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RESUMO

A prática corrente, pelo menos em Portugal, da determinaçãode impulsos activos de so-
los respondendo em condições drenadas sobre estruturas de suporte recorre a coeficientes
de impulso activo afectando sobrecargas uniformemente distribuídas aplicadas à superfície
do terreno suportado de igual valor ao coeficiente de impulsoactivo que é aplicado ao peso
do solo. O presente trabalho constitui uma chamada de atenção para o facto de tal prática
não ser correcta nem haver razão objectiva para ser seguida,uma vez que a consideração
correcta dos coeficientes de impulso não implica significativa complicação dos procedimen-
tos habitualmente seguidos. Mostra-se, recorrendo à teoria de Coulomb, como podem ser
determinados os coeficientes de impulso activo que afectam as sobrecargas e compara-se os
resultados obtidos com os publicados por Kérisel e Absi (1990).

1. INTRODUÇÃO

O cálculo de impulsos activos é um problema clássico da Mecânica dos Solos e um
assunto de considerável interesse prático para o dimensionamento de estruturas geotécnicas.
A teoria de Coulomb (1776) tem um campo de aplicação relativamente vasto, permitindo
a determinação de impulsos de terras sobre estruturas de suporte com paramento inclinado,
com atrito solo–estrutura e solo suportado com superfície inclinada.

Trata-se de uma solução de equilíbrio limite que, pode demonstrar-se, é equivalente
a uma solução de análise limite baseada no teorema cinemático, o que implica, portanto,
que é uma solução “insegura”, isto é, os valores dos impulsosdeterminados pela teoria de
Coulomb causam colapso, sendo, portanto, inferiores à solução exacta no caso da estimativa
de impulsos activos. Verifica-se, no entanto, que as soluções da teoria de Coulomb são, para
a maioria dos casos correntes, muito próximas de soluções deanálise limite baseadas no
teorema estático, como as publicadas por Caquot e Kérisel (1948) e re-editadas, com alguns
acrescentos, por Kérisel e Absi (1990). Este facto e o facto de a solução de Coulomb ser
facilmente calculável através de uma expressão analítica de relativa simplicidade justificam
e permitem compreender a sua ampla utilização na prática corrente da Engenharia Civil.

O presente trabalho começa por recordar muito brevemente emque consiste a teoria
de Coulomb para o cálculo de impulsos activos, mostra como, para o caso de impulsos
provocados por sobrecargas, estes impulsos são habitualmente considerados e confronta este
modo de cálculo com o que se considera ser mais adequado e rigoroso. Compara-se os
resultados obtidos desta última com os que se obtêm das tabelas de Kérisel e Absi (1990).
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2. O MÉTODO DE COULOMB. IMPULSOS DE TERRAS DEVIDOS AO PESO DO
SOLO

Considere-se a situação esquematicamente representada naFigura 1. Pretende-se
determinar o impulso activo,Ia, que corresponde à força mínima que uma estrutura (não re-
presentada na figura) necessita de exercer sobre o solo para que este não colapse. Uma força
de igual valor, direcção e sentido oposto é, portanto, exercida pelo solo sobre a estrutura e
ambas podem ser designadas como “impulso activo”. Na Figura1 são, igualmente, repre-
sentadas as variáveis que definem a geometria do problema. Admite-se, assim, que o terreno
que exerce a sua acção sobre a estrutura tem uma alturah, que a superfície do terreno faz um
ânguloi com a horizontal, que a superfície onde é aplicado o impulso activo faz um ânguloβ
com a horizontal e queδ é o ângulo de atrito solo-estrutura. Admita-se que o peso volúmico
do solo éγ e que, para já, a sobrecargaq é nula. O solo tem ângulo de resistência ao corteφ′.
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Figura 1 – Geometria para a determinação de impulso de solos respondendo em condições
drenadas, com superfície inclinada, em paramento inclinado, com atrito solo-paramento

A teoria de Coulomb (1776), conforme se referiu, baseia-se no método de equilíbrio
limite e encontra-se amplamente tratada na bibliografia básica de Geotecnia. Reveja-se,
rapidamente, em que consiste. As suas simplificações básicas são as seguintes (ver Figura
2):

• a superfície de deslizamento é plana e passa pela base da estrutura de suporte;

• a direcção do impulso de terras faz um ânguloδ com a normal ao plano da estrutura
de suporte;

• o solo suportado é seco, homogéneo, isotrópico, de comportamento rígido–plástico;

• a cunha de solo actua como corpo rígido e o valor do impulso de terras considera o
equilíbrio limite da superfície de deslizamento.

