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Capitulo 166- Piping 
 
166.1 -  Introdução 

 Piping é um fenômeno de escoamento de água sob o concreto de uma barragem 
ou de um canal revestido com concreto, que se torna um problema, pois, as partículas 
são erodidas e a erosão aumenta e os vazios no solo começam a ficar cada vez maiores, 
formando um tubo (piping) de montante para jusante conforme Figura 161.1. 

A verificação do piping é feita em barragens e em vertedores. Também já usei 
tais estudos em bueiros. 
 É interessante observar que o fenômeno do piping também pode ser observado 
em um canal de concreto de condução de água quando o mesmo está vazio. Temos que 
verificar para ver se o mesmo não tem possiblidade de flutuar. Uma maneira de se 
evitar é aumentar as dimensões da laje de fundo do canal ou fazer aberturas de buracos 
para escoamento chamado de weep hole (barbacans) espaçados na horizontal de no 
máximo 3,00m. 
 Conheço 5 (cinco) métodos para verificar se haverá ou não piping. Vou explicar 
o Método de Lane que é o mais fácil de usar. 

Weep hole são buracos de 50mm e comprimento de 150cm por onde a água 
infiltrada pode passar. Geralmente o limite de espaçamento é de 3m em 3m sendo 
usualmente usado 2m x 2m em toda a superfície. 
 
 

 
 
    Figura 166.1- Esquema de piping 
 
 
 
 
 



Curso de Manejo de Águas Pluviais 
Capitulo 166- Piping 

Engenheiro Plínio Tomaz - 26 de maio de 2020 - pliniotomaz@gmail.com 

 

 

166-3

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

                                        Figura 166.2- Esquema de piping 
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                                                    Figura 166.3- Esquema de piping 
 

 
166.2 Método empírico de Lane 
 Em 1934, E. W. Lane publicou um estudo sobre o assunto recomendando o 
uso de weigthted-creep ratio Cw para vários tipos de materiais, conforme Tabela 
(166.1).  

O valor Cw= Lw/Z. Os estudos de Lane foram baseados em 200 casos 
examinados. O método de Lane é empírico. 
 Creep é o comprimento da linha de percolação ao longo do perímetro entre 
o solo e a base. 
 Lane concluiu que a percolação vertical é mais importante que a horizontal, 
baseado que de modo geral, a condutibilidade hidráulica vertical é maior que a 
horizontal.  

O critério para ver quando a linha é horizontal ou vertical é a declividade. 
Se maior ou igual a 45 graus supomos que é vertical. Caso contrario será 
horizontal. 
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 Figura 166.4- Esquema para dimensionar a laje de um canal em degrau, 
usando o método empírico de Lane (1934). 
 

Tabela 166.1 - Valores de weighted creep ratio (Lw/Z) para diversos materiais, 
conforme método empírico de Lane (1934). 

 

 
 
Tabela 166.2- Valores de Lane. Quanto maior o Cw de Lane, maior será a menor 

resistência. 
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 Uma maneira prática é através do uso da Figura 166.4. 
 Vamos fazer duas coisas. A primeira é verificar se pode ou não haver piping e a 
segunda é dimensionar as espessuras da laje para não haver levantamento devido às 
forças freáticas (uplift). 
              Lw/Z= [distância vertical do creep + (1/3) distancia horizontal do creep)] / Z 
 
Para verificar se haverá ou não piping 
Calculamos o valor de Lw/Z e comparamos com o valor tirado da Tabela (166.1) Se 
for maior que o valor da tabela, não haverá piping, caso contrário sim, haverá 
piping. 
 
166.3 Definição de  Lw 
 
   Lw = h1 +h2+ h3+h4+h5 + (1/3) (W1 + L1 + L2 +W2)  
 
 Tendo-se o valor Lw fazemos o weighted ratio: 
 
Lw/ Z 
Sendo: 
Z = altura do degrau (m) 
 
 Verificamos o tipo de solo do fundo do córrego ou rio e vamos à 
Tabela (166.1).  
 Se o valor Lw/Z > valor achado, está tudo bem, isto é, não teremos piping. Caso 
contrário, teremos piping e para isto devemos mudar algumas dimensões e uma delas é 
o cut-off no fim da laje e que aparece como h5. 
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166.3 Para dimensionar a espessura da laje 
 Vamos considerar a Figura (166.5) conforme Novak et al, 2007. 
 A espessura da laje (t) é: 
 t = pressão freática x (peso específico da água / peso específico de concreto 
ciclópico submerso) 
  A pressão freática Pb em um ponto B da Figura (161.27) é calculada assim: 
 
