-se de filosofia moderna que se expande sob convincente 
exposição de Andreu Solé no livro “Créateurs de Mondes. Nos possibles et impossibles”2, da qual 
resumo um trecho exemplificativo sintetizado do filme de Sidney Lumet, 1957 “Twelve Angry Men”.  
 
Trata-se de um júri de 12 homens que durante uma semana exata ouviu, obrigatoriamente calado 
(por lei) as argumentações do procurador e do advogado de defesa, o primeiro arrasadoramente 
comprovando com “fatos” que o rapaz de 18 anos (com infância muito sofrida e algo criminosa) teria 
numa discussão assassinado o pai com uma facada no peito. A defesa teria sido por um jovem 
advogado designado pela Corte, e relativamente amorfa, conforme ulteriormente se desvenda nas 
argumentações (a sós, portas fechadas) entre o júri, visto que só teria a perder em sua carreira. 
Terminadas as exposições o Juiz reúne os doze e lhes comunica os mandados inapeláveis pela Lei 
(1) decisão obrigatoriamente unânime (2) se, “excluída qualquer dúvida RAZOÁVEL”, considerado 
culpado, pena de morte inapelável (3) se admitida alguma possibilidade da dúvida sobre a culpa, o 
júri é dissolvido, e nada é resolvido. Resumindo o desenrolar bem revelador, por várias razões das 
acentuadamente diferenciadas personalidades etc; os mais vocíferos, e furiosos por desperdício de 
tempo, logo bradam que os fatos foram inquestionáveis, e clamam por uma votação aberta imediata 
de “culpado”. Resultou a votação de 11 a 1: caíram irritados e impiedosos em cima do jurado 
dissidente, que apenas educadamente ponderou que estavam resolvendo tirar obrigatoriamente a 
vida de um jovem sem qualquer discussão de um pouco de tempo, merecido, se tão somente tal 
destino exigiria que se dedicasse. Não tinha formado opinião: mas admitia a “não-impossibilidade” 
(duplo negativo) de que a mulher que depôs assertivamente haver visto, da janela dela do outro lado 
da linha férrea do Metrô entre os dois prédios, através das janelas de um trem passante, o rapaz 
esfaqueando o pai. Seguem-se várias postulações das não-impossibilidades quanto a outros “fatos” 
enfaticamente expostos pelo procurador, sem inquirição da defesa: e, repetindo em seguida a 
votação, agora secreta, resultaram 10 convencidos inamovíveis, contra 2 insuficientemente seguros. 
E assim sucessivamente até terem todos, 12 a 0, concluído que o caso resultara impossível de 
decidir, para a ação irremediável impositiva, pelo conjunto das não-impossibilidades de que os “fatos” 
se expusessem como não limitados à “faixa de confiança” dentro do razoavelmente isento de dúvida. 
No decorrer das acerbas discussões ressaltaram-se (1) as enormes diferenças psíquicas e 
sociológicas dos doze, e (2) a frase denunciadora “não introduza aí alguma fajuta noção de 
probabilidades.” A primeira faz parte da complexidade dos representantes do “milagre criativo da 
vida” perante a hipótese da igualdade de todos os “homens comuns” perante a lei (não na feitura da 
lei): mas não configura a razoável uniformidade da “cultura” (cultivo) que os “homens COMUNS” 
devem assegurar como intrínseca a uma comunidade/sociedade/Povo/Nação, cultura essa que 
constitui a essência da agregação da espécie humana; a segunda expõe que frente a 3 ou 4 
determinismos guilhotinescos impostos, no lugar da exposição explicada dos motivos (proibido, por 
lei, o veredicto só podendo ser de uma palavra, culpado ou não-culpado) afim de ir moldando os erros 
arbitrários, resulta a não-solução, devolução do problema tal como recebido. Pondere-se 
inclusive sobre as incoerências entre os determinismos substantivos e as impossibilidades de 
explicitar os relativismos das adjetivações e adverbiações, RAZOÁVEL, COMUM, etc... A nós como 
profissionais obrigados a criar, fazendo colapsar os milhares de possibilidades (e ainda mais não-
impossibilidades) para um milhar de probabilidades, e destas para um ousado SIM/NÃO de cada 
decisão-ação-fato consumado, conclamo à reflexão sobre a tragédia niilista do “deixar ficar como está 
para ver como fica” à qual nos achamos esvaziados! Honramos melhor nossos mentores de 

                                                 
2 Editions du Rocher, 2000, Paris.  
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vanguarda, que ousaram formular os parâmetros-únicos originais, mantendo-os sós e 
insuficientemente corretos, ou continuamente moldando-os com mais arestas limadas?  
 
Encerrando estas considerações conclamantes consigno uma incompreensão e mal do qual ainda 
sofremos acentuadamente, e que só agrava com o tempo no tocante às ESTATÍSTICAS-
PROBABILIDADES, EPs irreverentemente referidas na menção “alguma fajuta noção de 
probabilidades”. Sofremos agravadamente com o tempo pela bifurcação da progressiva sofisticação 
da EP para a qual a escolha deveria ser (1) suficientemente simples para atrair amplo universo de 
profissionais praticantes expressando a experiência realística, e não (2) progressivo isolamento 
repudiante de superespecializações sofisticadas pouco praticáveis.   
 
E assim tem ocorrido com todas as bifurcações, cada vez em maior número e mais isoladas e 
isolantes. Reconheça-se que as maiores bifurcações brotam desapercebidamente por motivo da 
confusão entre fantásticos desenvolvimentos de meios disponíveis (só em outras profissões, 
inquestionavelmente) e a estagnada vetorização do uso atribuído. Uma delas, notável, que muito, e 
muito nocivamente degenerou a Geotecnia holística consciente humilde, foi o milagre dos 
computadores que entre 1975 e 19953, levou à idolatria do “convincente” cálculo numérico até várias 
casas decimais até para qualquer carga de Pilar ou de Vento!! Enquanto isto ninguém reviu o “não-
impossível” (inquestionavelmente mais que provável) que as caracterizações, parâmetros, 
correlações, raciocínios, e desenvolvimentos teóricos originais incorporam erros básicos, e 
variabilidades, incalculavelmente maiores do que a precisão comparativa do cálculo numérico.  
 
1.3. Da “não-ação” ao extremo oposto da bem-intencionada miopia ignorante, mal bem maior 

da ação nefasta cada vez mais convidativa de “cobrir completamente todas as 
eventualidades nas NORMAS”.  

 
Roubo uns minutos a mais para postular a terceira opção, porque toda criatividade geradora da ação 
não deixa de ser um vetor, que também tem direção oposta. Por um lado a abdicação à ação constitui 
lamentável negação do direito e obrigação à criatividade de decisão e ação. Mas será que não é 
ainda pior a ação da ignorância pessoal, que não conhece e atribui análogo aos dos outros, e 
subliminarmente presume e pretende “cobrir TODOS os pormenores”, menos o sintético de que a 
responsabilidade de cada caso, complexo e diferente, compete inalienavelmente a cada um?4  
 
Começo pois por um caso paradigma de barragem mundialmente famosa, em que há trinta anos 
ocorreu a mais estonteante somatória de erros. Abrangeu geomorfologia piemôntica, hidrologia fluvial, 
sondagens de reconhecimento, compacidades relativas de materiais granulares aluviais, teorias em 
condições não-idealizadas, e a lacuna do “senso comum”5 de humilde inquirição seja auto, seja 
coletiva respeitosa. São condições de parâmetros essencialmente independentes cujas tendências de 
gerar azares e riscos são aditivas (conforme adiante explicito, itens 3 e 4).  
 
2. Descarte liminar dos ISOs, e de Normas acadêmicas de ensaios.  
 
Comecemos por assinalar que as qualificações ISO são atribuídas em função da repetitividade do 
produto, tal como é muito desejado e meritório para garrafas de Coca-Cola. Porém, dependendo de 
certos detalhes importantes, a “nota” ISO atribuída, por exemplo a um laboratório, passa a ser um 
inqualificável embuste para o consumidor6. Primeiro, depende de quem julga, e, em conjugação, do 
                                                 
3 1975, época ainda dos “time-sharing” dos massivos-caros-lerdos computadores para várias firmas, 
com relação Preço P ($US) para I (instruções por segundo) com seu I/P ≈ 1 (IBM Mainframe), 
ampliando para 1995 (Microunity set-top Box) com I/P ≈ 2 milhões:1. E ainda muito mais avançou nos 
últimos 9 anos adicionais.  
4 Achei interessante uma página da revista TIME, 1952, em que (não sem interesse subsidiário) foram 
listados os números de palavras numa seqüência de ditames: Teorema de Pitágoras 24; Princípio de 
Arquimedes 67; Os 10 Mandamentos 179; Declaração de Independência dos EUA 300; Recente 
Legislação Européia fixando quando e onde se permite fumar 24.942.  
5 Sempre algo injustamente assim denominado, quando a posteriori. 
6 Deixo de comentar a atividade legal e eticamente criminosa de alguns ISOistas de se darem o 
direito de negar informações detalhadas alegando ser Instrução Técnica Interna.  
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que é julgado. Eu não sei julgar um ensaio geofísico específico, conquanto saiba aprovar/criticar 
certos princípios básicos. Um ensaio visceralmente errado, que reproduza o mesmo resultado dentro 
de estreita faixa de dispersão, faz jus à nota ISO: não se isenta de ser errado. Obviamente, portanto, 
a comissão julgadora tem que ser competente na especialização e no produto julgado: ademais, o 
referido produto tem que ser claramente especificado. Um ensaio de adensamento verdadeiramente 
triaxial pode ser desclassificado perante o ISO enquanto o ensaio corrente denominado triaxial, mas 
realmente com pressão confinante σ2 = σ3, mereça a elevada aprovação. Uma estaca hélice contínua 
de método executivo bem especificado executado e fiscalizado (que possa ser conferido pelo 
consumidor) e com uma estatística mínima da ordem de 10 provas de carga (em condições 
repetitivas), pode merecer louvável ISO, enquanto outra estaca análoga da mesma Empresa, para 
outra carga de trabalho, insuficientemente especificada e documentada não pode ser agregada à 
mesma nota. Portanto, no nosso campo de absolutas singularidades, os ISOs só constituem um 
controle de qualidade interno de cada Empresa, referido a seu produto específico.   
 
Em seguida faço referência a algumas marcantes diferenciações entre ensaios e normas para fins 
acadêmicos, em comparação com outros de cunho profissional prático. Deixo de lado por completo o 
primeiro grupo, mas não sem deixar comprovada minha tese de que nenhum profissional experiente 
(ou mesmo acadêmico) se dá à preocupação de rever Normas. Refiro-me, apenas como um exemplo 
à Norma ASTM 1972, D 2434-68 de permeabilidade de “solos granulares”. Já os “solos granulares” 
mereceriam muitos ajustes mais específicos. Mas fixo-me na obrigação de medir a temperatura de 
água no ensaio, e fazer as correções correspondentes à densidade e viscosidade de água. Da Norma 
D2049-69 de COMPACIDADE RELATIVA (RD = Relative Density), obtemos da Tabela 1, p. 629 as 
densidades da água de 2o C em 2o C, entre 12o C e 32o C. Tomando valor usual de referência 20o C, 
vemos que entre 12o C e 32o C as variações são tão somente de 0,13% para mais, e 0,32% para 
menos!    
 
