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RIi S UMO

o empreflo de cl iaf r;r¡¡mas p1ásticos õ uma téc:rica bast¿tnlc di

fundida e aplicada nos países da Europa. o seu uso aincla bast.anLe

rcstri to no Brirsil , dcvc-sc provavclmcnLc à "tracl .i ção dc pr:ojc

tos", às caracteristicas clos locais e das obras aqui i rn p l. a rì L ¿ì d a s ,

à pequcna dif:usão de suas rócui.ca.s coustr:utivas e tanbón em f u,rr

ção das Þoucas cmprei Leiras hoje capaciLadas pâra â slr¿ì corlsLruç5o.

Por tratar-se do prímeiro caso de äp1icação destâ tócnica no

barramento da percolação de água atravós de- f unclações e oubr:ci.ras

de barragens já construídas, é enfocada, basicamcnte, a metodolo

gía de estudos levados a efeito durante as fases que envolver:a a

ímplantação do diafragma. p1ástíco na Barragem dcr Saracuruna entïe

197l e 1914. São clescrítas as caiacterísticas da barragem e do

seu sítio de ímplantação, as ínvestigãções básicas para def inj.cão

dos problemas apresentados, os crítérios adotados na escolha des

ta alternativa para solução dos problemas, bem como os estudos

complementares de câmpo e de laboratório, os quais serviram, reg

pectivamente, para um melhor conhecimento da f ai.xa de impl.antação

do diafragmâ e para a definição do material impermeabilizante a

ser utilizado na construção da parede impermeáve1.

da seqllôncía construtiva da parede diafragma, são des

critr¡s os pr:incipais probl.emas apresertados em suas distinLas eLa

pas, e as soluções ad o t adas parâ sua resolução

Finalurente, é apresentada uma série de resultados de acompa

nlÌancnto do comporLanenLo da barragem em períodos anterior e pog

terior aos trabal.hos de construção do diafragma,'procurando dc:

ü()rìstr¿rr o clesempenho qr¡iìnLit{ltivo da alCernaLiva ar.ictada na

solução do probl.cna de pcrcolação d t ágrra e de sub¡rressõss da Lar

ragcn clo Saracururra.



I NTRODUÇÃO

0 emprego de dìafragma p1ástico 6 uma técn i ca rel ati vamente

nova, e sua utì l ì zação em barragens como dispositivo de vedação a-

passagem d'ãgua da ta da década de 'l 950.

Sua apì j cação c omo el emcnto de veda çã0, quer das fundaÇões,

quer das onbreiras de barragens se deu prìmeìranente na Itá

lia, onde Veder e Marconì, entbora trabal hando isoladatrente, desco

, bri ram sua apl icab iI i dade quase que simul taneamente (Veder e ['larco

ni, 1952 ìn Schneebel i, 1971).

Atualmente esta técnica é anlplamen,te'.empregada na Europa, e

no Brasì 1 jã se tem conhec imento de vár'i os casos de apl i caçã0, pa

ra t ra tamen to de fundaÇões de barragens de terra, ensecadeì ras e

dìques (Cìmentacìones Especiales S.4., .l970 e Rõdio, l97l) (QUADR0

0t ).

A idõia consjste basicamente na escavação mecânica de ttma

tr'ì nche ira i sol ada o profunda, denom j na da painel, que é posterìor

men te preench i da por mateli a1 ì mpe rmeãve l . A Iì gação por iustapo

si ção de todas as trinchei ras também construídas desta fornta, re

sulta en uma parede contínua e ìmpermeãvel. A estabj I i dade das

paredes da tri nchei ra escavada, é assegurada pelo emp re go de lanra

de pe rfu ra ção que a p ree nc he tota I mente durante os processos de

escavação, 'ì inrpeza e posteri or preenchimentó com argamassa.

0 sucesso do emprego de diafragmas, do ponto de vjsta t6cni

co, está f undanrentaclo pr i nc ipal mente no fato de se consegu ì r a

criação de una parede contínua e total, inrplantada transversalmen

te ã direção do fluxo cl 'ãgua qr¡:. se pre,tendre barrar, alìado ao

'cu s to rel ati vanente l¡aixo de <;onstrução (Ferrari , 197 4; e 1975).

Estas c a r a c t e r" i s t i c a s lerari)nì a \ìo.n'sii d€rar a intÞlantação d.e

diafragma p1ãstico conlo una das alternativas possiveìs para a so
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luçáo do prob ì ena de pcrcoìação de ãguas que nu ¡lao.nrruuu por

anrbas as ornl¡reiras e fundações do â te rro conpactado da Barragem

do Saracuruna. A al ternatjva proposta pode ser cons iderada con)o

i novadora, poìs desconhecì a-sc até então.no País a recuperaçäo

de barragens ern operaÇão a partì r do emprego des ta soluçã0.

0 trabalho desenvolvido a seguir, procura traduzir a experiêncìa vìvi

da pelo autor, como residente de obra,quando aconrpanhou as etapas de invcsti

gações, ìnrplantação e avaliaÇão do desempenho do dìafragma.

2 BARRAGEM DO SARACURUNA - PRiNCIPAIS CARACTERfST]CAS

As característ'i cas da obra em questão, os aspecLos geológj

cos regionais e do local de ìmpì antação da ba rragem f oranl obtjdos
em pa rte atravõs de consul ta feita a rel atórios da fase de inves

tìgação e construção (Geotécnica S.4.,1959, 1962. a, 1962 b, ì963 a,

1963 b'e 1963 c), e c o nr p ì e nr e n t a cl o s por ì evantanrento expedi to cie cant

po (lPT, 1970 a).

A Barragem do Saracuruna, localiza-se no sopé da Serra do

Ma r, próximo ã c idade de Duque de Caxias no Estado do Rìo de Ja

neìro, no alto curso do rio Saracuruna, cerca de 500 m a jusante

da juncão dos rios Mantiquira e pedra Branca.

Foi construîda durante o pe ríodo de .l960 a 1962 e sua finali
dade é a de supr^ìr de ãgua a Refinaria Duque de Cax i as (REDUC)

de propri edade da P6troleo Brasileiro S.A.-pETR0BRÃS. Logo apõs

o enchitnento do reservatõrio, em 'l962, ocorreram vazamentos em

anlbas as onlbreiras acompanhados,lu carreanr"nto de mate|i al sól ido

e d e s e n v o I v i nle n t o de altas pressões piezométricas no pé do talu
de de jusante da barragem.

Trata-se cle una barragem de terra cornpactada,

gônea e com p no teç ão de enrocanento a nontante. Seu

ao ì ongo do coroamento é de 'ì40 ntetros e sua altura
as f unda.çõ.es é de 3B metros

0 vol ume d'ãgua armazenado, con o nível d,água de

de seção homo

com¡;rimento

nrixíma sobre

montdnte
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na cota 78,75 n (Nivc1 d'água ¡rãxinro) õ de 5,3 x l06nr3, o que garantì

ti ri a a vazão fìrme de 520 L/s caso, não ocorressem percolação e perdas

d'ãgua através de suas fundaÇões e onlbreiras.

0 aterro compactado possuì voìunle de 'l80.000 m3 e é dotado

enr suas fundações de una trinche'ì ra de v eda Ção de arg'i ìa compacta

da, local izada a montante do eixo da barragem. Esta trincheina no

leito do rìo e várzea aluvìonar, possui profund j dade tal (cerca

de l0 m) que atìnge o topo da rocha alterada e ã medida que se

encanri nha para as omb re i ras , sua profund i dade dimi nuì gradatìva

nìente, atjngjndo nas proxint ì dades da cota de co ro amen to da barra

gem a profund idade de I metro.

0 tratamento das fundações a tra vés de corti na de i ni eção de

cimento está I imi tado ao leito do rio e vãrzea aluvionar e sua

profundidade atinge cerc,a de l5 metros em rocha prati.camente sã.

As pri ncipaìs característ icas geométrì cas da ob ra estão apre

sentadas na FIGURA 01.

2.1 PRINCIPAIS CARACTERfSTICAS GEOLÕGICAS REGIONAIS

A área de i nteresse da Barragenr do Saracuruna (F0T0 NQ I) si

tua-se nun trecho da Serra do lv1ar, integrado na nturalha oeste do

graben Campo Grande-Guanabara-Rio Bonito, const ituída de vários

degraus topogrãfi cos escal onados do I j tora 1 para o interjor. A

ãrea apresenta re I evo acidentado em vaies fechados, com as cri s

tas mais elevadas d ispostas segundo a direção N250-300t nas proxi

mi dades e a noroeste da barragem (Geotecnica S/A, 1959 in IPT,

I970 a ) .

A leste da obra,

-se segundo N60oE, que

cas da Serra do Mar no

a dì reçãr., morfológica predonrinante dìspõe-

é a di,reÇão das pr incipaìs ìinhas tec tôn i

Estado do l)io de Janeiro.



-6-

,\
/--

-.-- 
cß

âa--"-----=tl'
80 -
70-

60-

50 -

40-

(rn)

80 -
70 -
60-

50 -
40 -

/..