A determinação do impulso é realizada através do equilíbriodas forças aplicadas à
cunha de solo. No entanto, a inclinação da superfície de deslizamento (o ânguloξ), que
forma a cunha, é desconhecida. Para a determinação do impulso activo há, pois, que fazer
diversas tentativas de diferentes cunhas, correspondendoo impulso activo ao maior valor
obtido.

Para um dado valor deξ é conhecido o valor deW. As outras duas forças actuantes na
cunha podem ser determinadas através do método gráfico sugerido na Figura 2. Destas duas
forças sabe-se as linhas de acção mas desconhece-se o seu valor. O referido método gráfico
passa pelo desenho do chamadopolígono de forças, da forma que se descreve:
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Figura 2 – Cunha de solo para avaliação dos impulsos activos em solos respondendo em
condições drenadas, pela teoria de Coulomb.

1. representação da forçaW, à escala e com a direcção apropriada;
2. marcação, a partir da extremidade deW, da linha de acção da forçaR;
3. marcação, a partir da origem deW, da linha de acção da forçaIa;
4. o triângulo formado permite definir o polígono de forças e,logo, o valor de cada uma

das forças envolvidas.

O polígono de forças (ou seja, as equações de equilíbrio) pode ser resolvido por via
analítica. Com efeito, dalei dos senospode concluir-se, da Figura 2, que

Ia

sen(ξ − φ′)
=

W
sen(β + δ − ξ + φ′)

(1)

o que conduz a

Ia =
Wsen(ξ − φ′)

sen(β + δ − ξ + φ′)
(2)

O peso,W, pode ser escrito através de:

W =
1
2
γh2sen(β − i) sen(β − ξ)

sen2β sen(ξ − i)
(3)

o que conduz a:

Ia =
1
2
γh2 sen(β − i) sen(β − ξ) sen(ξ − φ′)

sen2β sen(ξ − i) senβ + δ − ξ + φ′)
(4)

A expressão (4) pode ser, assim, usada para, em função de vários valores deξ, deter-
minar o impulso e assim determinar o máximo valor para que ocorre. O impulso activo é,
conforme referido, o máximo desses impulsos. Tratando-se de um problema de maximização
pode igualmente, e com vantagem, resolver-se a equação

dIa

dξ
=

1
2
γh2 d

dξ

[

sen(β − i) sen(β − ξ) sen(ξ − φ′)
sen2βsen(ξ − i) sen(β + δ − ξ + φ′)

]

= 0 (5)
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Em 1906, Muller e Breslau concluíram que o impulso activoIa que resulta da substi-
tuição da solução da equação anterior na equação (4) é

Ia =
1
2

Kaγγh
2 (6)

sendoKaγ dado pela habitualmente designada “expressão de Muller–Breslau”:

Kaγ =

























cosecβ sen(β − φ′)
√

sen(β + δ) +
√

sen(φ′+δ) sen(φ′−i)
sen(β−i)

























2

(7)

A Figura 3 mostra a comparação entre os resultados da aplicação da expressão (7) e
os valores obtidos por Kérisel e Absi (1990), tendo estes sido corrigidos por forma a serem
comparáveis com os da referida equação (com efeito, os valores publicados por aqueles
autores devem ser divididos por cos2(β − 90), ou seja, por sen2 β). A Figura é representada
paraδ/φ′ igual a 2/3, dois valores dei/φ′ – 0 e 0.6 – e mostra a evolução deKaγ com o
ânguloβ, para três valores deφ′ – 20, 30 e 40o.

A análise desta Figura permite, em primeiro lugar, constatar que as duas soluções
representadas são muito próximas, com as maiores diferenças a ocorrerem para os casos de
valores deβ muito baixos. Por outro lado, deve notar-se que os resultados da aplicação da
equação (7) são sempre menores ou iguais aos de Kérisel e Absi(1990). Tal é consequência
das diferentes origens das duas soluções: a de Kérisel e Absi(1990) provém de uma aplica-
ção do teorema estático e a de Coulomb é equivalente a uma solução do teorema cinemático;
isto significa que a primeira é uma solução “segura” e a segunda é “insegura”, o que, no
caso da sua aplicação à determinação de impulsos activos implica que a primeira conduza a
valores superiores à segunda. A solução exacta, desconhecida para a maior parte dos casos,
encontra-se entre as duas, notando-se no entanto que qualquer das duas é suficientemente
próxima da outra (e, portanto, da exacta) para propósitos deengenharia. Refere-se, final-
mente, que a solução de Coulomb conduz a coeficientes de impulso nulos quandoβ tende
paraφ′, o que se compreende e corresponde à realidade; os valores publicados por Kérisel e
Absi (1990) não permitem chegar a essa conclusão dado que nãoexistem valores tabelados
para ângulosβ inferiores a 45o.