   Pb = Z – [ h1+h2+h3+ (1/3) (W1+ L1)]/ Lw 
 
 
Altura da laje de concreto t 
 

 
 

 
 
 Figura 166.5- Pressões hidrostática (uplift) no fundo da laje impermeável 
 
 
 A altura da laje de concreto é achado fazendo o peso do concreto com rom 
=2240 kg/m3. 
  P= γρ.h´ 
 
  ρm= 2240 Kg/m3   densidade do concreto 
 
A espessura do concreto “t” deve ser de tal maneira que: 
 
 Para o valor h e h´vide Figura (161.2). 
       γ.ρm.t= γ.ρ.h´ 
 
h´= Sm. t 
 
Sendo Sm = ρm/ ρ 
 
 Subtraindo dos dois temos por t temos: 
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  h´- t= Sm. t – t 
 
  t= (h´-t)/(Sm -1)= h/(Sm -1) 
 
 Adotando coeficiente de segurança 1,5 teremos: 
 
  t=[ h/(2240/1000)} x 1,5 = 1,2 . h 
    t= 1,2 .h 
 
 
Exemplo 166.1 
Verificar no exemplo da Tabela (166.3) se haverá piping e achar as espessuras das 
lajes. 
 Primeiramente, observar que h1 = 2,00m, pois, há 1m de gabião que fica 
enterrado. 
 A largura do gabião caixa é W1 = 1,00m 
 A altura Z é o degrau e a altura h1, no caso de um canal com degrau, é a 
altura total do degrau com a parte enterrada que é 2,00m. 
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 Tabela 166.3- Cálculos para ver se há piping e espessura das lajes 
 

Problema1) Verificar se, a estrutura é segura contra "piping" ?  
Altura do degrau incluindo fundação a montante (m) = h1 = 1,00 
Altura do degrau incluindo fundação a jusante  (m) = h2 = 0,70 
Espessura da laje junto ao degrau (m) = h3 = 0,00 
Espessura da laje junto no final (m) = h4 = 0,20 
Espessura do cut-off (m) = h5 =  1,00 
Largura do degrau (m) = W1 =  1,00 
Largura do cut-off (m) = W2 =  1,00 
Comprimento da primeira laje junto ao degrau (m)=L1= 8,15 
Comprimento da segunda laje junto ao degrau (m)=L2= 4,16 
Altura do degrau (m) = Z =  1,26 
Cálculos   
Lw (m) =  7,67 
Lw/Z =  6,09 
Tabela do material  argila - weihted creep ratio  2,00 
Verificação se haverá ou não piping LW/Z > weihted creep 
ratio 

Tubo bem 

Problema 2) Calcular a espessura da duas lajes do degrau  
Altura do degrau incluindo fundação a montante (m) = h1 = 1,00 
Altura do degrau incluindo fundação a jusante  (m) = h2 = 0,70 
Espessura da laje junto ao degrau (m) = h3 = 0,00 
Espessura da laje junto  no final (m)= h4 = 0,20 
Espessura do cut-off (m)= h5=  1,00 
Largura do degrau (m)= W1=  1,00 
Largura do cut-off (m) =W2=  1,00 
Comprimento da primeira laje junto ao degrau (m)=L1= 8,15 
Comprimento da segunda laje junto ao degrau (m)=L2= 4,16 
Altura do degrau (m)= Z=  1,26 
Cálculos   
Lw (m)=  7,67 
Ponto B   
Pressão hidrostática (m) Pb=  0,64 
Espessura no ponto B (m)= 1,2 x Pb=  0,77 
   
Ponto D   
Lw ponto D=  6,34 
Pressão hidrostática (m) Pb=  0,43 
Espessura no ponto D (m)= 1,2 x Pb=  0,52 

 
 No ponto B, achamos espessura de 0,77m e córregos. Na parte da espessura no 
ponto D, de 0,52. 
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Podemos usar colchão reno e complementar a espessura com concreto ou então 
usarmos weep hole que são buraquinhos de 50mm de diâmetro e 500mm de 
comprimento que pode atenuar os efeitos em torno de 10%. 