Enquanto isto, recorrendo ao Taylor (1948), pg. 32, Tabela 3.2 vemos que as viscosidades variam 
entre 18,56% para menos e 31,54% para mais! Tem sentido a primeira correção? Mantendo as 
temperaturas como hipoteticamente 200 C, as variações passariam a ser de 18,58% e 31,54%, tudo 
em função da viscosidade. Ora, mesmo esta segunda variação da ordem de 20 a 30%  não tem 
sentido na prática, quando sabidamente as permeabilidades na natureza são extremamente erráticas 
e diferenciadas, e são discutidas apenas nas exponenciais, 10-1 a 10-7 cm/seg? Ademais, que as 
redes de percolação dependem das relações das permeabilidades em diversas posições do subsolo, 
e não dos valores específicos! Como declarei, tais caprichos acadêmico-laboratoriais nada tem a ver 
com a prática profissional (na qual, inclusive, nunca se medem temperaturas salvo para outros 
fins).Mesmo sem incorporar as enormes anisotropias e irregularidades ao longo de cada linha de 
fluxo idealizada, veja-se como são ridículas tais variações, bem como as alterações das extensões 
geométricas do tapete impermeável, num caso como o da barragem de Tarbela, em seguida 
resumido. 
 
Compreenda-se portanto (a) o repúdio aos ISOs (b) o descarte das normas acadêmicas-laboratoriais 
(c) o interesse judicioso nas Normas de Referência para assuntos profissionais. É indispensável 
termos um meio de comunicação uniforme por um período mínimo de repetitividade razoável, para 
coletar a experiência estatística mínima (simplificada, Gaussiana, Normal e de nível engenheiril 
transmissível ao cliente) para ir passando o bastão sucessivamente, da experiência adquirida, para a 
nova intuída para algum avanço a ser pesquisado e desenvolvido.   
 
3. Importância  da visão holística, usando a “física mais senso comum”, inquirição curiosa-

humilde, e desconfiança da auto-esclerose cerebral de iluminismos primordiais calcados7. 
 
Parecerá que constitua uma digressão na presente incumbência. Mas trata-se da obra recorde 
mundial (1974 e hoje ainda), a barragem de Tarbela, Paquistão, inclusive como exposição impactante 
dos perigos da geo-engenharia que se cristalize em isolamento, ou em avanços ignorantes ousados 
                                                 
7 Reconhecendo ultrapassada a época dos Leonardo da Vinci bem como seus próprios dotes 
extremos, basta frisar que a solução moderna consiste em compor grupos de “artistas” 
complementares, e, em cada caso inquirível, os demais se esforçando em atuar como “críticos de 
arte” até “razoável convicção” por lógica da física/senso-comum. 
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Berma de Contrapeso
DRENO
POÇOS DE ALÍVIO

GALERIA DE 
DRENAGEM

Hf1 = 140m em 60% extensão
Hf2 = 220m mais profundo
HT espessura do tapete, 10% H convencional,
granulometria bem contínua

Hf2

Hf1

H =145m
V1 = 100 x 106

 m3

V2 = 28 x 106 m3 inicial
         49 x 106 com aumentos

ENSECADEIRA

TAPETE 
IMPERMEÁVEL

170 NÚCLEO H

v1

REMOVER AREIA-SILTE SUPERFICIAL
TODO O CASCALHO GROSSEIRO "ENGASGADO" COM AREIAS FINAS

COMPACTAR, 4 PASSADAS ROLO VIBRATÓRIO 10t

V2

COMPACTAR IDEM, 2 PASSADAS

HT *

* Poupa-se Comentar a Irracionalidade de 
Estender o Tapete Drenante tão para Montante, 
Inclusive Ironizando o Tapete Impermeável de 
Montante.

em seara alheia. A Fig. 2 resume o PROJETO BÁSICO. Excetuado o núcleo todas as zonas de 
cascalhos arenosos de gradações seletas. Tapete de cascalho areno-silto-argiloso. No PROJETO 
EXECUTIVO suas extensões foram ampliadas. As Figs. 3 e 4 constituem a impactante revelação de 
dois tipos de rupturas que ocorreram em poucos dias, no primeiro enchimento e imediato 
esvaziamento do reservatório : em princípio a barragem teria rompido catastroficamente, se não 
tivesse esvaziado imediatamente (em parte por descargas de fundo, e em parte por um daqueles 
túneis que rompeu por inoperabilidade da comporta). As ocorrências do 2o enchimento, após 
meticulosas reparações do tapete obrigam a frisar tal fato, relembrando o que lamentavelmente 
ocorreu na ruptura da barragem em arco de Malpasset, 1959, França, pelo que Terzaghi enfatizou 
como a importância dos “detalhes geológicos pouco perceptíveis, ignorados”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Tratamentos de fundação, PROJETO BÁSICO, Tarbela. PROJETO EXECUTIVO ampliou 
todas dimensões. (Lowe, 1978) 
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Fig. 3. Tarbela. “SINKHOLES”, “Poços de afundamento por punção”, 1974. 
É justo reconhecer que as investigações do subsolo foram numerosíssimas mas muito insuficientes 
em qualidades e profundidades comparadas com as profundidades das aluviões: cabe ressaltar 
especificamente o enfatizado reconhecimento geotécnico de que se tratava de  (1) granulometrias 
cascalhentas “abertas” (“open-work gravels”) e  (2) granulometrias fortemente descontínuas contendo 
areias  finas e siltes. Mas o importante é ressaltar lições sobre as conceituações ora ignorantes, ora 
esposadas inabalavelmente em função, por exemplo, de idealizações geométricas, saturadas, da 
geotecnia primitiva. Para o interesse específico, restrito, atribuído aos membros da ABEF cabe 
ressaltar as dificuldades dos métodos de investigação das profundas erráticas aluviões piemônticas, e 
o fato de que todos os procedimentos eram novos, a maioria Europeus desconhecidos pelos 
especialistas projetistas-consultores. 8 (Lowe, 1978) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Tarbela, 1974. Rachaduras no 1o enchimento. 
 
O ponto fundamental é que a obra se situaria próxima ao sopé dos Himalayas, com curtos períodos 
de enchentes e correntezas violentas do derreter das neves, e períodos de vazões tão baixas que o 
rio passava a ser subterrâneo. E (aparentemente) não houve a apreciação conjugada geomorfológica 
das conseqüentes aluviões piemônticas segundo as hidrologias-hidráulicas, e as necessidades de 
                                                 
8 Face às graves dificuldades e limitações ocorridas na investigação do subsolo nevrálgico específico, 
deixo de lado a advertência óbvia de admitir a “não-solução” quando a ignorância é exagerada. A 
barragem de Serre-Ponçon, França 1955, havia sido estudada durante várias décadas, mas só veio a 
ser executada quando foram desenvolvidas as técnicas da impermeabilização de areias por injeções 
químicas e incluindo os tubos-manchete; resultou muito bem sucedida, inclusive com publicações 
sobre 20 e 35 anos de comportamento da faixa injetada, que surpreendeu por melhoras. 
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dissipação das energias das correntezas no leito bem inclinado mesmo quando já elevado aos níveis 
próximos aos atuais, de grandes larguras. Encontra-se bem descrito e documentado que era nas 
duas margens que ocorriam mais pedras-de-mão e cascalhos “limpos”: mas as investigações se 
orientaram segundo malha geométrica e retas montante-jusante. Foram muitos os poços de inspeção 
até o lençol freático (≈ 8m) e 91 “profundos” (30m) onde praticável; em condição submersa foi usado 
um poço (SÓ UM) “profundo” 27m empregando congelamento! Eram 3 as empresas altamente 
categorizadas que participaram, a Alexander Gibbs (UK), projetista, a TAMS (N.Y) projeto executivo, 
supervisão e monitoramento, e a HARZA (EUA), orientação geral e revisão técnica: a obra atuou sob 
a consultoria do Prof. Casagrande. Registre-se, por exemplo, que o tapete de montante foi desde 
logo estendido para 15H em lugar aos clássicos 10H, e nos meses finais foi estendido ainda mais, o 
quanto possível em função da ensecadeira (prosseguimento estéril no beco sem saída já sem 
alternativa). 
 
Nas publicações essencialmente dirigidas por e para geotécnicos disciplinados, não se encontram 
questionamentos relativos à possível história geomorfológica extremadamente piemôntica. Fizeram-
se ensaios de injeções de caldas de cimento (sabidamente não–penetrantes em areias), e limitadas à 
pressão que eu denominava “caldo-estática” : repetiu-se o conhecimento de inoperabilidade. 
 
Resumam-se primeiro os fatos. Em poucos dias ocorreram 362 “sinkholes” (bem circulares, de 
diâmetros entre 0,3 e 12m) por mim interpretados que só podiam ser de “punção” e nunca de 
erosões, progressivas e irregulares, viés mental persistentemente reinante. Ocorreram também 140 
fraturas expostas à superfície, relativamente lineares, e de extensões parciais relativas ao tapete; 
interpreto que devem ter sido decorrentes de recalques diferenciais rápidos inclusive pela rigidez do 
tapete, mas não por erosões mais lentas. Lamentavelmente não foram divulgadas as posições em 
planta de nenhuma das duas ocorrências : teriam ajudado a insinuar uma causa alternativa à 
abraçada pelo viés da retro-erosão (a despeito dos baixos gradientes “geométricos”). Depois dos 
esmerados reenchimentos dos “sinkholes”, no segundo enchimento ocorreram 429 novos, alguns 
anteriores repetindo algum afundamento. As subpressões junto ao pé de jusante eram tão grandes 
(inclusive ratificando os baixos gradientes geométricos efetivos) que dezenas de poços de alívio 
profundos (≈ 70m!) acrescentados à pressa funcionavam como gêiseres jogando metros cúbicos de 
areias a alturas de dezena de metros. As fraturas tenderam a fechar. Após enchido o reservatório, e 
assim mantido, um programa intenso de monitoramento do fundo por sonar indicava qualquer início 
de “depressão”, e despejando (de balsas de abertura de fundo) areias silto argilosas, a progressiva 
sedimentação seletiva, favorável à auto-filtragem (granulações maiores no fundo e, pela lei de Stokes 
de sedimentação, progressivamente mais finas acumulando até o topo, argiloso), e comprimida pelas 
próprias forças de percolação, acabou “selando” tudo com apenas decímetros de espessura. 
 