EçÃo B- B (€ixo do cut-off)

i ¿:nåriiiì
''i" - '.'| :.:

- i *o.uo ountl to

P-l
I

I

-ç]--
\r./-t'

lllllllllrlrltitt\7
- \-¡J

INJÉçOES I

--l \r
\ l-/- \l-
\l-,

o ¡o 20 !Oñ

segundo dodos do projelo originolFig. OI - rllonlo gerol e seçðes principois
(Rui¡ et olti, 1976)



.4/

F0T0 Nq I - Fotografia a6rea da_regjão onde acha-se inrplantada a Barra
genr do S-aracuruna (Ð , logo apõs a junção dos Rios Mantì-
qLlìra (D e Pedra Branca Ø fornradores do rio Saracurunã
G) . Observar control e das drenaqens I ocai s^pel as I i nhas
estruturais de direções ttZSo-¡OoÉ e N60o-700i^l a noroeste
da barragem. A sudeste da mesma as ljnhas estnutura'is tôm
d'ircções prel'crenc'ia j s segundo N6OoE. Ëscal a aproximada
l:35.000

Gnaissificação

Dì ãcl ases

É\



Na regìão do rio SaracrJruna, os vales e rios secundãrios se

guem direções clistintas fornrando unr sistenla nlorfolõgico retangq

ìar, constituído por espinltas nas <ljreções N25o-30oE prittcipal,

e N60o-70otl secundãria.

Esta sìtuação jndica unra anonral'i a possivelmente tectônica na

reg'ião de interesse ã barragenì, contuclo os levantanentos de carnpo

não evjdenciaranr quaìquer inclicio de falhanlento.

As unjdades litológicas desta rcgìão são representadas por

unra seqüência de granitos, m jgmat'i tos e ortognaisses de idade

pré-cambri ana.

Nas encostas o macìço rochoso é recoberto,en sua naioria,

por camadas de solo de alteração de rocha, de composìção areno-

-argilosa, bastante nricãceo, de coloração acinzentada e/ou amarela

da. Por vezes, recobrinclo estas camadas, ocorrem solos col uvionares

constituídos essenc'ialmente de material argì lo-arenoso, de cor

vernrelha onde acham-se imersos matacões e blocos de diversos tanra

nhos e variados graus de alteração.

No sopé das escarpas os solos coluv.ionares m'i sturanì-se a

pósitos de ta'l us fornrados essencialmente por matacões e blocos

chosos angulosos, de d'inrensões variadas e diversos graus de al

raçã0.

Nos ta I vegues clos rì os , ê comum a ocorrôrrc i a de pequenos de

põsìtos aluvionares, constituídos predominantemente por ca,scalhos

graúdos m'i sturados a areias grossas. Secundarianente podem ocol"

rer finas camadas argì'l osas intercaladas nesses materiais.

2.2 PRINCIPAIS CARACTIRfSTICAS GTOLÕCICNS DO LOCAL DA DAIiiiiGTI"l

No local Ce inrplantação da barragem o tipo de rocha predolnj

nante é um mignratito estronratítjco que, da ombrc'i ra djrcj¡¡ pora

de

r9

te
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o su'l ,caracteriza*se por faixas de paleossonra essenc'i alrnente gnáis

s'ico nlesocrãtjco conì hornblenda e biotita, intercaladas a faixas
de neossonìa geralrnente granitìco e eventualmente pegmatitìco, leu

cocrãtico, QUôrtzo-feldspãtico, de const'ituicão granul onrétri ca

mais grosse'i ra.0 paleossorììa e o neossonìa contrjbuenr em partes a

proximadanrente ìguaìs para a constituicão clo macìço rochoso.

Esta unìdade I itolõgica, é cortada na'i s ao sul do eixo da

. barragem, por urìì dìque de larnprófiro conr at'i tude N70ot-BboS.

Na região da ontbreira esquerda da barragenì, e ao norte cla Ã

rea do reservatõrjo, pF€domjna um gnaisse leucocnátjco, mu'i togros

se'i ro, QU€ corresponde possivelnrente ao neossoma do migmatìto que

predomina ao sul da ombreira direita da barragenl.

As atitudes de gna'i ssjfìcação e acamamento nrigmatítìco são

mu'i to unjformes por toda, a reg'i ão da obra, com direções invar^ia

velnrente dispostas entre N25oE e N32oE e mergulhos entre S0oN até

verticais (F0T0 Nq 2). Exceção a esta situação encontra-se na re

gìão da onlbrejna dire'i ta, prõxìmo ao e'ixo da barragem. Neste 1oca1 ,

enì af'loranlentos alj ex'istentes, as estruturas apresentam d'i reções pre

dominantemente tl^l e N40ol,J, com nrergulhos respectivos de 75oN e

65oS. Embor a não esteja af astada a poss'i bil idade cle tratar-se de

blocos e matacões deslocados, a justaposição paralela das pontas

rochosas af 'l orantes, lcva a crer tratar-se de material "in s'i tu".
Es'bes fatos sugerem a existência de uma dobra presente nesta

onl[¡reì ra, uilìa vez que não se observanan] em nenhum I ugar na ãnea es

tudada prõxìnra ã barragem evidôncjas jnclicatjvas de falhanlentos

(lPT,1970a).

0 topo do ntaciço rochos(ìr representado por rocha prat'i camen

te Sã, local iza-se enl niéclia ã ce''ca cl,, 30 nl cle profundidaCe, prs

sando graclat'ivantcnte enr dìreção ã superficie do terreno, para ro
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' 
{i¡l .

t:
F0T0 Ng 2 - FoLograf ia aórea (deLal he da foto anter ior) nrostrarrdo a u

n'ifor¡ridadc das dìreções das atitudes dos planos ctc gnaìl
sjficacão e acanramento dos nrigmatitos na ãrea da barragem
do Saracuruna. Escala aproxìnlada l:10.000

Direção e nrergulho dos planos de gnaissificaÇão e acamarlento.

.,-.- Gnaissificaçâo

--- 
Dilclases
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cha alterada, e solo de alteração de rocha. Este solo, constitui

do por areias médias e grossas, siltosas c nrujto nlicáceas, atjn-

ge por vezes espessuras da ordern de 35 nì. Tanto na rocha alterada

conro no solo de alteração de rocha, são encontractos "níve'i s" de

rochas, conl graUs cle alteração menores, do que o grau de altera

cão do nlejo en'ì que estão imersas. Estes níveis são representadcls,

geraìntentc, por ncossonla de constit.uicão cìuartzo-feldspá'Lìca, nli

nera'i s estcs nla j s res i stentcs ã acão j ntenrpérì ca que as bi oti tas

e hornblenda presentes enì qrande quantidade no paleossoma.

Esta diferente susceptibil'idade ã alteraÇão, traduz-se em

urna superfic'i e de contato bastante jrregularo sinrilar a unr perfìì

denteado, en'Lre a rocha alterada e o nracìço rochoso sã0. Esta ir

regularidade õ ainda neforçada pe'l o mergulho acentuado do acama

mento mìgntatítico c da gnaìssjficação.

Unra camada de solo coluvionan, conr espessura média em torno

de 7 m de constjtuìção argìlo-areno-siltosa com notãvel quantjda-

de de nratacões e blocos rochosos, repousa enr toda a região da bar

ragent ou djretanrente sobre solo de alteração de rocha, ou rocha

alterada ou lliaciÇo rochoso.

As seÇões geol õgì cas apresentadas nas FIGURAS 0? e 03, foram

obticlas a partir de observações de supcrfície e resultados de son

dagens, e incl'i canr o posicionanrento, distribuição e espessuras m6

dias das unidades acima descritas.

IJISTONICO DOS PROßI-EMAS /\PRESTNT/\DOS

0s pr

anteriores

partir dc

Geot6cn"i ca

'i ncìpaìs eventos clbse'v¿dos na Barragem do

ao ano de 1969, c a seguìr rlescritos, foranr

consulta a relatõF'iu.s lle âcrrr¡ìpanhanrento enli

S.A.- Ëngenhej ros Consul torùs, projetjsta da

Saracuruna,

obti dos a

tidos peìa

obra ent
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questão (Geotõcnica S.4., 196? a, 1962 b, I963 a, ì 963 c e l968).

Durante a fase cie enchimento do reservatórìo, em j ane iro de

'I 962, quando o níve1 d'ãgua atingiu a cota de 65,0 rn, surgìram va

zamentos em ambas as onrbrei ras, acompanhados de carreamento de ma-

teri al sólido e desenvol v imento de altas pressões pìezométricas

no pé do ta I ude de jusante

. Durante o período de 1962 a 1966, f orarr feitas vãrias tenta

tivas atr,avés da i njeção de calda de cinlento, para dimìnuir as va

zões que então se proces savam (Geot6cn i ca S.4.,1962 a, 1962 b,

1963 c).

No decorrer deste período fo ran a inda construídos drenos co

l etores das águas de infiltração e executadas anãl ises sistemãti.

cas para detern inaÇão de eventua l c a rre amen to de materi ais sõli
dos peì as ãgua s desses drenos (Geotõcñ ica S.4., 1966).

No fim de 1965 e inicìo de .l966, devido a chuvas excepcio

nais, o nível d'ãgua do reservatõri o manteve-se durante 90 dias

em sua cota mãxinra (78,75 m), fato este que se refletiu imediata-

mente nas vazões observadas nos drenos coletones de água, âS

qua ì s atì ng iram va l ores nlãx'i nlos de 27 ,7 L/ s.