 
166.4  Colar anti-seep 

 O colar anti-seep que se coloca em tubulações sobre um barramento, 
aumentam o comprimento do creep podendo ser dimensionado pelo Método prático de 
Lane, 1934 conforme Figura (166.6). 

 
 
 

 
 

Figura 166.6- Colar anti-seep que pode ser dimensionado conforme o Método 
empírico de Lane, 1934. 
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P.                             Figura 166.7- Colar anti-seep 
 
166.5 Outros métodos existentes 

O método de Bligh é mais velho que o de Lane. O método de Bligh considera o 
comprimento total sem a avaliação de Lane de dividir por 3 (três) o comprimento 
horizontal. 
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Temos também o método de Pavlosvsky, baseado na rede de fluxo. 
O melhor método e mais complicado de usar é o Método de Khosla, que é 

considerado por muitos especialistas como o melhor,  
Recomenda-se em pequenas obras, usar o método de Lane e em obras mais 

importantes usar o Método de Khosla. 
 
166.6 Método de Khosla  

Conforme RAGHUNATHN, 2011 vamos explicar o método de Khosla com um 
exemplo do seu livro Plate 23.. 

O método de  A. N. Khosla é baseado na teoria do potencial de escoamento e do 
gradiente de saída. 
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Exemplo 166.2.  
Achar o coeficiente de segurança contra piping usando o método de Khosla no vertedor 
da Figura (166.8), em solo  de areia grossa com creep ratio C=12. A altura  do vertedor 
é de 4,00m. 
 

 
 
 
 

Figura 166.8- Esquema do vertedor onde queremos usar o Método de Khosla. 
 
 
Gradiente de saída  Ge 
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Ge= (Hs/d2)x 1/(d2.PI.λ^0,5) 
Sendo: 
Ge= gradiente de saída 
Hs= altura de água (m) =4m 
d2= profundidade do cutoff (m)= 6m 
 

Hs=4m 
D2= 6m 
 λ = 3,13 

 
Ge= (4/6)x 1/(6x3,1416x 3,13^0,5)= 12/100= 1/8,33 <1/7  OK 

 
                        λ = (1/2) (1+ (α^2+1) ^0,5 
                                α =b/d2= (12+4+15)/6=31/6=5,17 
 
                    λ =(1/2)(1+4,17^2+1) ^0,5= 3,13 
 
Nota: desejável Ge de 1/5 até 1/7. Usamos fator de segurança 5 a 7 contra o piping. 
 
Gradiente critico= ic 
e= índice de vazios  
                   ic=(Gs areia -1)/(1+e areia)= (2,6 -1)/(1+0,6) =1 
 

No projeto Ge=1/8,33 onde temos fator de segurança 8,33 que é ótimo. 
 

Notar que não precisamos do cutoff  d1 conforme Figura (166.9) 
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Figura 166.9- Ver no esquema que não precisamos de d1. Só usamos d2. Podemos colocar d1 a 

favor da segurança 
 

 
161.7- Bibliografia e livros consultados 
-NOVAK, et al.  Hydraulic structures. 4ª edição. 700 páginas. 
-RAGHUNATHN H. M. Irrigation Engineering.  Amazon/Kindle, ano 2011. 
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Capítulo 258-Piping em tubos sob barragem de 
terra 
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Capitulo 258- Piping em tubos sob barragem de terra 
 
258.1 Introdução 

Há muito tempo para evitar o piping em tubos sob um barramento de terra, 
se colocava colares de aço ou de concreto espaçados conforme Figura (258.1). 

  Eram chamados de anti-seep collars e foram muitos usados durante 1960 a 
1980. 

Com o passar do tempo verificou-se que estes colares anti-seep traziam mais 
problemas e foram substituídos por paredes diafragmas  de areia conforme Figura 
(258.2). 

 
 Figura 258.1- Uso antigo de colares anti-seep para evitarpiping 
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Conforme Fema, 2005 foi observado que o piping se formava junto ao 
aterro do tubo e não junto aos anti-seep collars. Estes anti-seep collars foram 
dimensionados para aumentar o comprimento do fluxo da água ao longo deles, 
mas o que se verificou na prática é que o fluxo se deu em torno do tubo, fora dos 
anti-seep collars. 