Justificadamente me questionariam porque ouso tomar Vosso tempo com este caso. Porque foi um 
caso dramático, e ressalto que a Engenharia Civil-Geotécnica constitui uma paixão exigente pelo 
CIVIL holístico (em contraposição ao MILITAR), e os alfarrábios das paixões adolescentes “sonhadas-
acordados” não desvanecem. A telefoto da Fig. 5 e as repetidas menções geomorfológicas dos 
“matacões e cascalhos BASAIS” haviam sido fascinantes, e muitos foram os casos em minha carreira 
em que nada mais fiz do que indagar “como, porque, porque-não” evitando problemas sérios (ex. Três 
Marias, Jaguara, etc). Vê-se em escala reduzida (compatível com o vale entulhado já muito alargado 
que a conjugação de depósitos pedregosos “limpos” ao lado de lentes areno-siltosas, não é 
probabilística e sim bem determinística (de Mello, 1981): um serve de proteção das grandes 
velocidades erosivas, e, ipso facto cria a água parada atrás, na qual se depositam os finos. Nos casos 
de grossos com interstícios preenchidos por finos, são os casos que tenho denominado “de dupla 
sedimentação” (de Mello, 2004), com seus avanços pormenorizados (de Mello, 2000). 
Geologicamente tudo vai mudando em condições e ritmos “naturais” diferenciados. 
Geomorfologicamente numa fase inicial fortemente erosiva o sulcamento segue fraturas preferenciais 
aprofundando em Vs: com a perda da energia (por entulhamento a jusante) surgem  (a) as famílias 
subalternas provocando curvas (como encontramos  em Santa Branca, SP, Vale do Paraíba, etc.) e  
(b) depositando os maiores matacões, ainda arrastáveis, mas depositáveis9. Paulatinamente  com a 
                                                 
9 Uma telefoto com um matacão esférico da ordem de 3m acoplado a ampla lente areno-siltosa, para 
a qual servira de “quebra-mar” foi emprestada a um colega amigo, e despediu-se de minha pequena 
coleção das “meninas dos olhos”. 
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subida e alargamento do leito, baixam as velocidades e os equilíbrios entre erosões-transportes, e 
deposições. Mas as velocidades ainda altas exigem dissipação das energias cinéticas da hidráulica : 
criam-se os meandros, ora para a margem esquerda ora para a direita, aumentando o percurso em 
cerca de 45%, (√2). Nunca permanecem retilíneos ! E assim prossegue a “seleção natural” inclusive , 
em mesma cota (sempre o viés de sempre querer deposições só horizontais!) ligeiramente inclinada 
para jusante, os bancos de granulações diferenciadas nas curvas : inclui em seguida, na estiagem, a 
fase da “dupla sedimentação”, traiçoeira porque o que entra fácil sai fácil10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Tarbela, Dez. 1979. Telefoto reveladora das aluviões, dezenas de m. mais alto do que base da 
barragem, vale muito alargado, portanto “cascalhos” já menores. 
 
Ainda com interveniência importante vem a questão das espessuras insaturadas das aluviões 
(principalmente a superficial, de conseqüências imediatas, e mesmo algumas inferiores de níveis de 
topos pregressos) dada a dificuldade de saturação (idealizada) por baixos gradientes11, e suas 
compressibilidades instantâneas junto com seus retardos ao “avanço da frente da nova rede” de 
percolação sob o tapete. Fato é que sem as devidas explicações, e exceções ressalvadas, passou a 
ser divulgado como muito importante considerar (e se possível atenuar) o ritmo de subida dos 
reservatórios. 
 
Na Fig. 6 apresentam-se esquematicamente os comportamentos que justificam plenamente, a meu 
ver, todos os danos sofridos, e sustados pelo dramático esvaziamento, e bem assim também a 
acomodação final.  
 
 
                                                 
10 Resulta assim necessário o aprimoramento da tese (Ribeirão da Cascata, Marília 1953, de Mello, 
1975) do teste da separação de granulometrias duplas (i.é. com fração faltante, “gap-graded”) para 
conferir se a fração grossa serve de auto-filtro para a fina (da qual Sherard se apossou).   
11 O caimento do rio (entre 1 e 1,5 m/km) reflete o gradiente normal subjacente insignificante para 
com percolações saturantes. Porque é que nos ensaios laboratoriais foi introduzida (Lowe e Bishop, 
1958) a saturação por contrapressões, médias a elevadas, conhecidas em todos os laboratórios?  
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Fig. 6. Representação esquemática das condições singulares piemônticas em jogo.  
 
As bases teóricas publicadas (Bennett, 1946) correspondem à rede permanente saturada, e não à 
condição transiente : esta teria já algum motivo de ajuste em função da diferença de velocidades de 
enchimento do reservatório (sobrecarga total sobre o tapete) em comparação com o tempo de avanço 
da rede até o pé da barragem onde a subpressão é menor, e portanto o diferencial de pressão 
agüentado pelo tapete é maior. Tudo se agrava em função das realidades atribuíveis aos fortes 
meandros, e suas características já mencionadas, da conjugação determinística de matacões 
protetores com as lentes siltosas. Na prática corrente é raro nos lembrarmos, nas decisões judiciosas 
de projeto, de como a pressão média γ’z se redistribui em função de compressibilidades 
diferenciadas, embora as análises de elementos finitos enfatizem há quarentena de anos os danosos 
“efeitos de silo” nos núcleos das barragens zonadas. Tais redistribuições, aliviando a pressão vertical 
efetiva nos siltes, ocorre já na condição natural do subsolo. Ocorrerá adicionalmente no tocante ao 
carregamento da represa, porque a permeabilidade milhares de vezes maior nos conjuntos 
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cascalhentos reduz muito tanto as perdas de carga como o tempo de avanço da rede neles, em 
comparação com os siltes vizinhos. Tudo se agrava em função dos retardos provocados pelas 
camadas insaturadas. Enfim, sem estender o assunto, parece plenamente compreensível a 
ocorrência de punções, circulares, sobre volumes insaturados de lentes compressíveis. Ademais, as 
compressões diferenciais rápidas geram recalques diferenciais e rachaduras no tapete rígido. 
Finalmente, no esvaziamento do reservatório, já um pouco retardado, subpressões contrabalançam 
parcialmente o recalque diferencial, tendendo a fechar as rachaduras mais abertas à superfície. 
 
4. Concepções e princípios radicalmente revistos: desalentador apartante, ou convidativo 

atraente? 
 
Repito que tudo devemos ao ousado grato histórico super-idealizador simplificado: como disse Mark 
Twain “Tenho o maior afeto e respeito pelo passado porque ele é que me trouxe até aqui: mas o meu 
interesse é só pelo futuro, porque é nele que vou viver o resto de minha vida”. O Mundo muda, seja 
lenta e imperceptivelmente, seja por acontecimentos abruptos: não continuou o mesmo depois dos 
descobrimentos da Índia e Ásia, ou das Américas! Como é que nos prendemos ao MESMO (que 
sempre degenera, a cada institucionalização ou transladação)?  
 
(1) CLIENTE – “ÚLTIMO”, que nem minimamente sabendo mas confiando, é quem paga ou usufrui.  
 
Como liminar reconheçamos que seja pelos acidentes, únicos alardeados, seja pelo mal crônico 
recôndito das obras mal concebidas ou desnecessariamente mais caras, é a Sociedade (nós mesmos 
nela) quem paga. As ignorâncias iniciais foram obviamente atendidas por maiores FSs nominais 
calculados: e a cada acidente insuficientemente interpretado paga em dobro, os danos diretos e a 
incorporação de mais um fator intencionadamente corretivo12. Fomos frutos do determinismo 
(Hamurabi et al.) da inaceitabilidade de algum risco, pequeno que fosse.  
 
Mas por razões inúmeras evoluiu-se para o reconhecimento dos Riscos Probabilísticos em toda a 
vida e seus episódios. Recaímos nas já referidas EPs13, inclusive às facilmente compreensíveis 
diferenciações entre riscos individuais e coletivos, os voluntários (ex. esportes tais como asa-delta, 
saltar de pára-quedas, etc..), ≠ os involuntários, e aqueles nos quais somos vítimas, advertidas, mal-
advertidas, ou inadvertidas e mesmo ludibriadas. 
 
São portanto indispensáveis as Estatísticas para as extrapolações às Probabilidades, como “1 : x” a 
qualquer instante ou evento, e, portanto, “n/x” para hipótese de período ou repetitividade periódica 
das prováveis ocorrências. As probabilidades mais citadas, e portanto “acatadas” situam-se em cifras 
da ordem de 1:1000  a 1:10000. 
 
Inquira-se que PROBABILIDADE P de “ruptura” jamais pôde  ser atribuída a cálculos 
“convencionalmente corretos” de FS = 1,5 (digamos)? Que diferença de Ps atribuível à alteração de 
FS de 1,5 para 1,3, com o mesmíssimo cálculo? Que P RESIDUAL atribuir a um comportamento 
associável a determinado parâmetro, (sempre) relativamente incorreto; e que melhora de P decorreria 
de um aprimoramento ? Que Ps RESIDUAIS  atribuir a uma teorização demonstrável como incorreta 
mas acobertada por um conjunto de conservadorismos? 
 

                                                 
12 No item 5 veremos poucos (dos muitos) exemplos recentes de demonstração alcançada por 
Desafios de Previsões contra Comportamento.  
13 Aproveito desde logo para qualificar de uma vez por todas a distinção, empregada cada vez mais 
difundida no mundo tecnológico, de HAZARDS (que denominemos AZARES), i.é probabilidades da 
ocorrência do evento, e RISKS, probabilidades conjugadas da ocorrência com a probabilidade do 
ônus dela decorrente. Numa área em desenvolvimento pode-se manter um mesmo AZAR (ex. 1:500 
de ocorrer num ano qualquer) mas o RISCO (anual) geralmente tende a aumentar porque o evento 
recai sobre mais pessoas e coisas. Note-se, ademais que para uma obra o risco anual, se fisicamente 
atribuível a toda a vida operacional (ex. vento forte) e não apenas a determinada fase física (ex. 
período construtivo) acaba tendo que ser multiplicado pelos anos de vida sem ulteriores intervenções 
físicas. As EP são sempre restritas a cada “universo físico”. 
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Em resumo  enfatizo que afim de gerarmos qualquer progresso é indispensável abrir caminho para 
descartar totalmente o uso dos FSs. Obviamente é necessário acumular a experiência suficiente de 
FS vs. EP, tanto retrocedendo como avançando conjugadamente em casos correntes da prática, para   
(1) julgar o passado  (2) passar o bastão. 
 
4.1. Ficção da equivalência idealizada de ruptura a FS ≅ 1,00. 
 
Na Fig. 7 configuro simplificadamente apenas dois casos de antípodos (de Mello, 1969; de Mello 
2000) em que, triste e preocupado, alertei quanto à (grata, útil) ficção das fórmulas teóricas de 
rupturas com FS ≅ 1,00. Ambas adotam o comportamento imaginário de corpo sólido rígido, 
deformação específica de ruptura constante em toda a superfície de deslizamento. Na Fig. 7.1 temos 
a formulação clássica (areias) de Terzaghi para ruptura de sapatas (com critérios ulteriormente 
reempregados intocáveis por todos os discípulos). O agente provocador AÇÃO A é inquestionável, 
apenas faltando o cálculo da REAÇÃO RE, em dimensões e resistência ao cisalhamento, visto que 
mantemos a ruptura como bem definida (afundamento marcante incessante) e a ruptura com FS ≅ 
1,00. Inquiri quanto aos ensaios definidores das equações de resistência para os “solos genéricos”, 
de equações minimamente diferenciadas como CD, CU, UU (lentos, adensados-rápidos, rápidos-
rápidos,  com (c’, ϕ’), (ca, ϕa), (cu, ϕu ≈ 0)). Em proporções diferentes co-participariam as três, 
admitindo uma parte do carregamento (suficientemente) lenta, mas também certas As rápidas.  