3. O MÉTODO DE COULOMB. IMPULSOS DE TERRAS DEVIDOS A SOBRECAR-
GAS

A prática corrente em Portugal considera que, no caso da presença de uma sobrecarga
q aplicada à superfície do terreno suportado, o impulso seja determinado através de

Ia =
1
2

Kaγγh
2
+ Kaqqh (8)

sendo o valor deKaq da equação anterior considerado igual aKaγ. Ora, como se mostrará,
estes dois coeficientes de impulso não são iguais.

A consideração de uma sobrecarga uniformemente distribuída, q, na superfície do
terreno pode ser tida em conta substituindoW porW+ Q, sendoQ dado por (ver Figura 2):

Q = q AC (9)
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Figura 3 – Comparação entre os coeficientes de impulso activoKaγ obtidos da equação (7) e
das tabelas de Kérisel e Absi (1990) paraδ/φ′ = 2/3 e dois valores dei/φ′ – 0 e 0.6.
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No que se segue admite-se, portanto, queq está distribuída ao longo do comprimentoAC. Se
se pretender admitir queq está distribuída na horizontal, há que substituirAC por AC cosi
na equação anterior.

A equação (2) fica, assim:

Ia =
(W+ Q) sen(ξ − φ′)
sen(β + δ − ξ + φ′)

(10)

O pesoW é dado pela equação (3). Atendendo a que

AB
sen(ξ − i)

=

AC
sen(β − ξ)

(11)

vem:

AC =
sen(β − ξ)
sen(ξ − i)

AB=
sen(β − ξ)

sen(ξ − i) sen(180− β)
h =

sen(β − ξ)
sen(ξ − i) senβ

h (12)

pelo que

Q = qh
sen(β − ξ)

sen(ξ − i) senβ
(13)

A equação (8) fica:

Ia =
1
2
γh2 sen(β − i) sen(β − ξ) sen(ξ − φ′)

sen2 β sen(ξ − i) sen(β + δ − ξ + φ′)
+qh

sen(β − ξ) sen(ξ − φ′)
senβ sen(ξ − i) sen(β + δ − ξ + φ′)

(14)

que pode ser escrita como:

Ia =
1
2
γh2 sen(β − i) sen(β − ξ) sen(ξ − φ′)

sen2 β sen(ξ − i) sen(β + δ − ξ + φ′)
+

+ qh
sen(β − i) sen(β − ξ) sen(ξ − φ′)

sen2 β sen(ξ − i) sen(β + δ − ξ + φ′)
senβ

sen(β − i)
(15)

Pode, assim, constatar-se que a determinação do máximo impulso Ia através da resolução da
equação

dIa

dξ
= 0 (16)

conduz a:

Ia =
1
2

Kaγγh
2
+ Kaγ

senβ
sen(β − i)

qh (17)

em queKaγ é dado pela equação (7). A equação (17) pode, com vantagem, ser escrita através
de:

Ia =
1
2

Kaγγh
2
+ Kaqqh (18)

comKaq dado por:

Kaq = Kaγ
senβ

sen (β − i)
(19)

A Figura 4 mostra a relação entre os dois coeficientes,Kaq eKaγ, podendo constatar-se
que adoptarKaq = Kaγ é apenas correcto parai = 0, é conservativo para valores mais elevados
deβ e contra a segurança para valores mais baixos deste ângulo.

O facto de os dois coeficientesKaγ eKaq não terem o mesmo valor, mesmo quando se
usa a teoria de Coulomb, é algo pouco abordado na literatura,sendo excepção o trabalho de
Costet e Sanglerat (1975).
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Figura 4 – RelaçãoKaq/Kaγ (ver equação (19)) em função deβ e dei.