 
258.2  Tubos sob um barramento 

Os tubos sob um barramento de terra pode ser com varios objetivos. Como 
abastecimento de água, agua para irrigação, tubo de descarga  para limpeza do 
reservatorio e tubo para conduzir a vazao ecologica Q7,10. 

Estes tubos podem ser de diversos materais e podem causar muittos 
problemas conforme se pode ver na Figura (258.2). 

 
 
          Figura 258.2-Problema nas juntas da tubulaçlão. 
 
O grande problema é faciliar o piping, isto é, a agua atraves da superficie 

externa se locomove e adquiri velocidade  e arrasta partículas de sólidos  fazendo 
o que se chama de piping. 

O tubo pode se romper e água sair do mesmo e provocar o piping. 
O tubo pode  ter corrosão do material e começar a a sair água do  mesmo ou 

entrar dentro do tubo. 
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Pode ate haver corrente galvânica, fazendo furos no tubo no caso de aço. 
 O tubo pode se romper devidos aos esforços da altura de terra e provocar 

fraturas, podendo a água entrar ou sair do tubo. 
O interessante que o problema do piping pode estar abaixo, acima e aos 

lados do tubo. Devido a isto é que fazemos as paredse diafragama da Figuras 
(258.3) e (258.4). 

Não se usam geomantas nos filtros diafragmas. 
 
 
 

258.2 
Figura 258.3- Parede diafragma. Disntancias em funçao9 do diametro do tubo D 
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Figura 258.4- Notar três tubos com paredes diafragmas 
 
 

 
Figura 258.5- Tubos sem pressao e pressurizados sob barramento de terra. Fonte: 
Fema, 2005.  
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Figura 258.6- Falha em barragem devido a problemas com  piping em tubos. 
Fonte: Fema, 2005. 
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Figura 258.7- Observar que subindo a altura de água no reservatorio a esquerda, 
começam os problemas de piping nos tubos. Fonte: Fema, 2005. 
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Figura 258.8-Observem o vortex na figura acima. Veja o tunel formado e sua 
saida. Fema, 2005. 
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              Figura 258.9- Tubo camisa. Fema, 2005. 
 

 
Figura 258.10- Croquis orginal do filter diafragma. Fema, 2005. 
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Figura 258.11- Configuração típica de filtro diafragma. Fema, 2005. 
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258.3 Bibliogdrafia e livros consultados 
-KULA,JOSEPH R. White paper: potencial seepage problems abd solutinonbs, 
associated with penetratiions through embankment dam.  Outubo, 2000. FEMA, 
Denver, USA. 
-FILTER DIAPHRAGMA.  Chapter 45. US Department of ASgriculture, Natiional 
engineering handbook, ano 1007 
-FEMA. Evaluation and monitoring seepage and internal erosion- Interagency 
committee on dam sdafety (ICOLD( Fema PP-1032 maio 2015, 576 páginas. 
-FEMA. Technical manula: conduits through embankement dams. Setembro 2005 
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Capítulo 259-Piping em maciço de barragens 
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Capitulo 259-Piping em maciço de barragens 
 
259.1 Introdução 
 O piping é um assunto discutido até hoje. Cerca de 47.5% das falhas em 
barragens são devido ao piping também chamado de erosão interna. 

A melhor solução para evitar o piping em um maciço é fazer uma cortina de 
areia ao longo da barragem de terra conforme Figura (259.1).  

Lembro que Thersaghi, 1924 já falava  do filtro de areia vertical há muito 
tempo e hoje é uma solução adotada por todos os especialistas. 
 
 
 
 

 
 
    Figura 259.1- Parede filtranbte em maciço de barragem de terra. 
 
 

 
 

Figura 259.2- Parede diafragma. Fema, 2015 
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259,2 Parede diafragma 

Todos os especialistas concordam com a necessidade das paredes diafragmas, 
porém, não há um consenso no seu dimensionamento.  

Qual a melhor largura, deve ou não ser feito uma compactação, qual são os 
diâmetros das partículas? 