0bservou-se também, clue a vazão dos coletores d'ãgua aumen

tou rãpjda e inrediatamente após a el evaÇão do nível d'ãgua do re

servatório e mesmo apõs a estab iI i zacão deste, a vazão continuou

aunrentando gradativanrente, pernlitindo a estimativa de 4.l ,7 L/s cq

so se mant ivesse o nivel d'água do reservatõri o durante 6 meses

em sua cota máx ima.

0u tra s constatações foram feitas durante o, período em que o

nível d'ãgua se nanteve elevado: aparecimento de zona:. ímiclas no

pé de jusante da barragenr, próxinlo ã ornbreira esquerda ì a maiot"

parte das infiltrações ocorria pela ombreira direita; os ¡iíveTs
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p iezonêtni cos do maciço compactado atìngiratlr valores acinia da co

ta de 50,0 m (valor este adotado corno mãxjmo pelos projetìstas no

cãl cul o da estabil idade da barragem ) ; presença de mater'ì ais sõli

dos nas ãguas co ìetadas nos drenos i ndi cando pnováve1 ocorr6ncia

de fenôrr¡enos de I i xì vi ação do mac i ço de terra conpactado ou cle

suas f undaÇões.

g!_Lq4!__q!_q!_q_qrc0s E cE0TËcNrc0s pARÀ cARACTERTzAÇ40 p0s PR0

BLEMAS APRESENTADOS

Fren te aos probì emas apresentados, foram efetuados estudos

geológìcos e geotécn ì cos vi sando tanto ã caracteri zaÇão detalhada

e quantif icação dos mesmos como suas ìmpl ìcações no contexto ge

ral da obra; suas interrelações conr o meio físico onde encontram-

-se ìmpl antadas as obras; e a defìnjÇão dos principais cond'i cio

nantes geológicos favoráveis ã manifestação dos problenras.

0s principais trabalhos desenvolvidos foram:

4.I LEVANTAMENTO GIOLÕGICO DE SUPERFTCIE

Este trabalho foi direcionado no sentido de se obterem as in
fornrações geológìcas, Iìtolõgicas, estruturais, estado de altera

ção da rocha e ocorr6ncia e distribujção de solos nas ãreas próxi

mas ã ba rra genr e que pudessem ser os condi c ionantes dos problemas

surgidos,

4,2 INVESTIGAÇ(jES GEOLOGICAS E GEOTECNICAS DE SUBSUPIRFICiE

Estas investigações foran desenvol v i das a partì r da execução

de sondagens a percussão com avanço pel o mõtodo de ìavagem e son

dagens rotati vas e tiverant c omo fi nal idade prì ncipal i nvestì gar

as característ icas das rochas prescntes nas onlb.reiras e frrndaçães,

alõnr de permì ti r o conhecimento do aterro compactado da bari.agent
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e do manto de intemperìsmo que ocorre na ãrea

Estas invest'i gações foram ainda complementadas con a at¡ertu

ra cle poços de ì nspeção e amo s tra gem ' A abertura de poços teve co

mo finalidade pri ncìpa1, coletar blocos de anlostras indefornladas

dos solos presentes nas ombreiras e aterro c omp ac tad o da barra

gem, alénr de pernlitir urna observaÇão d ireta do estado de c0mpac

tação do aterro da barragent'

. A partir das amostras retiradas dos poÇos foranl realizados

ensaios de I al¡oratõrio, os quaj s constaranl de caracteri zaçã0, per

meabil.i dade e compressão trìax jal.

4.3 INVISTIGAÇOES HIDROGIOTECIIlCAS

Estas investigações foram cli li gidas no sentido de se definirenl

as característi cas hi drogeotécn.i cas do I ocal da obra em ternlos

qual i tatì vos e quant itatìvos. Para determì nação da permeabìf i

dadeforanlrea'lizaciosensa'iosrot'ineirosdejnf'iltracãoe
perda d'água sob pressao e ensaios de 'ì njeçâo de funlaça' in-

jeção de c o rante s e de i sótopos radioativos' Foran tambénr instala

dos p ì ezômetros do tì po Casagrande nas ombre ì ras ' fundaÇões e g

terro compactado da barragem para que se pudesse determi nar as

caracteristi cas do 1e n ço1 freãti co e suas var'i aÇões ao ì ongo de

urn período de tempo , onde ocorressem vari ações sìgnìfìcativas do

ní ve l. d'ãgua do reservatõrio, e de preci p i tações pluviométricas'

4.4 ACO¡IPANHANENTO DO COMPORTAMENTO DAS VAZeiES PTLOS DRENOS' CAR

REAtlENT0 DE SoLID0S E DAS PRESS0ES PiEZ0METRICAS N0 ATERR0 '
FUNDAÇI{O T OMBREIRAS DA BARRAGEM

Apõ s a caracteri zaÇão da: litolog ias, sua distribuição' esta

do de alteraÇão e comportame;r'Lo h i d r o q e o t 6 c n ì c o , passou-se ä m€di

cão s i stemãti ca das vazões aprcsc; tatlis pelos drenos ' dos ma te
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ri ais sól idos por eles transportados e dos nívei s dos p iezônletros
i ns ta ì ados por toda a ãrea de interesse ãs investigações.t'

tste acompanhamento foi executado buscando-se def inir a in

fl uônc i a das variações do nível d'água do reservatório e das pre

cipitações pluvionrétricas no conportanìento das vazões ìîquidas que

se processavam pe ìos drenos, no carreamento de materi al sõlido a

travõs destes drerros, e ainda, a influência desses efeitos nas

pressões medidas nos piezônretros situados a jusante do e.i xo da

barragem.

CARACTERIZAÇAO DOS CONDICIONANTTS.GËOLOGICOS/GEOTE !OS
PROBLEIYAS APRESENTADOS

. A anãl i se conjunta executada a partir dos resultados obti
dos nas inVestigações e aconrpanhamento do comportamento da obra,
permitìu a caracteri zação dos princìpais corrdicionantes geoìõgicos

e dos probìemas apresentados

0s estudos geológicos de carãter regiona l e l ocal objetìva
ram col her i nformações de como se processavam as i nfi ì trações d'ã
gua que ocorri am no local da obra, isto é, se estas ocorr.i anl por

fl uxos preferenciais através de um me io fra tu ra do (pìanos de fa
I has ou zonas fraturadas ), ou se de mane i ra generaì izada como atra
v6s de unl meio poroso.

0s estudos não indicaram presenÇa de fal hamentos ou mesmo

sistema de fraturas que pudessem ser considerados d i retamente res
ponsãveì s pelas i nfi ì trações d'ãgua. A presença de uma estrutura
dob ra da locaì izada na ombre i ra direita a montante do eìxo, não pa

recia ¿:ercer influência nas infiItrações, uma vez que os ensaios de

perda d'ãgua aì,i efetuados indicaram coeficientes de permeab.i ìida
de bastant¿ barxos enl relação aos soìos que recobrem tal estrutura.



I B-

A ¿rnãl ise da geoì ogì a jocal nostrou que as onbreiras são f or

nradas s u p e r f i c i a l rn e n t e por solo coluvionar predon inantemente argì

loso, cuja espessura atinge até 10 nr, capeando solo de aìteração

de rocha con espessuras de até l6 m de caracteristi cas arenosas,

cuj a granuì ometri a varja de médìa a grossa.

Ambos os tipos de soìo engì obam grande quanti dade de mata

cões, e nos solos coluvjonares é de grande inportância a presença

de orificios tubulares distribuídos caoticamente e que indicaram a

presenÇa de nunrerosos e antigos sauvei ros abandonados.

tstes oni fici os (F0T0 NQ 3), de diâmetros varj ando entre 0,2

e 8,0 cm e cujo nú¡rero alcanÇava por vezes até 20 por metro quadracio,

apresentavðn) intercomun icação en tre si, formando uma verdadeira re

de subterrânea de canais, canaì ícul os e "paneìas". Sua djstrj
buição era nais freqllente na ombreira direita.

Esta intercomunicação foi conf irnada pela exec u ção de vários

ensaios de injeção de f unraça por meio de unr "extintor de saúvas",

e nessurginrento de funaça em vãrjos pontos do terreno, por vezes

distanciados até 4 nr do ponto de i nj ecão (F0T0 NS 4).

Nos locais de ressurgimento de f unraça foranl abertos peque

nos poÇos de observaçã0, que serviranl tamb6m corno locais de novas

i njeções, permi tì ndo assìm a constatação de novas intercomunica

ções.

A presenÇa destes orificios i nterl i gados e abertos para a su

perfície, poderia anuìar completamente as caractenisticas de baixa

permeabilidade natural conìum aos solos coluvionares argilosos. Es

ta sìtuação poderìa agravan-se aìnda naìs na faixa de oscì lação do

nivel do reservatório, onde o embate das ondas no talu¿ie acaba

por expor. orifícios maiores em contato direto conr as lçtuas repre

sadas (F0T0 NQ 5 ) .