4. COMPARAÇÃO COM OS VALORES DE KÉRISEL E ABSI

O ideal seria, agora, comparar os resultados da aplicação daequação (19) com os
publicados por Kérisel e Absi (1990) para os mesmos casos a que se refere a Figura 3, ou
seja, paraδ/φ′ igual a 2/3 e para os mesmos dois valores dei/φ′ - 0 e 0.6. Infelizmente, no
entanto, tal não é possível, uma vez que os valores publicados paraKaq por Kérisel e Absi
(1990) não correspondem nem nas relaçõesδ/φ′ nem nas relaçõesi/φ′ aos publicados pelos
mesmos autores paraKaγ. Com efeito, o referido trabalho agrupa os valores deKaγ anterior-
mente publicados por Caquot et al. (1972) e os valores deKaq publicados separadamente por
L’Herminier e Absi (1962), sendo os casos estudados diferentes.

Os resultados apresentados nas Figuras 5 e 6 mostram a comparação entre os valores
deKaq dados pela equação (19) e os de Kérisel e Absi (1990), devidamente corrigidos para
serem comparáveis com os primeiros (isto é, divididos, neste caso, por senβ) paraδ/φ′ igual
a 0.5 e quatro valores dei – 0, 10, 20 e 30o. Sobrepõe-se, igualmente, os resultados obtidos
paraKaγ, dados pela equação (7).

A análise destas figuras permite observar que os resultados da equação (19) são bas-
tante próximos dos valores publicados por Kérisel e Absi (1990), com excepção de alguns
casos deβ baixos. As razões da discrepância que se observa para estes casos merecem ser
aprofundadas mas tal sai do âmbito do presente trabalho. Verifica-se, por outro lado, que a
referida equação é consideravelmente mais próxima dos valores publicados do que a equação
(7), como, aliás, seria de esperar, atendendo ao exposto na secção anterior. Parai = 0 as duas
equações assumem o mesmo valor.

Note-se, ainda, que a posição relativa entre os valores dados pela equação (19) e os
resultados deKaq de Kérisel e Absi (1990) se justifica perfeitamente pela origem dos dois
métodos no âmbito da análise limite, verificando-se, como seesperava, que estas últimas
soluções sejam superiores ou iguais às primeiras. Tal não ocorre (nem tem que ocorrer) com
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Figura 5 – Comparação entre os coeficientes de impulso activoKaq obtidos da equação (19)
e das tabelas de Kérisel e Absi (1990) paraδ/φ′ = 0.5 e dois valores dei – 0 e 10o.

Sobreposição com os resultados da equação (7), relativa ao coeficiente de impulsoKaγ.

66 Engenharia Civil• UM Número 43, 2012



 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 1.2

 1.4

 1.6

 20  40  60  80  100  120  140  160

K
aq

β (º)

φ’=20º (Kérisel e Absi, 1990)
φ’=30º
φ’=40º

equação (7)
equação (19)

(a) i = 20o

 0

 0.5

 1

 1.5

 2

 2.5

 20  40  60  80  100  120  140  160

K
aq

β (º)

φ’=30º (Kérisel e Absi, 1990)
φ’=40º

equação (7)
equação (19)

(b) i = 30o

Figura 6 – Comparação entre os coeficientes de impulso activoKaq obtidos da equação (19)
e das tabelas de Kérisel e Absi (1990) paraδ/φ′ = 0.5 e dois valores dei – 20 e 30o.

Sobreposição com os resultados da equação (7), relativa ao coeficiente de impulsoKaγ.
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os valores deKaγ dados pela equação (7) que, simplesmente, não são comparáveis com os
deKaq.

5. CONCLUSÕES

Os coeficientes de impulso devidos a sobrecargas uniformemente distribuídas à su-
perfície do terreno suportado não são iguais aos coeficientes de impulso devidos ao peso
próprio. Aplicando a teoria de Coulomb, os coeficientes de impulso devidos a sobrecargas
distribuídas ao longo da superfície do terreno suportada podem ser obtidos multiplicando
os valores dos coeficientes de impulso devido ao peso (a expressão de Muller–Breslau) por
senβ/sen (β − i). Caso a sobrecarga seja admitida distribuída na horizontal, o coeficiente
dado pela expressão de Muller–Breslau deve ser multiplicado por senβ cosi/sen (β − i).

A comparação com os valores publicados por Kérisel e Absi permite confirmar, para
a maior parte dos casos, a sua adequabilidade. As excepções parecem corresponder a alguns
casos – mas não todos – de valores baixos deβ, o que merece aprofundamento mas sai do
âmbito do presente trabalho.
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