Todas estas perguntas ainda estão sendo respondidas, mas somente um 
especialista pode resolver. 
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259.3 Bibliografia e livros consultados 
-FEEL,ROBIN and FOSTER, MARK.Seepage through dams and their 
foundations-issues solutions and research needs the internal erosionm and piping 
process.  Outubo, 2000. FEMA, Denver, USA. 
-FILTER DIAPHRAGMA.  Chapter 45. US Department of ASgriculture, Natiional 
engineering handbook, ano 1007 
-FEMA. Evaluation and monitoring seepage and internal erosion- Interagency 
committee on dam sdafety (ICOLD( Fema PP-1032 maio 2015, 576 páginas. 
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Capítulo 260-Piping em dissipador de energia 
  



Curso de Manejo de Águas Pluviais 
Capitulo 260-Piping em dissipador de energia 

Engenheiro Plínio Tomaz – 2 de junho de 2020 - pliniotomaz@gmail.com 

 

 

260-2

 
Capitulo 260-Piping em dissipadores de energia 
 
260.1 Introdução 

A palavra piping foi usada pela primeira vez  em 1902 na Índia pelo coronel 
Clibborn. Hoje estão usando o nome piping ou erosão interna. 

Em 1910 Blight, com poucas observações de barragens, apresentou um 
estudo empírico do piping de maneira linear com uso de cutof..  

Lane em 1934 examinando 200 barragens, desenvolveu mais os estudos de 
Blight e apresentou outra fórmula, salientando que a condutibilidade hidráulica 
vertical é 3 vezes maior que a condutividade hidráulica horizontal. 

Os métodos de Blight e Lane ainda são usados em pequenos projetos. 
Therzaghi em 1929 criticou Blight e Lane dizendo que as soluções não 

resolviam todos os problemas. 
As redes de fluxo que podem ser feitas manualmente, foram feitas pela 

primeira vez por Forcheimer em 1886 e 1914. Thersaghi e Casagrande sempre 
foram a favor de se usar as redes de fluxos. 

Foi  Harza em 1934 quem descobriu o uplift em barragens  sobre areia e 
notou sua importância. 

Fema, 2015 apresenta 4 (quatro) fases do piping ou erosão interna. 
Fase 1- Iniciação 
Fase 2- Continuação 
Fase 3- Progressão 
Fase 4-Brecha 

 
A importância do piping se pode ver na Tabela (260.1) de Foster, 2008 onde 

48,7% das falhas em barragens se deve ao fenômeno do piping ou erosao interna. 
O ICOLD, 1974 que trata de barragens, definiu o que é grande barragem, 
Barragem grande é aquela que a altura do ponto mais baixo até o ponto mais 

alto é maior que 15m. Mas se a barragem tem mais de 10m de altura e que topo da 
barragem tem mais 500m de largura e mais de 1.000.000 m3 de volume e vazão de 
2000 m3/s também é considerada uma barragem grande. 

Surgiram com o passar dos anos dois termos novos: suffusion e uffosion 
conforme Figura (260.1). Trata-se de os finos passaram por meio de partículas de 
grandes diâmetros, provocando também o piping. 
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Figura 260.1- Esquema da suffusioin onde partículas finas passam pelos 

lados das partículas grandes. Fema, 2015. 
 
Tabela 260.1- Falhas em barragem conforme Foster, 2000. Fonte: Fema, 

2015. 
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Em uma barragem de terra sempre temos um vertedor e um dissipador de 

energia que é feito todo em concreto. 
O concreto assentado sobre um determinado tipo de solo pode facilitar a 

criação de piping, principalmente em solos arenosos com areia fina. 
Para evitar o piping a solução mais prática é usar o método de Blight ou Lane, 

que possibilita também dimensionar a laje de fundo o dissipador. 

 
Figura 260.2- Esquema transversal de dissipador de concreto. Notar os 3 

cutoffs. 
 

260.2 Vários métodos 
Existem vários métodos empíricos e semi-empíricos, mas todos eles são 

falhos, embora ainda sejam usados em todo o mundo.  Na India se usa muito o 
método de Khosla, 1934 em solos de areia fina. 

O melhor método seria usar a rede de fluxo com elementos finitos. Isto é feito 
em grandes obras, mas em obras de pequeno porte adota-se um método como o de 
Lane, colocando-se no mínimo 3 (três) cutoff: um a montante, outro a jusante e 
outro intermediaria conforme Figura (260.2). 
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Figura 260.3- Esquema de dissipador de energia com 3(três) cutoff 

 
260.3 Método empírico de Lane 
 Em 1934, E. W. Lane publicou um estudo sobre o assunto recomendando o 
uso de weigthted-creep ratio Cw para vários tipos de materiais, conforme Tabela 
(260.2).  