F0T0 NQ 3 - Bloco de amostra indeformada retirada em solos
gem direita da barragem mostrando orifício com

de 2 cm preenchido por parafina, jnd'icatjvo da

formi gue'iros naque'la area.
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coluvionares da mar
diâmetro aproximadõ
presença de antigos
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F0T0 Nq 4 - Saida de fumaça na. superfície do terreno,
de injecão de fumaça em ponto localizado ã

durante a realjzação de ensa'io
cerca de 4 m do local ntostrado.
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F0T0 NQ 5 - Exposicão de 2 orifíc'ios com cerca de 5 cm de diâmetro,
nua do enrbate das ondas do reservatório que provocam a
rial de cobertura superficjal. 0bservar nas vizinhanças
maiores, vãrios outros orjfícios de djnlensões menores.
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Í'las onibrci t'tts, a canracla do sol o de al Lr:ração do rocha apresen-

ta espessuras variãve'i s, e seu contato com a canìada superior,sg-

lo coluvionar, se dá atravós cle unra superfície bastanle regu'l ar.
Istas duas unidades de solos estão ausentes nas proxinlidades

do rio na zona do "cut-ofF" da barragenì, poi s foranr

quando do tratanrento clas fundações durante a construçã0.

constatação foi fe'i ta atravõs da leitura de relatõrios da

construtiva da obra e de sondagens rotativas realizaclas

ro

zona, v'i sando exatanrente a compFovação dessas inforntações. Ta'i s

sondagens revelarant ainda a preserìÇa dc fraturas precnchidas por

calda de cjnlettto, 'i ndjcando tratamcnto inrpertìteab'i I jzante nas

chas de fundação, pelo menos naqueìa região.

Abajxo das canladas de solo, ocorre o nlaciÇo rochoso m'i gnratí

tico, constituido em sua porção superjor por uma canracla de ror:ha

alterada e fratrrrada, capeando a rocha Sã, pouco fraturada (FIGU

RAS 0l , 0? e 03).

0s contatos entre o solo de alteração de rocha e rocha alte
rada, e entre esta e a rocha sã, são por vezes gradacìonais, e por

vezes bruscos. tstes cont.atos fornram por vezes superficjes planas

ou lìge'i ranlente onduladas conr nrengulhos sub-hori zonta.i s. por vezes

este contato se dã pon uma superfic'ie bastante irreguìar, condicìo
nacla pela nlaior ou nìenor profundiclacle de alteração clo paìeossùnìa

gnãissico.

A pernìeal¡ilidade das fundações foi estudada atrav6s de en

saios de infiltração e de perda d'ãgua sob pressão, os quais apre

sentaranì os segujntes resultados:

apresenta unl

7.10-5 cnr/s e

remov'i da s

Esta

fase

naqtrel a

coefi

2.10-3

f i nas

). ca¡lrada clc solo de alteração de. rocha

cien1." de permcabjl'iclade (K) varjando entre

cnr/s, cc.rt,;\l)c¡r,dcntes a valores mõdios própr ios de areias



siltosas e areìãs ¡nódias, r e s p e c t i v a nr e n t e , e portanto de acordo

co¡lr a natureza dos nrateli aìs que conpõent a refeli da camada.
I

tm sua porção consti tuída por rocha al terada, o nracì çc.r rocho

so aprcsenta trechos de baixa (K < 5.'l0-4 cnr/s) e médìa pernreabì

lidacle (K entre 5.'l0-4 o 5.10-3 crtt/s ), ocorrendo localmente tre

chos impernreávejs. Na sua porção constituída por rocha sã, predo

mìnanr trechos ìmpermeávei s e de baìxa pernreabilidade. Já na zona

.do "cut-off", o nde foranr executadas injeções de impernreabi I izacão

por calda de cinrento, o nraciÇo rochoso apì"esenta somente trechos

inpermeãve ì s e de baixa permeabì lidade, evidenciando-se assim a efi
ciência deste tra lamento, homogene ì zando as p e r m.e a b i I i d a d e s do na

ciÇ0, com a elinrìnação de trechos de permeabilidade m6dia. Ainda

para a obtenção de informaÇões sobre as característj cas hi drogeo

técnicas do maciço e con o objetìvo tambóm de se determinarem eve¡

tuais camj nhos local ìzados ou preferencjais de percoì ação d'ãgua,

f oranr real i zados ensai os de infi I tr ação e de perda d'ãgua

pressã0, corn ad icão de corantes.

sob

Estes ensaios foram feitos n uma tentati va de aume n ta r o n úme

ro de dados jã ex i stentes, uma vez que a técn i ca de utì l ização de

traÇadores era, na ocasiã0, pouco conhecida e difundida en nosso meio

técnico.

Foran ì njetados em furos de sondagens vári os ti pos de coran

tes, em diversos nívei s do terreno. Por vezes a i nj eÇão era neal i

zada apenas em um trecho do furo, ensajando-se desta for a uma de

terninada fajxa do sLrbsolo; por vezes ensaiava-se integralmente o

furo, abrangendo assi¡r todas as un i dades litolõgìcas atravessadas

peìa :,ondagent . 0s resultados obtjdos enl ambos os processos foram

cons iderados negatì vos, não se regi strando durânte a realìzação

das ìnjeçôe: e nresnto após vãr'i os djas de observações de campo, o
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aparecirnento de ãgua cololi da nos drenos col etores de ãgua da bar

ragem,

0 QUADR0 02, ìndica as prìncipais características dos en

saios e comentãr jos sobre os resul tados obtj dos. A FI GURA 04 apre

senta a localizaÇão dos furos ensajados.

Dentro dos trabal hos desenvolv.i dos para a caracterì zação hj
drogeotécn i ca do macì ç0, foi empregada ainda a técn j ca cle inje_
ções de isõtopos radioatì vos pa ra se tentar definir as caracterís
ti cas dr¡ permeabì l i dade dos solos e rochas das o¡nbreiras, Taìs
trabal hos foram real izados pe ìa equ i pe técn j ca do Serv.i ço de

Apl ìcação de Isótopos na Indústria, do Instituto de tnergia Atôm.i

ca de São Paulo - I. E. A. e foranl de fundamental ìmportânc.i a

na ì nterpretação do pnobìenra.

A ap 1ì cação desta tecnologia visou obter ind.i cações de como

se processavam possíveis fl uxos entre a água ex istente nos fur os

de sondagens e a ãgua presente nos piezômetros local izados a mon

tante do eixo da ba rragem, ou en tre a águ a dos furos de sondagens

e a ãgua do reservatõrio,
A tócnica de ensaio consistiu basjcanrente na ìnjeção de isó

topos de bromo rad ioatj vo 8.82, na forma NHOBr ì rrad ì ado, com

meìa vida de 36 horas, no fundo dos furos de sondagens anterior
mente executada s na s onrbre iras e a montante .do e i xo da barragem.

Quando a radìoatividade era detectada nas anÌos tras de ãgua

coletadas em un dos pìezônretros, eranr então real izadas nos rnesmos

arnostragens em intervalos de tenrpo reguì ares, atõ o I imi te de de

tecção do cintilador. Qu a ndo a presença do traçador radioativo du

ra nte as injeções não era obsc;vad¡ en deternlinados pìezômetros,
ai erarn coìctadas amostras dc; ãgrra, atõ cerca de 250 horas apos

a i njeção ( c o r.r e s p o n d e n t e a 7 nrcir,:.-vltlas do BrB2 ) (ItA, 1970).
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QUADRO O2

I*¡ECOTS DE CORAI{TES EM FUROS DE SONDAGENS EXECUTADAS

I

SONDAGEM

?

SRP-2]

TRECHO DE ENSAIO
(m)

sRP-2,l

3

33,00 a 35,75

4

SRP- ] 5

0,00 a 41 ,40

7

SRP- I

MATERI AL ENSAI ADO

17 ,97 a 20,97

I

SR-20

rocha sã

aterro, sol os e ro_

cha

0,00 a 30,05

9

SR - 6

i0

.loc .

0,00 a 23,50

NA

çÞÞ- 6

CORANTE

UT]LlZADO

tsARRAGEi..l DO SARACURU¡IA

JK
SRP -

rocha sã

i,70 a 36,68

SR-]B

Sondagem rotativa.
Sondaõen' rotativa com instalação de pìezometro'
Á-lóãåìirucao das sondagens está apresentada na FiGURA 04'
0s ensaios nÇs 5 e 6 não foram reai izados'

An i l i na

sol os e rocha

Bicromato
de sódìo

0,00 a 26,60

0,00 a 29,40

RESULTADO

r0cha

aterro, solos e 19_

cha

Anilina

negati vo

Rodami na B

após 3 mi nutos do in1
cio da injecã0, veri
fi cou - se ressurgimento
de ãgua em col eior da
ombre i ra di rei ta.

negativo

sol os e rocha

Fluorescìna

solos e rocha

Fl uorescì na

negat ivo, ensaio efe
tuado durante a inje
ção de radìosó'"oPos.-

negatìvo

An.i l Ína

neqativo, ensai o efe
tuado durante a inje
ção cie radiosõtopos.-

Rodamina B

negatìvo

negativo

r.\)
(tr
¡
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0 resultado destes ensajos pernljtj u

seguintes concl usões:
I

obter, basìcamente, as

As i nfi I trações que se processavam por ambas as onlbreiras g

corrjam de nodo general izado não se acusando caminhos preferen

ciais de perco 1ação determì nado por un meio fraturado, tajs como

fal has ou fraturas. As ãreas por onde se processavanl as infil
trações proven ientes do reservatóri o, não se restri ng ì am ãs proxi

m idades da barragen, po rém estendiam-se por muitos met ro s a motì

tante (FIGURA 04 ) .