(a) A forma da superfície idealizada é geometricamente definida pelo ensaio lento, e exclusivamente 
ϕ’ (b) a variação da resistência rápida com a profundidade, resulta disponível conforme o perfil 
adensado-rápido do subsolo, de importância maior conforme a dimensão B, e portanto Z acima 
definido (c) finalmente, a  composição do equilíbrio de As e REs tem a parcela de “carga viva rápida” 
que funciona com (cu, ϕu). Não caberia compor umas equações ponderais, e ábacos conseqüentes, 
pelo menos para sentir a gama das EP em parceria?  
 
Difícil, sem dúvida. Mas, não era difícil a primeira travessia do Atlântico, ou a ida à lua?  
 
Na Fig. 7.2 (ora simplificada a partir de Bjerrum e Kjaernsli, 1957) comentei a nobre intenção e valia 
da seleta Conferência de Boulder, Colorado, 1960, de ganhar a batalha das estabilidades de taludes 
de argilas saturadas, por pressões efetivas em avanço sobre as pressões totais (e coesões)14. Bishop 
e Bjerrum, respeitados gladiadores para a contenda empregaram 3 rupturas e 5 não-rupturas da 
Noruega, para provar que com 1,25 ≤ FSs ≤ 2,05, média 1,57 havia estabilidade, enquanto as 
rupturas coincidiam com FSs ≈ 1,0 (calculados 1,02 ≤ FSs ≤ 1,15, média 1,07).   
 
Exulto com a batalha vitoriosa, mas interesso-me pela seqüência de batalhas que ultimem a guerra 
vitoriosa. Afora suspeitar da varinha da fada transformadora instantânea de sapo em príncipe, pelo 
realismo profissional e acadêmico acenei para (1) os retardos de mobilização e monitoramentos dos 
piezômetros instalados pós-ruptura (2) os registros piezométricos pontuais, distribuídos pela massa, e 
a ulterior adoção de posições médias (judiciosas) do diagrama piezométrico (3) o conhecimento 
laboratorial de que a sobrepressão neutra nevrálgica ocorre no plano de deslizamento e no “instante” 
da ruptura, e não segundo uma “média forçada” na massa, (4) etc... Suficientes inquirições da “dúvida 
razoável”?  
 
Onde cabe a ABEF? Apenas inquirindo, exigindo, compartindo, e apoiando, e rechaçando os 
absurdos. E todos nós, não igual e complementarmente? Como é ferrenha a âncora da fé e das 
liturgias defens(ivas)(oras) das Normas, Códigos, ISOs, Super-idealizações, etc. em comparação com 
a apaixonante sede, e responsabilidade pelo avanço da “verdade” e “progresso”!  
 
 

                                                 
14 Nem comentemos a conhecida hiper-sensibilidade, e os questionamentos quanto às amostragens e 
manuseios de ensaios, etc. Porém, não se escapa de inquirir: o que seria o agente provocador A 
(infiltração de chuva?) ou de lentíssima perda de RE (pela pesquisada e comprovada lixiviação de 
água intersticial marinha antiga, que gerasse diferenciação tão súbita, grande (1,57 para 1,07) e 
precisa, a “palhinha no dorso do camelo”) com ruptura dramática?  
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FS MÉDIO PONDERAL PARA TODO O 
ESCORREGAMENTO = 1,05

Section 
N° 

Safety Factors  
c’; φ’ – Analysis (Bishop 1954)
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Fig. 7.1. Ruptura sob sapata. Questionamentos sobre forma e equações de resistência. (Terzaghi e 
Peck, 1948; de Mello, 1969) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7.2. Ruptura de Lodalen. Extraída de Bjerrum e Kjaernsli, 1957. 
 
Foram freqüentes as advertências publicadas (Clayton, 2001) do enorme incremento (exponencial) 
dos sobrecustos de obras licitadas em função de insuficiências da porcentagem do custo das 
investigações em proporção ao custo orçado: abreviando, com 10; 3,5; 0,5% de investimentos nas 
investigações os sobrecustos aumentariam decrescentemente entre 7; 40; 90%. 
 
Enfatizo, porém, que falta muitíssima informação a coletar e divulgar, conforme ressaltam os casos 
dos itens 3, e atual 4.2. Primeiro, investir (e não, dispender, gastar, desperdiçar) depende 
visceralmente das teorias e hipóteses, justificando ou não os próprios programas das investigações. 
Segundo, não podemos abdicar do lado proveitoso, subjacente, do quanto umas melhoras das 
investigações e suas aplicações poderão reduzir o próprio projeto e valor orçado e licitado.  
 
Abordados estes dois casos, dos mais freqüentes de cisalhamento classicamente atendidos, cabe já 
incorporar de imediato uns comentários viscerais que estão fartamente comprovados e que não foram 
assimilados nem acadêmica nem profissionalmente: em parte serão também referidos em outros 
trechos do texto. Decorrem por um lado das distintas influências, em Resistência e em 
Deformabilidade, das três tensões (σ1’, σ2’, σ3’), (cf. item 5.3), e de outro lado das conclusões 
decorrentes de análises tipo FLAC - Fast Lagrangian Analysis of Continua (por exemplo) e dos 
módulos G0 a Gn de deformações cisalhantes microsísmicas suscitadas justamente por preocupações 
sísmicas (cf. item 6.2). 
 
(1) As resistências (ensaios de deformação controlada) dependem de (σ1’, σ3’) enquanto as 

deformações de (σ1’, σ2’, σ3’).  
(2) Nenhuma análise de deslizamento apresenta deformação ou deformação específica sequer 

próximas da idealizada constância, sendo típica uma acentuada variação, freqüentemente entre 
pré e pós-pico “nominal”.  
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(3) Pelos conservadorismos desapercebidamente subjacentes em nossas obras, são freqüentes os 
interesses em deformações específicas (e correspondentes módulos, incrementados) 
correspondentes a ordens de grandeza de 0,01 a 0,1%.  

(4) Nenhum ensaio convencional, seja laboratorial seja in situ, sequer remotamente fornece 
parâmetros associados a menos de aproximadamente 1% de deformação específica. (de Mello, 
1995).  

 
4.2. Como admitir que assunto complexo tenha continuado a se cingir aos parâmetros únicos 

originalmente priorizados? Como orientar o avanço indispensável preconizado? 
 
No item 5 transcrevo, com comentários insuprimíveis, uns poucos dos muitos exemplos em que os 
desafios Previsão vs. Comportamento tem sistematicamente revelado a grave insuficiência global da 
geotecnia atual. E nos itens seguintes comento separadamente exemplos de partes de tal global que 
clamam por revisão.  

Um ponto liminar, porém, tem que anteceder. É inquestionável que qualquer complexidade exige 
mais, e progressivamente ainda mais, parâmetros para uma identificação-caracterização mínima 
adequada. Ora, aceitando a diretriz impositivamente preconizada via EP, é necessário começar com 
o reconhecimento de que a dispersão efetiva de qualquer ensaio (afora os sempre necessários 
COEFICIENTES DE AJUSTE, CAs) não alcançaria INTERVALO DE CONFIANÇA, IC menor do que 
cerca de 25%. Perante tal problema insuperável, a meta que seduz é a de procurar deixar de lado os 
incrementos de conhecimentos (em escala mínima de Estatística) que imponham as probabilidades 
aditivas dos azares, e buscar os que logicamente favoreçam as probabilidades multiplicativas, 
progressivamente mais refinadoras do complexo “produto acabado” das diferentes obras, cuja 
otimização funcional, tanto física e econômica como de azar reduzido, seja mensuravelmente 
apercebida. Respeitosamente abstenho-me de adentrar nas postulações dos três Modelos-Limite 
Teóricos da Teoria das Probabilidades (Benjamin e Cornell,1970): esta acaba bifurcando (com 
correções) apenas entre o Modelo Aditivo e o Multiplicativo, para os eventos randômicos15. Ora, no 
caso de eventos mutuamente EXCLUDENTES, i.é., por exemplo, diversas causas cada uma das 
quais cause destruição de um edifício, temos a regra da probabilidade unificada, Aditiva16. Assim, se 
pelos fatos, determinísticos, entre milhares de edifícios e poucas centenas de ruínas totais (reduzindo 
o universo) as probabilidades das ruínas por A (ex. tufão) B (ex. ruptura de túnel próximo), C (ruptura 
da fundação), D (etc.), E (etc) foram de 5, 12, 21, 26, 13% cada, o total para universo infinito será a ∑ 
= 77%. Com um universo grande mas finito, progressivamente reduzido aos sobrantes a somatória 
reduz, por ex. para algo entre cerca de 56% com todas as causas de igual % e o máximo de 77% 
com uma só causa muito dominante. Longe de chegar aos níveis socialmente almejados. 

Em contraposição temos liminarmente a definição dos Eventos Independentes, i.é. um conjunto de 
eventos tais que a ocorrência de qualquer um Não Tem Efeito sobre as probabilidades da ocorrência 
dos outros: temos então a lei da Probabilidade Conjugada, que é a das Probabilidades Multiplicativas, 
para a probabilidade de ocorrerem todos17. Um passo intermediário que presentemente parece mais 
viável reporta ao teorema da PROBABILIDADE TOTAL, empregando uma sucessão de 
pormenorizações (“atualmente”) INDEPENDENTES (como fato real, mas um pouco “torcido” como 
conceito), dentro de um mesmo parâmetro já priorizado, e sucessivamente documentado com 
                                                 
15 Perante nossa profissão já há três décadas (de Mello, 1977) havia firmado que o terceiro caso, das 
Estatísticas dos Extremos, disfarça soluções insustentáveis: para eles sintetizei a única solução 
positiva honesta, no mandamento de “mudar o universo físico para excluir a fenomenologia temida”. 
16 A bem da verdade, porém, existe uma correção nesta lei, mas de segunda ordem! 
17 Presumir-se-ia, p. ex., que se diversos dos parâmetros complexos, que definam Estatisticamente o 
mesmo determinado comportamento (ex. recalque de sapata), fossem disponibilizados 
conjugadamente, idealmente esta seria a condição válida para a regra multiplicativa. Por exemplos, 
reportando ao lugar comum, todas as noites vemos que para evitar identificações (de denunciantes, 
ou de menores infratores ainda não julgados) basta tapar os olhos, ou digitar a fisionomia e disfarçar 
a voz. Modernas medidas Americanas “à la Bush” mencionam 80 itens da fisionomia para identificar 
suspeitos terroristas, mesmo com disfarces e plásticas. Tal proposição e consecução permanece 
remota.   
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priorizações (intuídas) subsidiárias. Emprega ainda a regra multiplicativa, principalmente como atual 
primeira etapa: isto é com os eventos INDEPENDENTES NÃO-EXCLUDENTES. Pois aceitemos 
como “relativamente dependentes” mas de dependência temporariamente desconhecida, salvo em 
prognóstico intuído: as probabilidades resultam multiplicativas. Postulo assim uma sucessão de 
parâmetros progressivamente “adjetivantes e adverbiantes” afinadores da identificação histórica 
do determinado comportamento complexo. Para simplificar, admitamos a probabilidade de acerto 
limitada a 20% a cada passo: com um só parâmetro priorizado, temos 0,2, com dois sucessivos já 
(0,2)(0,2) = 0,04, com quatro sucessivos (0,2)4 = 1:625!! Apenas como um exemplo prático, já intuído 
e publicado indiretamente há décadas: se na classificação dos “finos” de um solo (≤ 0,002 mm) 
acrescentarmos a informação das porcentagens de partículas lamelares dentro do pó de pedra 
(esferoidal), já foi acrescentado o segundo parâmetro; acrescentando a proporção da “dureza” do 
grão esferoidal comparado com o lamelar, um terceiro18; com indicação do argilo-mineral (caolinita, 
ilita, montomorilonita) já o quarto; e acrescentando ainda o cátion associado (sódio, cálcio, ferro, 
etc...) já o quinto19.   Cabe minha menção respeitosa ao grande amigo iniciador do assunto na 
Geotecnia, Lumb (1966)20 , ajustando às “realidades engenheiris prevalecentes”. 