O valor Cw= Lw/Z. Os estudos de Lane foram baseados em 200 casos 
examinados. O método de Lane é empírico. 
 Creep é o comprimento da linha de percolação ao longo do perímetro entre o 
solo e a base. 
 Lane concluiu que a percolação vertical é mais importante que a horizontal, 
baseado que de modo geral, a condutibilidade hidráulica vertical é maior que a 
horizontal. Geralmente a condutividade vertical é três vezes a condutividade 
hidráulica horizontal. 

No método de Lane não há coeficiente de segurança, mas funciona e mostra 
a necessidade de se colocar cutoff. 

O critério para ver quando a linha é horizontal ou vertical é a declividade. Se 
maior ou igual a 45 graus supomos que é vertical. Caso contrário será horizontal. 
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 Figura 260.4- Esquema para dimensionar a laje de um canal em degrau, 
usando o método empírico de Lane (1934). 
 
Tabela 260.2 - Valores de coeficiente ponderando de arrastamento weighted creep 
ratio (Lw/Z) para diversos materiais, conforme método empírico de Lane (1934). 
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Tabela 260.3- Valores de Lane. Quanto maior o Cw de Lane, maior será a menor 
resistência. 

 
 

Na Tabela (260.4) apresentamos os valores de Cd de Bright que são semelhantes ao de Lane. 
 

Tabela 260.4- Diversos valores do creep ratio 

 
 
 Vamos fazer duas coisas. A primeira é verificar se pode ou não haver piping e a 
segunda é dimensionar as espessuras da laje para não haver levantamento devido às 
forças freáticas (uplift). 
              Lw/Z= [distância vertical do creep + (1/3) distancia horizontal do creep)] / Z 
 
Para verificar se haverá ou não piping 

Calculamos o valor de Lw/Z e comparamos com o valor tirado da Tabela (166.1) 
Se for maior que o valor da tabela, não haverá piping, caso contrário sim, haverá 
piping. 
 
166.3 Definição de  Lw 
   Lw = h1 +h2+ h3+h4+h5 + (1/3) (W1 + L1 + L2 +W2)  
 Tendo-se o valor Lw fazemos o weighted ratio: 
Lw/ Z 
Sendo: 
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Z = altura do degrau (m) 
 Verificamos o tipo de solo do fundo do córrego ou rio e vamos à Tabela 
(260.2).  
 Se o valor Lw/Z > valor achado, está tudo bem, isto é, não teremos piping. Caso 
contrário, teremos piping e para isto devemos mudar algumas dimensões e uma delas é 
o cut-off no fim da laje e que aparece como h5. 
 
260.4 Para dimensionar a espessura da laje 
 Vamos considerar a Figura (260.5) conforme Novak et al, 2007. 
 A espessura da laje (t) é: 
 t = pressão freática x (peso específico da água / peso específico de concreto 
ciclópico submerso) 
  A pressão freática Pb em um ponto B da Figura (161.27) é calculada assim: 
   Pb = Z – [ h1+h2+h3+ (1/3) (W1+ L1)]/ Lw 
 
Altura da laje de concreto t 

 

 
 
 Figura 260.5- Pressões hidrostática (uplift) no fundo da laje impermeável 
 
 A altura da laje de concreto é achado fazendo o peso do concreto com rom 
=2240 kg/m3. 
  P= γρ.h´ 
  ρm= 2240 Kg/m3   densidade do concreto 
A espessura do concreto “t” deve ser de tal maneira que: 
 Para o valor h e h´vide Figura (161.2). 
       γ.ρm.t= γ.ρ.h´ 
h´= Sm. t 
Sendo Sm = ρm/ ρ 
 Subtraindo dos dois temos por t temos: 
  h´- t= Sm. t – t 
 t= (h´-t)/(Sm -1)= h/(Sm -1) 
 Adotando coeficiente de segurança 1,5 teremos: 
  t=[ h/(2240/1000)} x 1,5 = 1,2 . h 
    t= 1,2 .h 
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Conforme RAGHUNATHN, 2011 temos: 
 
 

 
 