Constatou-se a ì nda, que a permeabjlidade da ombre i ra direìta
atingìa um valor nédio de 3,5 l0-2 crn/ s, superando assinl em cer

ca de 6 vezes o valor ntédio da perneabi I idade da onlbreìra esquer

.da que era de 5,4 l0-3 cm/s. C cãlculo da velocidade de fluxo er.

tre o fur0 de ìnjeção e os de amostragem de ãgua, co.nsiderou o ca_

mi nho percorrì do pela ãgua entre os 2 furos como sendo uma reta e

ainda a hìpõtese de reg ime I ami nar de escoamento.

Com rel ação ãs investigações das ãreas do f unclo do reservató

rio por onde se processavam as i nfi I tracões, ou por onde estas in
fì ltrações se davam mai.s francamente, tenlos de assinalan os traba
I hos desenvolvidos pelo então Instituto de Geocìôncias e Astrono

mia da USP (Saraval ì e, ì973) o qual, apl j cando métod o s geofísìcos
de Potenc ia1 Espontâneo, def .i niu as ãrea s maìs susceptíveì s ã pas

sagen da água do fundo do reservatõrio para o nacj ço rochoso, a

travõs da execução de 9 perfi s onde fo ram efetuadas mecl idas de po

tencial a cada l0 netros. Estas ãreas, co rrobo ra n clo os resultados
obtidos através de radioisõtopos, tanrbém em linhas gerais apresen

tava¡r r,raior concentração nas proximidades do talude da ombre.i ra

dire i1;a (FIGtlnA 05 ). Desse modo a mesma pode ser defi nida como uma

ãrea onde t inpernteabiì ização superficial natu.ral do macjço era
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relativamente menor em re I ação a ou tras ãreas, tornando-se desta

f orrna potencialnrente nlais favorãvel ã maior alinentação do fluxo

d'ãgua ern d j reÇão a jusante.

Fundanrentada na ava l i ação de todos os resuì tacJos , até então

existentes, processou-se a instalaÇão de 52 novos p i ezômetros ti
po Casagrande, que, assoc i ados ã j nstrunentação prõ-exì stente, per

mitirarn a obtenÇão de ìnfonnaÇões e¡r vãrìos pontos das ombre iras,

fundaçôes e nraciço cornpactaclo, sobre o corìpontamento das pressões

pìezonrétri cas fre n te ãs oscjlaÇões do nível d'ãgua do reservató

ri o, e frente ãs i nfj l trações resu ltantes de precìpìtações pìuvio

mé t r'í cas.

Os valores piczomótnìcos alcançados conr a gradual elevação

do nível d'ãgua do reservatório duran Le tes te específ ico pa ra es

ta f ìnal i dade perm it iram concluìr que a elevaÇão dos níveì s pie

zométricos en todos os locais da obra apresentava estreito rela

cíonanrento com a el evaÇão do nível d'ãgua do reservatôrio., A in

fluência da pluv'iometriâ nas variações das pressões pjezomõtri cas não pôde

ser claranrente definjdâ, poís era aparentemente mascarada pela oscìlação do nì

veì d'ãgua do reservatõr'io (FIGURA 06). As respostas apresentadas pelos pie4

nretros ìnstalados aos pares, isto é, no mesmo furo, porém em profundidades d]

ferentes, indicaram claranrente que o fluxo d'ãgua se Processava pelo regime de

escoafiento tìpo gravidade, ficando assìnl excluída a hipótese dc escoamento con

confìnado através de caminhos preferenciais

0s dados de pressões piezométri cas permitiram também a ela

boração do traçado das l inhas p i ezométri cas nas fundações e om

brei ras. Essas linhas nrostraram a baixa ì nfl uônc 1a das trinchei

ras drenantes.da barragenì no rebaixanrento das cargas piezométrì

cas, e aìn{a, que as pressões p iezonrõtnicas nas fundaÇões das barrarrpns

apresentavarn ern grande trecho valores acinla da cota 50,0 n, valor
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este ìndicado pelos proietìstas conìo mãxino admissível na hipóte

se de cãlculo da estabi I idade da barragem.

0s trabalhos de acompanhanlento das vazões 1íquidas e do

transporte de sõ1ì dos pel os drenos com o enchinento do reservató

rio, mo s tra ram que as vari aÇões das vazões d'ãgua que se processa

vanr por estes, nanti nham estreìta re l aÇão com as var.i ações do ni

vel d'ãgua do reservatõrio e a anãl i se do llaterj al sõl ido canrea

do atravõs dos drenos inrlicou val ores ern nrg/L, s i s t e m a L i c a m e n te me

nores que os valores apresentados peì as ãguas do reservatõrìo co

ìetadas a d i versas profund i dades, i ndi cando ass im estar ocorrendo

uma pro v ãve 1 coì matação e/o u assoreamento nas ombre i ras e superfi

cie de fundo do reservatõrjo (F I GURA 07).

0s ensaios para determi nação da coesã0, e ângu I o de atri to
'i nterno, real izados sobre amo s tra s i ndeformadas de solo de altera

ção de rocha reti rados de poços abertos nas ombre i ras, mos traram

resul tados bastante heterogôneos, o que não permìtiu neÍl mesnlo

unta aval i ação das estab il ì dades das ombre iras (IPT' 1970 a)'

Quanto ao a te rro compactado da ba r ra gem, os ensaìos real iza-

dos i nd j caram coosão efetiva entre 0,'ì e 0,3 kg/cnr2, e ângu I o de

atri to j nterno de 2Bo a 330. Estes valores qu a ndo tratados para

determi naÇão da estab iI i dade dos tal udes pe'l o método de Bi shop mo

dificado, considerando-se o nivel do .reservatõr'i o na cota 74,0 m,

e a i nexi stênc ia de pressões neutras no mac.i Ç0, i ndi caram os se

guintes coef icjentes de segurança:

Coesão ef et iva
(kg/crr? )

Coeficiente de
seguranÇa

J
I'i

I

^.o
300

280

I ,56
I,61
1 ,67

Atr i to interno

0,1
0,2
0,3

(rPT,l97o a)



Tais valores, contudo, descenr pa ra níve i s críticos, supondo-se
aterro compactado saturado:

Atri to i nterno

0,1
0,2
nc

0,73
0,81
0,94

(IPT, 1970 a)

Estes resul tados i nd i canam a grande ì nfl uênc j a das pressões

neutras na estabilidade do aterro compactado, confi rmando- se as

sjm as recomendações da projetìsta em anter o nivel d,ãgua do r-e.

servatórjo abaixo da cota 74,0 n, a não ser que fossenl tomadas

providôncias para que não surgissem pressões neutras, no taludede
jusante da barragenr que pudessenr ul trapassar a cota 50,0 n.

ANÃLISE DOS TRATAMENTOS POSSTVEIS PARA SOLU AO DOS PROBLIMAS

0s estudos ind i caram como prjnc.i pal prob ìema da b a rra gem a

percol ação d'água que se processava pelas ombrei ras e fundações,

sem contudo caracterizar uma percoì ação preferenc.i aì, ao longo

de planos de falhas ou .fraturas, mas sim general izadamente atra
vés do solo aneno- s i ltoso resul tante da aì teração das rochas mig

matíticas.

Assoc iado a este probì ema, soma-se a estabi I i dade do mac i Ço

compactado da barragem, que apnesentava valores de coeficìente de

segurança crÍt icos pa ra o reservatório, ope ra ndo na co ta mãx i ma

(78,75 m) e necessár"ia para o abastecimento da Refinaria Duque de

Caxias

Í:;ta situação indicava, em prìnc_ípio, a necessidade de se a

dotan unla solrr ção que impedisse, ou recluzisse a passagem d,ãgua
do rescr''..iór'i o pa ra o mac.i ço, ou promovesse ao 1o ngo do aterro

Coesao efet iva
(kglcm'¿)

Coeficiente de
seguranÇa

^ ^oJJ

cn0

2Bo



-34-

conìpactado da barragenr, suas fundações e oml¡reiras, o barramento

do fl uxo d'ãgua provenjente do reservatõr.io.

Pa ra sanar o comportamento def iciente da ob ra em questão, fo
ram então j ndi cadas þossiveis sol uÇões, cuja escol ha, al ém de cri
têrios geotõcnicos, envoìvia tanbõrn estudos de carãter ma is amp 1o,

ou seja, necessjdade de água da Refjnaria Duque de Caxias a cu rto
e m6dio prazo, as característi cas de reginte do rio Sa nacu runa, e

a prõpria operação da barragenl .

Assinr, como alternativas de solução ao probìema geotécnico

da barragenr , puderam ser apresentadas:

6.I TAPETE DE ARGILA COMPACTADA

tste tratamento compreend ia a construção de um tapete de ar

gila compactada a partir do ejxo da barragem até lB0 m a montan

te, cobrì ndo a parte submersivel das ombre i ras e fu ndo do ì"eser

vatõrio.