Quanto honraremos nossos mentores com a coragem criativa de reunir tais informações dispersas, 
para beneficiar nossos parâmetros, projetos, obras? Suspeito que três fortes razões foram: o 
desconhecimento do abandono dos determinismos iconizados a favor da EP.; o desconhecimento da 
inimaginável diferença entre probabilidades aditivas e multiplicativas, o que de certa forma incentivou 
a concentração de todos esforços em buscas de mais e mais ensaios, parâmetros, teorias, etc., 
independentes; a tendência das sofisticações das EP terem atemorizado e repelido os engenheiros, 
seja acadêmicos seja especialmente práticos profissionais, de abraçarem entusiasticamente esta 
arma em sua versão mais simples, suficiente para início.  
 
4.3. Complementarmente ao recurso obrigatório às EP, reconhecimento de que a engenharia 

não é referida a médias (nem medianas) e sim, baseada em maximizações “razoáveis” das 
Ações potenciais (i.e. probabilísticas) e minimizações das Reações acompanhantes.  

 
Esta postulação uma vez consignada parecerá ironizavelmente superabundante, porque, por 
exemplo, todos sabem que uma viga é calculada para cargas, momentos, e cisalhamentos máximos, 
maximizantemente situados, e resistências mínimas do concreto etc... Mas o fato é que tudo isto 
desapercebidamente ficou embutido nas arbitrariedades determinísticas das teorias e dos FSs. 
Ninguém compara cálculos repetidos, com diferentes diagramas potenciais de ruptura sob sapatas, 
uma vez postulados os valores da equação linear Mohr-Coulomb, (c’, ϕ’) ou (c, ϕ): o maior ou menor 
otimismo é arbitrado na incógnita complexa resultante, o FS, alheia a qualquer possibilidade de 
avanço.  
 
Com a demonstrada necessidade de transferirmos para EP, e as surpreendentes demonstrações da 
sistemática grande variabilidade probabilística dos resultados de Previsões comparadas com 
Comportamentos (entre 0,5 e 2 em muitos casos, e mesmo até 0,3 a 3 em alguns) conclui-se ser 
necessário distinguir-se entre os extremos da curva probabilística, nominal para praticidade 
engenheiril: referimo-nos à faixa máxima como a de NÃO-EXCEDÊNCIA NÃO-EXC, os 25% de 
erraticidades inevitáveis dentro das quais decidir pelo valor (ex. da Ação) a não ser excedido: e 

                                                 
18 Fator que influenciou enormemente no ângulo de atrito residual do saprolito do granito-gnaisse das 
barragens de Paraitinga-Paraibuna, S.P., c. 1970, em discussão com Casagrande, CESP/DAEE.   
19 Realmente o evento (conhecimento) A seria liminar à ocorrência do evento B (ex., tenho que saber 
que estou granulometricamente lidando com fração < 0,002 mm antes de partir para discriminar entre 
as partículas como lamelares ou não) mas devo reconhecer que isto constitui (a cada passo) o 
universo físico, e não a probabilidade de sua ocorrência. No futuro passaríamos progressivamente a 
corrigir o conjunto como de Parcialmente Dependentes, e assim avaliar a corrigida 
PROBABILIDADE CONJUGADA em função de probabilidades condicionais: indesejavelmente 
complicado, remoto, e repulsivo no presente. 
20Não emprega Índices de Confiança, para nós mais convidativo, e sim testes X2 de ajuste. Enfatiza 
que na aplicação multiplicativa teoricamente prevalece a distribuição Lognormal : mas expõe 
claramente a aplicabilidade satisfatória generalizada da Normal. 
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correspondentemente aos 25% do trecho de erraticidade dos mínimos, como de NÃO-DEFECÇÃO 
NÃO-DEF valor das Reações a garantir como mínimas disponibilizáveis.  
 
Começamos por extrair lições do desafio conduzido pelo conjunto IMPCOL-CIRIA, UK, 1999, (BGA, 
1999) com relação à capacidade de carga de uma estaca perfurada de grande diâmetro na argila de 
Londres, fartamente investigada.      
 
5. Lamentáveis erros e imprecisões desvendados em  inúmeros desafios de Previsões contra 

Comportamentos. Proposição de uma sistemática para uniformizar as apreciações dos 
casos, disponíveis e futuros. 

 
Já tive ocasião de avançar no assunto sob análises diversas, sempre impelido pela preocupação de 
como tem sido surpreendentes os histogramas abertos (chegando a faixas entre 1/3 e 3 vezes) das 
PREVISÕES (i.é. os equivalentes a “projetos sem responsabilidades civis-criminais”21) comparadas 
com os COMPORTAMENTOS. Como sempre são alardeadas as notícias dos insucessos (com pré-
julgamentos imediatos da mídia), de certa forma temos a impressão de que estes acabam não sendo 
proporcionalmente freqüentes (digamos, menos do que 1:500 a 1000 nos casos de edifícios de 
porte). Portanto, admitindo uma razoável simetria de bolas pretas e brancas Gaussianas para um lado 
e outro da mediana, só podemos concluir que a enormemente maior proporção das obras constituam 
um cancro crônico lento desapercebido de incremento de custos para a coletividade.  
 
Em seguida sirvo-me de uns poucos casos, todos de problemas de fundações, para ressaltar, por um 
lado, uns alertas críticos em relação às excelentes intenções e enormes gastos, enquanto por outro 
cumprindo uma obrigação, a favor do futuro, de mencionar lapsos de lógica que os tem prejudicado. 
 
5.1. Caso IMPCOL-CIRIA, 1999, de capacidade de suporte de estacão perfurado.  
 
Foram 16 os participantes da previsão do comportamento a atribuir à estaca de dimensões bem 
definidas, que subseqüentemente foi submetida à prova de carga. Não me detenho a relacionar os 
perfilamentos de abundantes parâmetros do subsolo (quiçá o mais pesquisado e documentado do 
mundo), nem a desdobrar nas duas previsões solicitadas, a da capacidade do fuste e a do total da 
carga de suporte da estaca, de per si também reconhecidamente sempre arbitrária22. Aliás, um 
primeiro comentário que incide essencialmente em todos os casos é o de que enquanto as Previsões 
são relativizadas (postuladas como pertencentes a um mesmo universo, cada autor com sua resposta 
                                                 
21 Excuso-me de retornar ao tema, mas um dos maiores males que pode incidir sobre as profissões 
embrenhadas nas complexidades da Natureza é o de manietar as atuações profissionais em função 
de LEIS (de Normas e Códigos) especialmente se/quando “impositivas”, e isto exponencialmente 
agravado se tais leis são geradas sem a participação dominante dos respectivos profissionais “de 
notório saber, concentrados em intensos workshops”. Cabe sempre inquirir qual o cirurgião em 
operação cardíaca ou cerebral, de nevrálgica delicadeza e rapidez de decisões, que se sujeite a “leis” 
salvo a do juramento de dedicação ao sacerdócio profissional especializado. Cada caso é singular. 
Mas LEI é inapelavelmente impositiva como base de organização de cada Sociedade, diferenciada de 
País a País, etc... O indispensável é fazer as Normas/Códigos como apenas “bases de referência 
para comunicação e comparação”, com data de formulação e data programada da revisão periódica, 
com a experiência ganha em nível estatístico mínimo de interpretações estatísticas de casos 
suficientemente análogos: recomenda-se para cada revisão nova Junta de Consultores de notório 
saber para visão crítica independente.  
22 Aliás, quiçá no caso em pauta a maior complexidade e perplexidade reside no termo e na 
quantificação da “capacidade de suporte”. No uso corrente admite-se ser a capacidade de carga, i.é. 
carga de ruptura. Porém as componentes de atrito lateral e ruptura de base contribuem “no limite” 
com deformações tão diferentes, conceitual e quantitativamente, que o difícil é julgar o que seria a 
ruptura-limite real (knockout K.O.) ou chamado Technical K.O. (contagem 10). O atrito, cisalhamento 
direto, sempre com ≈ 15 mm: a base aproximadamente com recalque muito referido como ≈ 0,1 D. Na 
maioria das vezes o “suporte” não seria limitado por recalques “inaceitáveis”? Os desafiados portanto 
que dessem 2 respostas cada: não aconteceu. Outra alternativa seria a do desejo (declarado e 
materializado) de pôr à prova a rigidez de um código global bem especificado para tudo cumprir, 
inclusive do respeito a uma só prova (criticado).    
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única, também determinística em decorrência do caos das múltiplas “escolas”) a favor da EP a 
inconsistência lógica prevalece (relativa à caracterização do solo, estaca e prova) com a realização 
de uma única prova de comportamento: o equilíbrio lógico requeriria um mínimo da ordem de 10 
Provas (admitindo uma PDF, Probability Distribution Function, Função de Distribuição Probabilística, 
idealizada, Gaussiana = Normal) pelas dispersões inexoráveis, e bem assim para melhor transferir o 
bastão da experiência atual23. 
 
Limito-me a usar duas curvas, Normal, e Lognormal, esta última bastante citada. A Fig. 8 resume os 
resultados. Usando um diagrama de barras (de largura arbitrária, influente, mas em escala 
secundária) e ajustando as duas curvas (da estatística de médias) resultam as curvas que discuto 
mais pormenorizadamente para servir de metodologia que todo e qualquer colega sinta facilidade 
convidativa a usar.  
 