Notar que o peso da laje W deve ser igual a soma das forças de uplit  Fu,mais as forças freáticas 
do empuxo de Arquimedes que é representada pela letra B da paalvra em inglês Buoyancy. É 
importante notar que quando consideramos o peso da laje inferior, descontamos o peso da 
agua. Então se o peso do concreto for 2240 KN/m3 consideramos 2,240 -1000 o que teremos 
1,240 kN/m3. É o que chamamos de peso submerso. 
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Notar: 4/3=1,333 é o coeficiente de segurança 
 
Exemplo 260.1 
Verificar no exemplo da Tabela (260.2) se haverá piping e achar as espessuras das 
lajes. 
 Primeiramente, observar que h1 = 2,00m, pois, há 1m de gabião que fica 
enterrado. 
 A largura do gabião caixa é W1 = 1,00m 
 A altura Z é o degrau e a altura h1, no caso de um canal com degrau, é a altura 
total do degrau com a parte enterrada que é 2,00m. 
Figura 

 
         Figura  260.6-Dados  fundamentais do método de Blight
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         Figura  260.7-Dados  fundamentais do método de Lane  
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260.5 Método de Khosla  

Conforme RAGHUNATHN, 2011 vamos explicar um caso simples o método de 
Khosla,1934 com um exemplo do seu livro Plate 23. Existem gráficos especiais para uso 
do método de Khosla que pode ser facilmente achado na internet. 

O método de  A. N. Khosla é baseado na teoria do potencial de escoamento e do 
gradiente de saída. 

 
Figura  260.8-Esquema das linhas de fluxo usado no metodo de Khosla 
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Figura  260.9-Gradiente de saida seguro conforme Khsola. Observar que Khosla usa 
coeficiente de segurança que Blight e DLane não usdam.  
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Exemplo 260.2.  
Achar o coeficiente de segurança contra piping usando o método de Khosla no vertedor 
da Figura (260.10), em solo  de areia grossa com creep ratio C=12. A altura  do vertedor 
é de 4,00m. 
 

 
 
 
 

Figura 260.10- Esquema do vertedor onde queremos usar o Método de Khosla. 
 
 
Gradiente de saída  Ge 

Ge= (Hs/d2)x 1/(d2.PI.λ^0,5) 
Sendo: 
Ge= gradiente de saída 
Hs= altura de água (m) =4m 
d2= profundidade do cutoff (m)= 6m 
 

Hs=4m 
D2= 6m 
 λ = 3,13 

 
Ge= (4/6)x 1/(6x3,1416x 3,13^0,5)= 12/100= 1/8,33 <1/7  OK 

 
                        λ = (1/2) (1+ (α^2+1) ^0,5 
                                α =b/d2= (12+4+15)/6=31/6=5,17 
 
                    λ =(1/2)(1+4,17^2+1) ^0,5= 3,13 
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Nota: desejável Ge de 1/5 até 1/7. Usamos fator de segurança 5 a 7 contra o piping. 
 
Gradiente critico= ic 
e= índice de vazios  
                   ic=(Gs areia -1)/(1+e areia)= (2,6 -1)/(1+0,6) =1 
 

No projeto Ge=1/8,33 onde temos fator de segurança 8,33 que é ótimo. 
 

Notar que não precisamos do cutoff  d1 conforme Figura (166.9) 
 
 
 
 
 

 
Figura 260.11- Ver no esquema que não precisamos de d1. Só usamos d2. Podemos colocar d1 a 

favor da segurança 
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Conclusao: o método Khosla foi feito na India e muito usado em solos permeáveis com areia fina. 
Embora a teoria do gradiente crítico nem sempre funciona, ela é muito usada. O estranho para 
mim. é que nos Estados Unidos ninguem usa e nem citam a teoria de Khosla que ele se baseou 
nas redes de fluxo fazendo uma aplicação prática. 
 

RAGHUNATHN, 2011 no plate 23, faz cálculos usando Khosla e Blight que estão 
na Figura (260.12). Podemos concluir que as pressões em metros de coluna de agua 
obtidas por Khosla e por Blight  são praticamtne iguais e daí concluo que posso usar 
facilmente Blight. 
 

 
 

Figura 260.12- Dados de pressão (mca) de uplift nos pontos, E,D,C,E,D devido a 
Blight e Khosla, tanto u/s (upstream sheet) e em d/s(downstream sheet) e nos 

pontos intermediarios.  
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