A ad o ção desta al ternati va ìmpl icaria ou na nej ocaÇão da tor
re de tomada d'água pa ra montante, fora da ãrea por onde se esten

deria o tapete, uma vez que este cobri ria as tonladas d'ãgua exis
tentes no pé da torre, ou na construção de uma estrutura de con

creto ao redor da torre pa ra encosto do ta pe te argì ì oso peì a mes

ma ra zão exposta anteli ormente

0 prazo pa ra sua exe cu ção foi e s t imado em cerca de ì4 meses,

não se considerando paral i sações dev j do a chuvas, havendo necessì

dade de que o reservatório pernìanecesse vazio por um perîodo apro

ximado de ì0 nleses.

6.? DIAFRAGMA PLÃSTICO

Esta.soìução propunha a i ntercepta ção

fi l trações peìa inrplantação de diafraqma

do f,l uxo d'ãgua das

plãstico local izati¡

in

áo
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I ongo da linha do "cut-off" da banragem, e estendendo-se I ateral
nrente, em anrbas as onlbreì ras, até profundidades que atingissem o

I

topo da rocha sã. Este posicionantento se deve ao fato de que ao

'ì 
o ngo do eixo do "cut-off" foi executada, du ra nte a preparação

das fundações da ba rragem, renoção de parte do materjal alterado
ex istente nas ombrei nas e remoÇão total dos materiaìs incoeren

tes no trecho correspondente ao lejto do rio e vãrzea aluvionar
(F I GURA 0l ). Neste últjmo trecho, fo i executado a inda o tratamen

to das fundacões através de ínj e çõe s de calda de c imento, confor

me dados do projeto origìna1 da barragem e constatação fei ta pos

teriormente através de furos de sondagens ali real izados.

Nesta posiçã0, a þrofundidade do diafragma neceç,sãri a para

atì ng ir o topo da rocha prati camente sã é sens i vel mente nenor (cer

ca de 30% ) do que a posição ao I ongo do eixo da barragem.

0 tratamento efetuado na I i nha do "cut-off ,, na parte central
da barragem e as c a I'a c t e r í s t j c a s de baìxa permeabil.i dad e encontra

das no mac i Ço de terra conrpactada i nd icaram não ser necessãr'i a a

execução da par"ede impe rme ãve ì neste trecho.
Esta sol ução não exìgìr'i a o esvazi amento tota I do reservató

rio, porém apenas seu rebaixamento por um período tïuito curto, a

t6 a cota 63,0 m (co ta aproximada da p roj e ção na superf íc.i e, da

I inha de tratamento das fundações no trecho centra 1 da. barragenr ).
0 prazo mininro estinrado para sua conclusão seria de aproxinradamen

te 6 nleses, considerando-se a operação simul tânea de quatro equi
pamentos de escavaçã0.

6.3 MTMBRANA DE PLÃSTICO

0utra sol ucão i nd i cada para resol ução do prob l ema f o.i a ing
taìaçio 'le urna membrana p1ástica a montante do eixo, recobrindo
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as parúes pernreãveis das ombrejras e do fundo do reservatõrjo.

Esta Fol uçã0, enlpregada conl algunta f reqtl6ncìa ent países da

Europa e nos Estados Un'i dos, em obras de recuperação de barragens

que ôpresentaram pr obl enas de j nfj I tração de água, até esta oca

sião não foi apl i cada em barragens brasi leiras.
Este tratanrento, segundo biblìografia especìalìzada, consìs

te na cobentura da zona permeãvel, por uma nlembrana continua de

plãstico fl exível . A ancoragem ao solo é fe ita através de peque

nas valetas revestidas peia ntembrana, que õ posteriormente preen

chìda por terra conlpactada, fixando-se desta forna a nembrana à

superfície do terreno. A I j teratura iecomenda aìnda que sej a fej
ta a cobertura da nlembrana com o próprio material do aterro e en

'r0camento, proporcionando assim pnoteção contra a ìnc'i dência dos

raios solares e co n tra a danificacão pela passagen de eq u i pamen

tos e pessoal diretamente sobre a mesnla, além da sua aplìcação so

bre ta I udes de l:3 (V:H) (tl ges e pìessìs,'l973).

Neste ponto residia uma das pri ncì pa ì s d ifi cu I dades da apìi
cação da menbrana plástica, ufla vez que a topografj a das ombre j

ras da Barragem do Sarâcuruna bastante ín g rene e ì rregu iar não

permìtia a col¡ertura da membrana com solo ou enrocantento, f.i can

do assinr as pa rte s emersas da nrembra na , ou as pa rte s corresponden

tes à faixa de osc i ì ação do reservatõrio, sujeitas ã ação intem

pér ì ca e/ou antrõpica,

Associados a esta s ituação, ocorriam aìnda, dissemjnados pela

superfícì e das ombre i ras, bl ocos e ma ta cõe s constj tuídos por ro

cha sã que deveri am ser total mente renlov.i dos, evì tando-se assim

eventuaì s perfurações da menlbrana.

A ¡rdoçãt deste t ra tame n to não poderia ser enca rada cono per

nranente, utrìa vez que apõs certos periodos de tenrpo, cuja avalia
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ção seria feita a partir de observaÇões sistemeticas da ¡nembrana

"in situ", haveria necessìdacle de sua sul¡stituição em função da

atuação intenrpérica e microbiolõgica que alte¡ a as suas ca racte
rísticas. Esta constatação foi feita em ensaios de l aboratõrio so

bre diversas amostras de pìãsticos indicados para esta apr ì cação,
0s princìpais ensaios rea l i zados sobre as amostras f o ranl: dens.í da

de, duneza, tração, inrersão em d iversas sol uções quínìcas, expo.

sìção em estufa, rasgamento, intcmperi smo ace r erado e resìst6ncia
microbioìó9ica (IpT, 1969, 1970 b, 1970 d, 1g70 e, e t970 f).

como não havia entre o neio tõcnico brasìleiro experiôncìa
ante.i or, esta so lução envolveria portanto certos rì scos, que s6

poderiam ser venc i dos com a contratação de tõcn i co estrange iro ex

periente, tanto no projeto como na instalação da me¡r¡brana.

6.4 INJEÇÂO DT PRt)DUTOS OUTM]COS

A impì antação de uma corti na inpermeãver a part.i r da injeção
de produtos químicos teria sua posição coincidente com o eixo do

"cut-off" penetrando tambõm per as ombre i ras. Esta corti na não se

ria construída na parte centrar da barragem devicro a*s mesmas con

dições apontadas pa ra a impl antação do dia.lragnra p.l ástico.
Contudo, antes de sua construção aìguns i tens deveriam ser

definidos atravós de ensaìos prer'i minares de campo: - o procìuto
a ser injetado, sua composicão química, o espaÇarnento entre os

furos, o núnero de i.i nhas de i njecão, pressões de i nj eção e ain
da avaì i ação de possíveì ca rreame n to do prod u to rec6m i njetado pe

1a ação do fl uxo d'água de pe rcol a ção,

Sua construcão poderìa se Car em um período conrpreendido en

tre 2 e 4 meses ser¡ a necoss rdade de se promover o rebaixamento
do nível d'ãgu,a do reservatórjo, ,lr,ra \,ûZ QUê as ì njeções na parte



subnrersa da barragenr poderi am ser executadas a partì r de pl atafor

mas fl utuantes col ocadas no ìago

DTFINIÇAO DO TRATAMENTO A SIR TXTCUTADO

Apõs a aval iação das possíveis al ternatì vas que pode r i am ser

adotadas para eì iminação dos probì emas geotécnìcos apresentados

peìa obra, foj escolhida a sol ução de implantação de d ì afragma

p1ãstìco.

Esta decisã0, além de baseada em fundamentos técn i cos da al

ternativa, ìevou ai nda em cons i deraÇão outros fatores de fundamen

ta1 importâncj a às necessidades da Refinarìa Duque de Caxias, tais
como necess i dades de ãgua a curto e médio prazo, caracteristjcas
do regìne do ri o Saracuruna e a pr6prì a o pe ra ção da banragen.

Os fatores técni cos que mais pesaram na def inição da soìução

a seli mpìantada foram: a) a não necessidade de se prolìtover o es

go tame n to tota I do reservatõri o, mas apenas reba.i xã-lo até a cota

aproximada de 63,0 n durante o pe riodo construtivo, pode nd o este

nível ser gradatì vamente el evado ã med ida que o di afragma fosse

progredi ndo em dir"eção ãs cotas mais altas do tal ude da barragem;

b) tratar-se de solução pernranente, não necessitando ser refeìta;
c) permitìr a comprovação da continujdade do septo irnpermeãve1 em

contraposicão ã injeção de produtos químìcos; d) fac i l idade de

local ização e substituicão de trechos defeituosos ajnda durante a

fase cons trut i va; e) como a ba r ra gem já estava construida ã cerca

de l0 anos , prati canìente todas as defornlaÇões do aterro compacta

do já havi am teori camente se pnocessado, eliminahdo ass im a possi

bilidade de surgirent fissuras na parede ìntpermeãvel .rnl razão de

diferenças de conrportamento elasto-p1ástico entre ela... o atr,,rro

conrpactado (Marsal e Nuñes , 1975 ); f) tecnoìogia e metodo'i ogia
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construtjva de donrín jo de tõcnìcos brasjlejros; g) construção em

tenrpo relativanìente curto e não dependente de condições ci inráti

cas; h) conrprovaÇão de resultados posi ti vos de sua apì ì cação na

veda ção das fundações de d i versos d iques e banragens bras ileìras;
i) a não necess i dade de exe cu Ç ão de obras conrplementares envolven

do estruturas jã exì stentes na barragem.