Como primeiras conclusões chocantes ressaltamos que a dispersão (NOTE-SE, de eruditos 
confiantes, e em terreno super-conhecido e especificamente ensaiado para o caso) variou entre 2 e 
0,3 vezes o resultado da prova: outrossim houve super-otimistas, embora poucos, que teriam seu 
“projeto” rejeitado; mas a forte predominância foi dos pessimistas-temerosos. Tal panorama se repete 
sistematicamente conforme exemplificarei em poucos casos adicionais, neles ressaltando porém 
apenas as irracionalidades, mas sob a mesma metodologia da EP. Todos os cálculos foram feitos 
admitindo inquestionável o valor QCOMP da prova de carga.  
 
Como primeiro passo foram calculadas as PDF (cumulativas) “reais”, Normal e Lognormal: estão 
plotadas tracejadas. Em seguida praticou-se (no presente caso) uma arbitrariedade, para refletir as 
práticas mais correntes, geralmente exaltantes da mediana: transladou-se as duas curvas 
analogamente calculadas mas forçando a coincidência das medianas em Q/QCOMP ≡ 1,00. Interessa-
nos comparar as duas curvas nos 25% extremos, superior e inferior. Repito a ênfase do princípio 
básico de lidarmos com máximos e mínimos, e não com médias. Para melhor avaliar as “curvas de 
freqüências” dos 25% extremos, expandiram-se (proporcionalmente) as curvas daqueles trechos para 
equivalerem no total a freqüências de 100% dos respectivos fatores.  
 
Não pretendo disfarçar ou esconder a conclusão norteada pelo desejo, e pela relação benefício/custo 
para a engenharia (não ciência “exata”) civil-geotécnica. Apenas comparando um caso, de AÇÃO 
NÃO-EXC a 10%, do ponto L (lognormal) e N (normal) no canto direito superior: transferindo para 
baixo vemos que as previsões QCOMP variariam entre 1,815 e 1,91, i.é. variação de 2,5% ± em torno 
da média (admissível por não haver lei nenhuma que imponha uma ou outra PDF como teoricamente 
mais respeitável). Em resumo: recomendo convencido que nos limitemos ao uso da Normal. As 
curvas expandidas facilitam as escolhas dos graus de “azar” com que o problema pareça dever ser 
enfrentado.  
 
Finalizando esta apresentação engenheiril falta ainda explicar a dupla ordenada, da esquerda e da 
direita, de P%. A condição mais lembrada (por origem nas Estruturas) é de que ocorram Ps de 
maiores As e de menores REs do que especificamente “estipuladas”: tal condição é configurada na 
ordenada da direita. Existem também casos em que deva ocorrer o inverso: por exemplo, quando do 
emprego de uma bateria de tirantes para estabilizar uma encosta em tendência percebida de 
instabilização, a preocupação é de que a A não incorra na faixa do NÃO-DEF. E assim por diante: 
cada caso tem que ser apreciado, para a decisão judiciosa.         

 

 

                                                 
23 É imperativo, mas fácil explicar aos eruditos cáusticos da EP que em nossa engenharia (1) sempre 
trabalhamos com pouquíssimos dados face às complexidades (2) a maioria dos parâmetros etc. 
dificilmente alcançam dispersões menores do que ± 25%, e (3) nas decisões finais “erros” de ± 5 a 
10% não são erros: assim, a mais simples das equações PDF idealizadas é suficiente pois até 
probabilidades de ≤ 10-2 aproximadamente todas se sobrepõem.  
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Fig. 8. Análise estatística mínima e suficiente, empregando o caso IMPCOL-CIRIA. Resumo genérico 
tão amplo quanto necessário, a simplificar em seguida de caso a caso. (Clayton, 2001) 
 
5.2. Caso de 5 sapatas rasas com dimensões sucessivamente diferentes, apoiadas sobre areia, 

e uma prova de carga de cada. (de Mello, 2000)  
 
O caso já havia sido estudado e apresentado bem recentemente, mas sob outros prismas, e ressalto 
que só ulteriormente me aprofundei nos conceitos de máximos e mínimos e das de seu interesse 
prioritário que me sugerem a presente revisão significativa. Na ocasião pesquisara-se os σrupt 
nominais admitindo as convencionais generalizações para uma mesma areia, um mesmo conceito 
clássico de ruptura (dicotomicamente teórica “geral” e “local”, esta ainda “contorcida” em função de ϕ’, 
ou parcialmente ambas analogamente conjugadas) que o σrupt ≡ 0,1B de ρ. Inquiria-se quanto à 
“dicotomia” da teorização elasto-plástica, e do σrupt sempre exclusivamente associado à(s) 
envoltória(s) de resistência. Para tais premissas o FS teria que ser fortemente variável para um 
edifício com cargas muito diferentes e projetado para pressão admissível constante: acatado em valor 
baixo para sapata pequena, e aumentado muito para sapata grande, para não redundar em recalque 
(mesmo “elástico”) intolerável para o edifício e suas distorções. Veja-se o Rodapé 22, pág. 18. É 
impiedoso repetir o óbvio comprovado, do insustentável das tão dignas bases ancestrais.  

Trata-se de um caso dos idealizadamente mais simples imagináveis no qual priorizo a finalidade 
prática do σadm. Os critérios do desafio indicam claramente que em dois dos pormenores trata-se de 
conferir contra um determinado “código de fundações diretas”: refiro-me à fixação da pressão 
admissível como a menor das duas, ou a pressão correspondente a 25 mm de recalque, ou a de 1/3 
da pressão correspondente ao limite arbitrado de 150 mm de recalque24. Ora, de certa forma não 

                                                 
24 Abstenho-me de comentar o terceiro desafio, o da previsão do recalque “secundário”, de “rastejo” 
em 20 anos, assunto muito pouco estudado, documentado, ou codificado. Cabe comentar com 
alguma estranheza que nas múltiplas sucessivas pressões os recalques foram medidos aos 1, 3, 6, 
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deixa de ter muito interesse prático pôr à prova um determinado Código, sem maior referência às 
idealizações quantos às dicotomias entre deformações e rupturas. Na Fig. 9.1 estão resumidos os 
principais dados e os resultados das provas. Observa-se um patente exagero, acadêmico e mesmo 
desorientado dos monitoramentos sob as sapatas. Mas repete-se a observação da falta de maior 
número de provas, de caso autenticamente repetitivo: houve duas provas com sapatas de 3 x 3 m, à 
distância de apenas 8,5m que indicam diferença da ordem de 10% (Fig. 9.2 B) na faixa de 10% NÃO-
EXC. O quanto haverá de diferenças de EP em 10 provas, e o quanto em mais outros solos, já que o 
código não variaria para demais areias e siltes etc.? A superestrutura não tem nada com isso: tolera 
ou não determinado recalque. 
 
Certamente nunca se terá investido tanto em tão grande plêiade de dados de ensaios, inclusive 
atendendo a solicitações específicas dos competidores, e inclusive em muitos casos com os ensaios 
feitos pelos próprios autores dos ensaios. Em resumo, ademais das caracterizações usuais (índices 
físicos, granulometrias, limites, compacidades relativas), seguidos de triaxiais, assinalo: Borehole 
Shear, ondas cross-hole, CPTU, DMT, DMT com medida de resistência à penetração estática, PMT, 
SPT (com energias conferidas), coluna ressonante, e um ensaio peculiar Americano STEP-BLADE 
TEST. Salta à vista a já mencionada adulteração visceral da racionalidade da investigação de validez 
do Código, como já mencionei ter-se repetido sistematicamente, por ingerências acadêmicas, sem 
uma só exceção. De fato uma obra tem que observar uma certa limitação25 de deformação (i.é, de 
carga que leve a exceder tal deformação) mas patentemente o limite de 25mm fixado é absurdamente 
baixo, alheio a qualquer realismo. Mas quando é que na prática profissional jamais se contaria com 
sequer pequena  fração da  documentação,  geralmente  apenas  um  tipo  de sondagem ou ensaio in 
situ? É absurdamente desbalanceada a investigação! Será que como precaução realística mínima 
não caberia deixar todo o complemento da documentação escondido, provendo a cada competidor 
somente aquilo que ele considerou base de seu procedimento experiente?26 
 
Um fato curioso (entre os inúmeros que sempre nos atiçam) que já se observa nas curvas (σ, ρ) das 5 
provas é o de que, independentemente dos ensinamentos convencionais, se considerarmos a 
aproximação da “ruptura” como associada a uma aceleração dos dρ/dσ27, resultam três conclusões 
pouco convencionais. Primeiro, nenhuma das provas indica qualquer tendência (gráfica) para a 
ruptura : nas curvas correspondentes às sapatas de 1,0m e 1,5m estão assinalados os pontos que 
corresponderiam às presumidas rupturas a ρ = 0,1B. Segundo, são as sapatas mais largas que 
parecem indicar os maiores gradientes, apesar de estarem com recalques de apenas 0,06 e 0,05B 
para as sapatas de 2,5 e 3,0m respectivamente: apesar da areia medianamente compacta, já se 
estaria nas condições “contornadas” por Terzaghi pela hipótese do “cisalhamento local” ? Frente a tal 
impressão interessa pesquisar a questão das pressões admissíveis, únicas de interesse final para a 
Projetista. 
 
Nas Figs. 9.2[A] e [B] trabalhamos somente com a QUESTÃO (1), i.é., a pressão σrupt determinada 
hipoteticamente como a de ρ =150mm. Na [A] repetimos a exemplificação do diagrama de barras de 
número de previsões em cada proporção σprevisto/σreal, e sua representação na curva Normal PDF 
cumulativa dos resultados, ressaltando os limites de NÃO-EXC e de NÃO-DEF. . Na [B] colocamos 
comparativamente todas as PDF do σrupt = 150mm. As seqüências “lógicas” pelas previsões, que 
seguem os ditames  teóricos  clássicos  ficam  patenteadas,  especialmente  na  faixa  NÃO-EXC  que 
indica os valores maiores a não serem excedidos : como mandam as fórmulas, com o acréscimo da 
dimensão as pressões de ruptura (mesmo “prematura”) são progressivamente aumentadas. Por 

                                                                                                                                                      
10, 20, 30 mins, o que pouco condiz com muitas das práticas, e presumiria uma extrapolação de 
1:350000 para os desafiados, inclusive sem diferenciações com distância ou proximidade de ruptura. 
25 Isto posto não resta dúvida que a preocupação dominante, de segurança, é de NÃO-EXC do lado 
dos máximos, o lado dos mínimos, NÃO-DEF interessando por questões econômicas.  
26 E finalmente comparar também os “custos” de cada?  
27 De pronto inquiro: perante EP de azares indesejáveis não caberia reavaliar o passado, 
excessivamente seguro (se cumprido) e assim reformular o futuro (a) abandonando os códigos de 
recalques admissíveis, e intoleráveis com FS aplicado (b) partindo para o azar realístico de acentuado 
dρ/dσ e tendência de aceleração d2ρ/d2σ? 
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DETERMINAÇÕES E QUESTÕES DO DESAFIO

1. PREVER PRESSÃO DE "RUPTURA" DEFINIDA
COMO σ PARA ρ = 150 mm

σ PARA 25 mm
2. PRESSÃO ADMISSÍVEL

1/3 DO σ de 150 mm

3. "RASTEJO" PARA 20 ANOS 

SAPATAS
No L x B m DESIGN.
1 3 x 3 3 m-N
2 1,5 x 1,5 1,5
3 3 x 3 3m - S
4 2,5 x 2,5 2,5
5 1 x 1 1

N = NORTH            S = SOUTH
(DISTANTES DE 8,5 m)

MONTAGEM PARA AS PROVAS

MEDIDORES

macaco célula de carga
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EXTRAPOLADO

Pontos Convencionados 
Como Ruptura a ρ = 0,1B

exemplo, para 10% NÃO-EXC a previsão de sapata de 1m com σ/σcomp de 1,2 aumenta para cerca de 
1,9 com as sapatas de 3m. 
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Fig. 9.1. Dados básicos das provas. Algum monitoramento patentemente acadêmico. (Briaud e 
Gibbens, 1994; de Mello 1999; de Mello, 2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9.2. Tudo para σrupt HIPOT. ≡ 150 mm. A – Detalhamento da metodologia recomendada; B – 
PDFs comparados. (Briaud e Gibbens, 1994; de Mello 1999; de Mello, 2000) 
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Essencialmente todos os projetos são calculados com uma pressão admissível constante, e portanto 
interessa muito comparar os dois critérios, Questão 2. A comparação é feita na Fig. 9.3 apenas para 
os dois casos extremos, sapatas de 1m e de 3m (S). Observemos liminarmente as principais 
limitações já enfatizadas quanto a um código abrangente, que se presuma aplicável a “TODOS” os 
solos e estruturas, e se encontra limitado a uma só prova de carga por sapata (determinística): 
inconcebível, salvo com segurança exagerada?  
De qualquer forma, perante mais este desafio de Previsões vs. Comportamentos, caro e 
documentadíssimo quanto aos ensaios disponibilizados, incumbe extrair as conclusões mínimas: por 
um lado, quanto à NÃO-EXC para se precaver contra otimismos arriscados, e por outro lado quanto à 
NÃO-DEF para evitar demasiado pessimismo e conseqüentes custos maiores. Vê-se de início que 
não só a variabilidade é enorme, entre cerca de 0,1 (min) e 2 a 3 (máx), mas também cerca de 80% 
foram pessimistas.  
 
Comparando os dois critérios do σadm vê-se resumidamente: (a) ambos praticamente coincidem no 
comportamento limitado a tão somente 25 mm (independente do tamanho da sapata), levando à 
impressão de menor confiança na fase do comportamento pseudo-elástico (que daria 
proporcionalidade à dimensão da sapata); (b) no tocante ao critério de σ150mm/3, vê-se que a sapata 
de 3 m teria quase 60% de otimistas, com margem muito grande sobre o FS = 3; mas que o receio da 
ruptura NÃO-DEF seria maior do que para a sapata de 1 m, o que levaria à impressão de que mesmo 
o FS = 3 seria temido como insuficiente. Tal impressão sugeriria bem mais profundo efeito da 
teorização de capacidade de carga, e isto mesmo para o caso de solo tão “simples” quanto a “areia 
pura”.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 9.3. Comparação dos dois critérios de pressão de projeto, sapatas min. e max., 1m e 
3m. (Briaud e Gibbens, 1994; de Mello 1999, de Mello, 2000) 
 
Como conclusão geral fica a impressão de que a Norma teria sido elaborada considerando sapatas 
insólitas de apenas 1m, e, dependendo do tipo de estrutura, com um recalque admissível de 25mm 
muito apertado para a grande maioria das obras. As presentes análises sugerem a necessidade de 
muitos ajustes tanto nas teorias idealizadas de base, como principalmente na Norma.  
 
5.3. Caso do Simpósio de Comportamento axial de quatro estacas, ASCE, 1989. (ASCE, 1989) 
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Também este caso já havia sido sumariamente estudado e apresentado por mim (de Mello, 1999) 
embora apenas sob o prisma limitado de apresentação de curvas de distribuição das freqüências das 
previsões comparadas com os comportamentos comprovados. Tudo repete a comprovação da 
grande dispersão, e predominante pessimismo das soluções. No caso específico, porém, me limito a 
reproduzir o desenho. 
 
Diversos fatores expõem todo o caso como demasiado acadêmico. Porém, acima de tudo submeto 
como surpreendentemente imaginaria a postulação das 4 estacas levadas à mesma profundidade. Na 
prática profissional o custo da mobilização, posicionamento do equipamento, etc... é tão dominante 
comparado com poucos metros a mais de comprimento, que o caso realmente não merece qualquer 
análise a mais: as estacas adentram diferenciadamente até onde considerado ou demonstrado 
necessário. O que prevalece, no caso, é o fato do grande pessimismo dominante. 
  
6. Fecho. A solução do bem-querer educativo para a Geotecnia e suas complexidades, a 

favor das Obras, exponencialmente complexas por composições de complexidades.  
 
As obras, sempre indispensáveis, avançaram com seus FSs nominais que realmente só foram 
FATORES DE IGNORÂNCIA compreensivelmente exagerados, sem mínima perspectiva de 
fornecerem as bases para o progresso consciente baseado em azares e riscos. Conhecimentos, a 
“conta-gotas” e incontáveis, avançaram muito, mas falta serem corrigidos, revistos, complementados, 
começando pelo emprego da mesma metodologia EP, simultaneamente em retroação28 e inovação, 
para sempre passar o bastão: sempre comparando sucessos (quão demasiados, a que custo?) com 
insucessos (patenteados indisfarçáveis) com situação análoga não-rompida vizinha, circundante.  
 
Como discordar de que a preocupação primordial fosse ruptura e FSrupt? E que os sucessos 
laboratoriais levassem ao binário amostragem-ensaio? Porém, o ensaio colateral edométrico de 
tensão controlada confinada, com grandes deformações delongadas, logo demonstrou ser impossível 
precisar a ruptura cisalhada desconfinada salvo mediante os ensaios a deformação controlada, 
absolutamente alheia aos comportamentos na Natureza ou Obras, onde prevalecem as relações 
FORÇA-DEFORMAÇÃO29. E como questionar que depois dos primeiros embates com os problemas 
de “estrutura e amolgamento” de tal procedimento, historicamente a Geotecnia tivesse enveredado 
pelo caminho da presumida preservação do “in situ”, gerando ensaios (teorizados) para as próprias 
inserções de equipamentos registradores? O que sempre falt(ou)(a) é a transmissão EP em termos 
de azares, da experiência razoavelmente repetitiva da “prática corrente”, com CAs, para as meritórias 
proposições complementares. Os acidentes físicos que resultem progressivamente de “probabilidades 
RESIDUAIS” de cenários estudados. Dentro de tantos problemas a reconsiderar, limito-me a abordar 
apenas dois, bem evidentes, já abordados (ex. de Mello, 2000) e presentemente reapreciados: (1) 
escolha imprópria da expressão de um parâmetro; (2) idem, e acrescido da questionável via de que 
ensaios empregar de partida para alcançar o parâmetro final realmente almejado. 
 
6.1. Sobreadensamento ou precompressão nos solos. Parâmetro impróprio adotado para 

expressá-lo ; questionamentos quanto a sua determinação; conclusões decorrentes por 
rever. 

 
Iniciado com relação às argilas saturadas moles (laboratoriais) e seus adensamentos (Casagrande, 
1936), o assunto foi desde o início associado a uma pressão sobrejacente que, removida, deixara sua 
“memória”. Surgiu a necessidade da comparação da sobrepressão relativa à pressão “virgem” 
(normalmente adensada): por infeliz coincidência mais atraente resultou adotar-se a relação OCR 
                                                 
28 Não será novidade a inesgotável desculpa da “falta de dados”, que sempre cabe admitir, inclusive 
prontamente aplicando o teste de variações paramétricas, inclusive para sentir a sensibilidade.  
29 Não cabe aqui aprofundar em detalhes corretivos complementares (multiplicativos) de que mesmo 
a curva laboratorial “triaxial” generalizadamente teorizada merece patentes correções: associada ao E 
da lei de Hooke é expressa em termos de “tensão vs. deformação específica”, porém, assim que o 
plano de deslizamento se define claramente (em muitos solos), a deformação específica é 
obrigatoriamente seguida por uma deformação (dimensional) de Cisalhamento Direto. Este assunto 
originado por Manuel Rocha (≈ 1968, e já referido por mim) acha-se consagrado na Rankine Lecture 
(Fig. 53) de Burland, 1990. 
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Dados do subsolo, ensaios.

- SPT, Palheta, CPTU, PMT, DMT
- Amostras indeformadas diams. 3", 5"
- Triaxiais UU, CKoU, Cis. Dir.

Previsões solicitadas
(1) QRUPT e seu LIMITE INFERIOR
                  ÀS 2, 5, 43 semanas
(2) Carga-recalque
(3) Distribuição do Atrito Lateral
(4) "Tensão residual" após a) Instalação              
                                            b) Prova de Carga
(5) Pressões neutras geradas

1 - AÇO CRAVADAS HP 14x73 E TUBULAR 18" 
c. SAPATA 19" COM PRÉFURO 12" de 7m 

2 - CONCRETO, ENTUBADA

3 - CONCRETO, EM LAMA

1 2 3

1) AÇO

MELHOR ESTIMATIVA (ME. EST.)
LIMITE INFERIOR (LIM. INF.)

ME. EST.
LIM. INF.

ME. EST.
LIM. INF.

PROPORÇÕES % DAS RESPOSTAS

2) CONCRETO, ENTUBADA

PROPORÇÕES % DAS RESPOSTAS

PROPORÇÕES % DAS RESPOSTAS

DESVIO PADRÃO (SD) = 33%

SD = 22%

SD = 43%

 TODAS JUNTAS

3) CONCRETO, LAMA

RELAÇÃO MEDIDO/PREVISTO

12

3

22 MÉTODOS USADOS VARIADAMENTE

=σ’p / σ’γz. Ora, nunca se deve empregar coeficientes cujo denominador (mais freqüente) tenda a 
zero, pois o valor OCR tende ao infinito (o que já se discutiu, de Mello, 2000) sendo σ’γz=0 à 
superfície, em princípio meramente físico. A solução aritmética direta que se sugere é a de empregar 
a diferença σ’p - σ’v = OCD (OVERCONSOLIDATION DIFFERENCE). 
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Fig. 10. Previsões de comportamentos 4 estacas, ASCE 1989. (de Mello, 1981; de Mello 1987; ASCE 
1989; de Mello 1993; de Mello 1994; de Mello 1994b; de Mello 1995; de Mello 1999). 
Mas importantes estruturas, teóricas e documentárias, da Geotecnia se abalam, e assim 
permanecem, pelo fato de se ter empregado o ensaio edométrico, único diretamente cogitável na 
época perante as idealizações e preocupações primordiais inquestionáveis, que eram dos recalques 
por compressões grandes e demoradas. Não houve preocupação pelas pressões laterais porque o 
conceito era o da deformação lateral ser zero. 
 