0s custos não t ive ram j nfl uência na defi n i ção da escolha da

soluçã0, uma vez que as alternatjvas que se afiguravan nrais viá-
veis tecnicanrente: tapete ìnpernreãvel, ìnjeções de produtos quínli

cos e diafragma p1ãstìco, apresentavan orçanrentos praticamente i

guaìs - Cr$ 1.700,000,00 (janeiro de'1970).

DTTALHAI\4ENTO DAS CONDIÇOES GEOLOGICAS E GEOTECNICAS PARA IM

PLANTACAO DA ALTERNATIVA ESCOI.HiDA

Uma vez defj nida a al ternat iva, passou-se então ã real ização

de estudos conrpìementares para caracterizaÇão detal hada de sua

implantação (lPT, 1973). Estes estudos visavam, bas ì camente, defi

nir os segui ntes pontos: a) qual a profund idade mín i ma que o dia

fragma deverj a penetrar no top o do nraci ço rochoso consti tuido por

rocha prati camente sã a firn de garanti r o embutimento de sua base

em terreno pouco permeável; b) locaì ização deta I hada e até que

ponto deveri a penetrar I ateral mente esta parede inrpermeãveì nas

ombre i ras; c) características do materi al de empréstìno pa ra em

prego como I ama de pe rfu raçã o e pre pa ro da argamassa de concreta

gem ; d) caracteri zação da argamassa de concretagem.

8. 1 E:I UDOS DE CAMPO

0s traba I hos de i nvestj gação pa ra defi ni ção da pe net ra ção do

dÍafr'rgne no topo do macìço caracterjzado como rocha praticamente

sã, f oranr desenvolvidos basicamente atravõs de sondagens a percus
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são com avanço pelo mõtodo de lavagenr. Estas sondagens foran exe

cutadas ao ì ongo do eixo do "cut-off" e ainda ao l ongo das omb re i

ras, até o ponto em que a rocha prati canente sã, prat icamen te im

permeãveì fosse encontrada nas prox imi dades da cota 79,0 m, uma

vez que a altura nráxima do nível d'ãgua do reservatõrìo at inge a

co ta 78,75 m.

tstas sondagens permì t iram a l ocal ì zaÇão defi n iti va e mais -

favorãvel,na prãtica, do eìxo de ìmplantaÇão do diafragtna (FIGU

RA 0s).

Na ombreira esquerda, devido a sua f ornla e dimensões, a ãrea

para impì antaÇão de d iafragma era bastante l ìnri tada, não adnl iti n

do muitas opções de posicionamento pa ra a parede impermeãveì. A

posiCão foi entã0. escolhida de f ornìa a coincidir aproxìmadamente

com a cri sta topogrãfi ca do terreno ' uma vez que a conf iguração

do topo do mac i ço rochoso acompanha em I inhas gera is a confìgura

cão do re I evo. A penetração l atera l neste eixo seria de ce rca de

60 m e a profundìdade dos pai néì s da ordem de 30 m.

Na ombrejra direita, em funÇão de suas características toPg

grãficas, havia possibilidades de vár'i os pos ì c ionamentos pa ra o

diafragna. A defìnição fìnal do eìxo nesta ãrea foì feita a paI

tir de resu ltados de i nvesti gações geolõgicas e geotécni cas que

i ndi caram presença de ma ta cõe s tanto en superfíci e como em subsu

perfície disseminados por toda a ombreira, porém aparentemente com

menor f reqllênc ia na dìreção do eixo da barragem e a iusante desta

linha. As sondagens ì ndicaram ainda que pa ra qual quer posição do

di afragma, sua pene t ra ção I ateral nesta onbnei ra' seri a da ordem

de 20 m, e a profundidade máxima dos painéis ser"ia dr:30 m'

0 orì térjo de pene t ração do ntesmo para seu embutimento ei'l ro

cha praticanente sã, foi definido a partir da i m p e n e t r a b i I i ti .i d e do
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trõpano de perfuração. consirlerou-se terreno ìnpenetrãvel ao

diafragma aqueìe onde apõs 3 ensaios consecut ivos de l0 mi nutos

deduraçãocadaum,apenetraçãoobservaclafosseinferiora5cm
por ensaio.

A partir da definição da penetração lateral do diafragnla nas

onlbreiras optou-se pela abertura de trìncheiras, uma em cada om

breira, con o piso na cota de coroamento da barragenl (82,0 m) e

conr direção próxìrna de seu eixo (FIGURAS 09 e l0; F0T0S NAs 6 e 7) q

v.i tando-se a construção desnecessãrìa da parede impermeáve1 aci

ma do nível d'ãgua do reservatórjo. Eliminava-se, dessa maneira,

990 nl2 de dìaf ragrna e a necessìdade de construìr plataformas one

rosas e denoradas ao l ongo dos fortes decl i ves das ombre iras. A

F0T0 NS B mostra uma clessas pl atafonmas construída no ta I ude de

montante do aterro compactadO da barragem

Uma vez conhecida a posicão final da parede ìmpernreãve1, fo

ranl determinadas suas dimensões obietìvando a prospecção de mate

ri al de emprés t imo arg il oso necessário ao prepa ro da l ama de per

furação e da argarnassa para concretagent dos painéis'

Dimensões preV istas do d iafrãgma:

- ConrPrimento mãxinlo. '.. 210 m

- Profundidade mãxima...' 35 m

- Largura .'...'....': 0'40 e 0'60 m

- Ãrea de vedação aproximada 3'600 m'?

Estes el ementos, e nìais as característi cas geotécni cas do

te rreno, as condi ções topogrãfi cas da ãrea e i nfra-estrutura dis

ponîvel na barragem, serv i nant de base pa ra a e laboraÇão das espe

ci fi cações construti vas do dÍafragma (I PT, 1971 d). As especÍfìca

ções basearanì,-se aìnda en entrel,ist"¡s real izadas com representan-

tes tõcnì cos de fìrmas com experiência e equ i pamentos para execu
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I'ig.09-Plonto de escovoçõo do ombreiro direito (l pT,l973).



a5

(.s coto t,5oo)

Fig. I O - Plonlo de escovocõo do ombreiro esquerdo (lpT,l973)
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F0T0 Nq 6 - Aspecto geral da trincheira aberta nos solos
da ombre'ira di re'ita (ao fundo ) . 0bservar, em

função das características topográficas, âs

vãrias posições possíveìs para local ìzação
do ei xo. Em primei ro p'lano , o corte aberto
na ombreira esquerda.

F0T0 Nç 7 - Uista geral da onrbrejra
cì onanlento prati cantente
aberta para ìnrpìantação

esquerda, e do posi
único da trinchei rã
do d'iaf ragma.



FOTO N9 B - Plataforma construída no talu
de de montante da barragem pã
ra assentar equ'ipanrento de
perfuração dos painõis. Depen
dendo da incl inação do ter:re
no, estas pl ataformas at'in
g'iam até 4 m de altura no se[
ponto majs alto.
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tar o trabal ho propos to. Buscou-se fugi r a especif icaçõcs rígidas
conforme normalmente existentes enr países europeus (llolding Rod.i o,

i967; Fl enì ng et aliì, .ì974), 
d ìr'i gìndo-se então as especìfìcações

construtivas nraìs ãs caracteristicas da arortïassa, e do desenrpe

nho final do diaf raclma a ser construldo.

' Defì nì dos os vo I umes mínjmos necessár'i os para a preparação

da arganrassa e da Iana de perfuração, foran selecjonadas nas pro

ximidades da obra (FI GURA ll) trôs ãreas de empréstimo onde se

deveri a proceder a cubagem e amostragem do material visanclo sua ca

racteri zação e p re pa ra ção de corpos de prova de arganrassa para se

rern subnletidos a ensaios,

Nestas ãreas f ora¡n preì ìmìnarmente executadas sondagens a

trado (cinco em cada ãrea), para possibil itar una prìmeìra aval.i a

ção dos vol umes exi stentes e caracteristi cas do nlaterial.
A anãl ise macroscópica, tátil-visuaì, mostrou que o nlaterjal

das três áreas escolhidas era muito semel hante, pouco diferindo
quanto ã cor, textu ra ou compos ì ção granuIométrica, e que o volu

me do material arg j I oso existente em qualquer das ãreas .i solada

nente era suficiente para atender as necessidades construtivas clo

diafragnra.

A escol ha da ãrea a ser expì orada reca i u sobre a de nÇ 1, em

funcão da faci I i dade de acesso (iã exi stente ), desmonte e carrega
menùo do materìa1, e neìa foi executado um poço de inspeção onde

foram coletadas antostras para ensajos laboratoriais.
As observaÇões fei tas nos poÇos e nas sondagens a trado indi

caran a expessura nlédia de 1,5 m da canlada argilosa (sílo colu
vionar), passando gradatìvanente em profund ì dade para nratcrial sil
to-,argilo-arenoso, tsta camada argìlosa era coberta superficial
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mente por solo vegetal con espessura aproxìrnada de 0,'ì5 m.