Em primeira instância, porém, admitindo o γ’z linearmente crescente, como toda a informação foi 
fixada e divulgada em OCRs, não é fácil descobrir, nem mesmo com uma pressão ∆σ constante em 
extensa área horizontal (com Ι=1.00), qual seria, pela interseção das equações, o respectivo OCD 
(presumido melhor definidor). 
 
Também deixe-se de lado as gêneses  (1) do tempo de compressão secundária, efeito 
Leonards/Bjerrum,  (2) químico-coloidais tixotrópicas,  (3) químicas-cimentícias dos solos tropicais, (4) 
de compactações esmagadoras de contatos angulares inicialmente infinitesimais,  (5) etc..., de 
distintos σ’p edométricos que tivessem sido associados ao σ’p edométrico, sem ser associado a 
acréscimo físico por pressão por curto tempo ! Que sina pesada de gene ancestral mal escolhido !? 
Nada difícil de remediar, mas desde que reconhecido, e fazendo-se as séries de ensaios EP para os 
ajustes. 
 
Resolvido, porém, o problema do infeliz nome de batismo, segue-se toda uma série de problemas 
práticos importantes tanto de resistências quanto de (E, µ) com todos os solos, e agravados mais nos 
“rígidos” que nem garantem para a compressibilidade a “perfeita” condição confinada de deformação 
lateral zero: e esta, por si só, permanece inquirível por misturar pressões (verticais, controladas) com 
deformações (laterais admitidas). Afeta todos os importantes conceitos dos K’030, dos incrementos de 
resistência atribuíveis às OCR, das freqüentemente mencionadas, “tensões residuais laterais” (sejam 
as realmente admissíveis, Skempton e Sowa, 1963, sejam mal inferidas, e realmente representativas 
de “incompressibilidades” geradas no trecho precomprimido-aliviado-recomprimido). Elucida-se 
resumidamente em seguida um pouco, poupando de repetir o refrão “e não teria cabido, à 
apaixonante geotecnia, ter merecido curiosidades atendíveis por conjuntos de ensaios comparativos 
para os EP e CA?” 
 
Dois trabalhos magistrais de Bishop (1966, 1971) sustentando o comportamento Mohr-Coloumb, dão 
como definitivo que a ruptura (N.B. Deformação controlada) depende de (σ1’, σ3’) sem intromissão dos 
σ2’. Enquanto isto arrimado nos poucos ensaios verdadeiramente triaxiais (aparelhagem TTA, True 
Triaxial Apparatus) um trabalho igualmente magistral de Green (1971) demonstra que as 
deformações exigem definição também do σ2’, cuja variação máxima entre σ2’ = σ3’ e σ2’ = σ1’ influi 
muito. De fato, adimensionalizando em relação a um hipotético valor central de K0’ = 1,031, vemos que 
para uma variação máxima razoável entre K’a e K’p de 0,25 e 2,5, os módulos E de Young variaram 
entre 50% e 150%. Nos ensaios edométricos nada ou pouco sabemos sobre as pressões laterais σ2’ 
= σ3’ uniforme, continuando a extrair e empregar as clássicas definições do σ’p em função das 
deformações, e delas também as hipóteses (a esmo) dos coeficientes K’0 decorrentes da 
compressão.  

                                                 
30 Um problema análogo atinge a Compacidade Relativa das areias, que historicamente (c. 1936) bem 
intencionadamente foi postulada conceitualmente como dependente de valores “realmente máximo e 
mínimo” que passam sempre a carecer de limitações práticas nominais, normatizadas. O assunto leva 
a destrinçamentos deveras interessantes, perante assuntos sérios de liquefação por sismicidade, 
etc..., no caso do “mínimo”. 
31 Na época da normatização dos símbolos, com o σ’ para designar pressão efetiva enquanto o σ = 
pressão total, submeti objeção escrita insistindo no K’, porque haviam ocorrido casos profissionais do 
uso inadvertido dos valores K para pressões verticais e empuxos totais. Mantenho a proposição. 
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Nos (1) a (7) das camadas transcritas 
no gráfico de Mohr. 

COMEÇO σ3 = σ1 DE "TRIAXIAL" TÍPICO 
para A ≡ ∆γz 
RESIDUAL σ'h = 5 t/m2 (ADMITIDO)

ELEMENTO I

 
Em síntese, a pressão de preadensamento depende da “área em semilog” comprimida entre a curva 
de compressão, e a curva de descompressão. Julgo que (sugere-se conferir) a quase totalidade dos 
ensaios tenha sido em argilas e edômetros (N.B. tudo deformações), com σ2’ = σ3’ desconhecidos, 
deformação lateral postulada zero e “curva” de compressão adotada pelas duas “retas”. Na 
descompressão-recompressão, geralmente admitida reta, distingue-se o caso realmente argiloso um 
pouco curvo, e com curva acentuada perto do σ’ = 0, dos casos de “esmagamentos de contatos” (ou 
solos colapsíveis) com reta inquestionável E ≈∞. Valores de K’o já obrigatoriamente determinados 
pelos ensaios triaxiais convencionais, chamemos de “biaxiais”, σ2’ = σ3’, agora já conhecidos. Quanto 
alterariam as deformabilidades, e principalmente os ϕ’s (mais pesquisados) em distintos “biaxiais” 
anisotrópicos ACU ? E o quanto mais ainda nos TTA, próximos dos dois extremos de σ2’ = σ3’ e σ2’ = 
σ1’? 
 
Na Fig. 11 foi configurada (de Mello, 1977) uma hipótese do quanto se ganharia de estabilidade, 
dependendo do K’0 provocado ( e pouco dissipado, deixando σh’  residual um pouco incrementado) se 
de camada em camada, voltando ao σv’ = 0 para a ação instabilizadora A ≡ ∆γz após afastado o rolo, 
o σv’  encontrasse o σh’  reforçado? Mereceria inquirir e pesquisar? Valerá economicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 11. Enrocamento angular compactado, contatos esmagados irreversíveis. Estabilidade atribuível 
em subida construtiva; K’0 admitido (da Fig. 40, de Mello, 1977). 
 
6.2. Compacidades Relativas CRs das areias, e problemas análogos históricos questionáveis, e 

alterações significativas com o tempo. 
 
Iniciou-se o problema com a boa intenção visionária de se definir valores “realmente mínimos” e 
“máximos” dos índices de vazios das areias : os receios práticos dominantes eram quanto aos valores 
máximos, liquefações, etc.  Como via laboratorial de definição empregaram-se as densidades 
aparentes secas γ0 máximas e mínimas, introduzindo os valores dos pesos específicos dos grãos : 
um problema sério adicional surgia da dificuldade de amostragens das areias nos subsolos, para 
conhecer o γ0 real .  
 
Em todos os lados esbarrava-se com as três dificuldades em passar do conceito “perfeito”, e da etapa 
laboratorial, para as realidades práticas. 
 
Por um lado, empregando granulometrias e minerais uniformes procurou-se baldadamente gerar 
condições mais fofas possíveis, inclusive chegando, há vintena de anos, às areias (uniformes) 
“pluviated” (“chovidas”) para as câmaras de calibração. Tratando-se sempre de um tipo de 
“sedimentação” o propósito perfeccionista bem-intencionado sempre esbarrou no problema de 
erraticidades de resultados, mesmo laboratoriais, com  (a) granulometrias desuniformes  (b) valores 
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de δ diferenciados (facilmente variando cerca de 10% ± em torno de 2,45 g/cm3)  (c) formas dos grãos  
(d) etc...  Caberia adotar um procedimento padronizado, exclusivamente de referência, tais como 
foram os Limites de Liquidez e de Plasticidade para situar a posição do Índice de Consistência. 
 
Por outro lado, não tardou aperceber-se que para a densidade máxima era obrigatório adotar um 
procedimento de referência padronizado, embora também dependendo de como se sucederam após 
as deposições os efeitos de arranjos por vibrações, esmagamentos por pressões, etc.. Nem um nem 
outro “extremo” ainda chegou a ser minimamente pesquisado (com diferentes areias, diversificadas 
de propósito)para ver que variabilidades atribuir aos presumidos procedimentos otimizados a 
normatizar. 
 
Porém, mesmo admitindo valores-limite “fixos, determinísticos” persistiu como problema prioritário a 
questão da condição in situ de areia. E surgiu então a primeira via, indireta, e relativamente irracional 
como ciclo que não fecha senão com enormes dispersões: a da associação do índice de vazios in situ 
ao ângulo de atrito, e este grosseiramente medido através dos ensaios SPT (Gibbs e Holtz, 1957). 
Note-se que do lado Europeu também se dirigiam os estudos do CPT na direção de fórmulas de 
capacidade de carga e ϕ’, embora ocorressem também pendores a favor da correlação com E. 
Abstenho-me de adentrar no assunto que levou à Fig. 14, pg. 34, do trabalho Estado-de-Arte 
“Standard Penetration Test” de Mello, 1971b elaborado admitindo distribuições Gaussianas, e 
reunindo “todas” as 6 publicações disponíveis na época. Os resultados apresentam para cada valor 
de CR (mesmo dos solos ideais, uniformes, ensaiados) uma faixa de confiança totalmente 
desalentadora . 
 
Minha humilde, pesarosa, mas apaixonante missão no presente é a de assinalar como merece ser 
inquirido mais este assunto histórico, tão primordial. Desejando pesquisar índices de vazios, e mesmo 
trabalhando com condições  ideais, enveredamos pela via indireta de  (a) “capacidades de carga 
nominais”  de ponta  (b) mediante ensaios dominantemente SPT  (c) sem poder incorporar nenhum 
dos parâmetros da granulometria, forma, esmagabilidade, mineralogia (ou mistura delas), e  (d) acima 
de tudo do ilógico, não se ter complementado a via natural experimental para conclusão do 
fundamental desejado ao início. 
 
Normas, Códigos, ISOs (específicos restritivos), e Práticas Correntes, na Civil-Geotecnia 
holística? 
 
Sim, óbvio, indispensáveis a cada  passo como referências, para sobre elas aprimorar. A cada item 
normatizado, inquirir : o quanto realmente afeta o que, e o quanto facultará progressivamente reduzir 
as margens de riscos e custos. Sempre grata, humilde, e apaixonadamente nutrindo a curiosidade, 
lógica, e criatividade, regional, singular. O quanto deveríamos estranhar ou retribuir a seguinte 
bondade ? 
 
ASTM INTERNATIONAL, Standardization News, April 2003, p. 24.  
 
In October of last year U.S. President George W. Bush signed House Bill 1646 into law. Included in 
this law was a small provision titled    “Program to Improve Building Construction and Practices in Latin 
American Countries.” For ease in communication, many refer to this as the CASA Act (Codes and 
Safety for the Americas Act) … “provide funding … to train architects and contractors in El Salvador 
and Ecuador in the proper use of the code [U.S. building codes and standards]. By educating builders 
and providing them the necessary codes … we will begin to see safer buildings … and a return on our 
investment”. 
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