8.2 ESTUDOS DE LABORATÕRTO

Com o nraterial col etado no po ço de amostragem (cerca de

900 kg), f orarn executadas anãlise mineralõgica por nrìcroscopia pe

trogrãfi ca e d ifratometri a de raio-X, tendo-se i denti fì cado a pre

sença dos segu intes mineraìs: caulinita e gìbbsita (abundantes ) e

seri cìta-il ita (traÇos ), al6rn da baixa porcentagenr de quartzo (IpT,

' 1972).

Aj nda sobre este materi a1, e aqueles obtjdos nos furos de

sondagens a trado, foram executados ensa.ios de caracteri zação gra

nulonrétrica, cujos resultados apresentados na FIGURA l2 indicaranr

ocorner certa homogenejdade na distribuição granulorn6tri ca por to
da a ãrea. A faìxa granulométrica obtida, quando analisada conìpa

rati vanìente aos resul tados de outros estudos real izados para f ina

I i dades semel hantes, apresentava porcentagens de areia aceitãve.í s

e indicativas de boa t r a b a l h a b ì j i d a d e da ì ama para o preparo de

arganassâ (IPI , 1972).

0s ensaìos de caracterização sobre este material i nd ì caram

Limites de Lìquidez de 76% e fndice de plasticidade de 40%, clas
s i fi cando- se, portanto, pr õx ìmo ao I inl jte entre os grupos CH e MH

do Sistema Unificado de Cl ass if ì ca ção de Solos.

Conì o materjal amostrado foram preparadas lamas com umidades

iguaìs a .l00%, 
125% e 150%, que depois de perfeìtamente honrogenei

zadas atravõs de nlistura mônual ficaram deposìtadas cerca de cjnco

dìas pa ra ava ì i ação de sua sedìmentação e dos seus const.i tuintes
ArenOS(,5

Para a preparação da argamassa com estas três lamas, reti
rou-sL' ¿, íqu¡ superficial quase I ìmpa observada nos tanques de de
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c an La Ção da I ama (camada esba tanto naìs espessa quanto maior as

umidades enpregadas para o preparo da lana) e não se ut il i zou o

material correspondente aos 5 cm i nferj ores do tanque" nos quai s po

deli am eventualmente estar sed inrentados os grãos nra is grosseiros

da nrìstura,

Com as ì amas, assim obti das, foram preparadas trôs amostras

de arganrassa com djferentes quântidades de cinrento, que após com

pleta honrogeneização foranr colocadas em ca ixas de madeira para se

proceder a cura em cânlara úmida.

As princìpais caracteristicas das arqan.tassas prepana

das estão apresentadas no QUADR0 03, permi ti ndo as segu ì ntes cons

tatacões:

0 teor da areja observado situava'se benr próximo ao teor de

areia do soìo empregado, indjcando não ter ocorri do sedìmenta

ção pronunc j ada dos grãos durante o pe ríodo de depos j ção da la
ma.

0s teores de umidade das mjsturas vali aram entre 86,6 e 107,5%

'i n d e p e n d e n t e nì e n t e das mi sturas terem sìdo preparadas com umi cla

des de até 150%, fato este decorrente da sedimentação da Iama,

da qual resul tou a separação de ãgua na pa rte super.i or do tan

que e conforme jã salientado, re t irada antes da p re pa ra ção da

argamassa.

c) A densidade da nlistura sofreu pequenas variações em fu n ção da

quanti dade de ãgua empregada no preparo da I ama.

Com as amostras de argamassa, foram real ìzados ensai os de

compre s s ão sìnrples, de permeabi l idade e adensameÅto após 7, 2B e

B4 dias de cura em câmara úmida.0s resultados deste:. ensaios in

dicaranl as segujntes c a r a c t e r i s t i c a s : (ipT, l97l b e l37l c),

a)

b)
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QUADRO O3

CARACTTRfSTiCAS DAS MISTURAS PARA DEFINIÇÃO

DA ARGAMASSA A SER EMPREGADA NO DIAFRAGIVlA

PLÃSTICO DA BARRAGTM DO SARACURUNA

(jn IPT,1971 b e l97l c)

Mi stura
Quantìdade
de água
na I anra

(%)

Quantì dade
de c inento
rra mistura

(kglm')

Caracteristi cas médias das misturas
Teor de
umi dade

(%)

Densidade
natural
(q / cnr')

Teor de
areia

(%)

A

B

c

D

t

F

H

I

100

100

100

125

125

125

ì50

150

150

BO

100

,]30

80

ì00

130

BO

100

130

95,7

94,0

90 ,0

97 ,0

93 ,3

86,6

107,5

106,8

102 -2

I,41

I,41

I ,41

I ,39

I,40

I ,43

I ,35

1,35

1.35

36

JC'

?¿.

34

36

33

35

JJ

,E
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8.2.1 Ensaios de co ressão axial si les

Estes ensaios ti veram o objetivo de avalìar o ganho da res

tôncìa da argantassa em função do tempo de cura e da dosagern de

mento enrpregacla. Foranl real i za<.los apõs 7, 28 e 84 dìas de cura

bre pelo menos 2 corpos de p rova de ca da mi stura da arganassa.

0 QUADR0 04 apresenta os resul tados obtidos e a sua avalia-
ção indìca que os valores de resi stôncj a ã compressão para qual

quar peric.,clo de cura, aunìentð1 ln cont os teores de cìmento, e gue,

para toda s as mjsturas preparadas a resìstência ã compressão au

men to u acentuadamen be atë os 2B dj as de cura. Obser vou-se também,

que o aumento no tenlpo de cura de 28 para 84 dias teve pequeno e

fejto no ganho de resistêncìa (valores mõdios eìn torno de l0%), As

FIGURAS 13, l4 e l5 i I ustram o ganho da resistência ã compressão

com o tentpo de cuna.

0s valores obti dos nos ensa i os de compressão sìmples puderam

ser agrupados para as mi s turas com o mesmo teo r de c.i mento, uma

vez que foi observado que a ãgua empr"egada no preparo da I ama em

função da nletodol ogì a adotada, pouco ìnfluiu na vari ação das poI
centagens de umidade das mi sturas. Assim, temos os seguintes valo
res mõd j os de resjstência ã compressão simples:

ls

cl

M I STURA
QUANTIDADE DE

C IMENTO
(ks/ nr')

VALORES MEDIOS DË RESISTENCIA À COUPRTSSÃO SIMPI-ES
(kq/cm' )

3 dias 7 dias 28 dias 84 dias
A,D,G 80 0,16 0,47 0,73 0,Bl

B,E,H 100 0 ,16 0 ,55 1.t8 1 ,27

C,F'l 130 0.32 1 .12 1,86 I,59

0s grãfi cos apnesentados na FI GURA l6
i nd i cados aci¡na.

i I us tram os resultad)s



QUADRO O4

RESULTADOS DOS ENSAI OS DT COMPRESSÃO S IMPLES

SOI]RE AMOSTRAS DT ARGAIVlASSA

('i n IPT, l97l b e ì97ì c)

MI STURA
QUANT]DADE DE

C I[,1TNTO
(kg/ m')

RTS]STENC]A À COUPRESSAO SlMPLTS
(kglcm'? )

3äas--T_-, dras :l zs aia;J Ba dias

A BO 0,16 0 ,39 0,68 0,70

B 100 0,16 0 ,66 I,08 1,34

c 130 0 ,34 I,4r I,86 I ,90

D BO 0 ,36 0,52 0,77

t ì00 0 ,43 I ,44 ì,57

F ì30 0 ,98 2,14

G BO 0 ,66 0,98 0 ,96

H 100 0 ,56
.l,04

0,96

130 0 ,96 I ,60 1 ,29

* Ensaio não realizado por dificuldade enr se moldarem corpos de prova, e em
funçao da pouca representatividade dos ensajos corn apenas 3 dias de cu
ra.

** Ensaio não real izado por falta de material
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Conro o diafragnra serìa ìmplantado enr solo de aìteração de ro

cha e ao I ongo do mac ì ço conrpactado da barragem de terra, cons

truido há cerca de l0 anos, tenrpo suficiente para que se dêenr os

recaì ques e de fo rma çõe s do nac i ço (Marsal e Nuñes, 1975 ), não se

prev ia a ação de esforços a nívei s que pudessem deformar a parede

inrpernreável a ponto de provocar sua ruptura (Littl e, 1974). Mesmo

diante deste quadro f oranl determinados durante a real ização dos

ensajos de compressão sinrples, a relaçãò entre a def or"mação axìaì

e a pressão axjal total. Estas determi nações f oranl feitas apenas

sobre materjais subnleti dos a 84 dias de cura, tempo este suf icien

te pa ra que as misturas teoricamente atingissenì seus valores mãx i

mos de resistência.
0s valores obtidos podem ser visual izados na FIGURA 17.

8.2.2 Ensaios de e rm e a b i 1 i d a d e

Foranr realizados ensaios de permeabilidade sobre corpos de

prova das nlj sturas preparadas, a fim de obteli nformações se âs

perrneabiI idades obtidas nestas argamassas estariam compativei.s

conì a pernìeabil idade do produto f ina'l desejado.

0s coefj cientes de permeabì l i dade K obtjdos estão apresenta

dos no QUADR0 05, onde observa-se que os I inri tes de varì ação si
tuanl-se entre 5,5 l0-6 e 3,0 l0-7 cm/s, valores estes conside

rados perfe ì tamente satisfatõrios para o dì afragma propos to, e

compativeis com valores de pernreabi I idades de outros d.i afragmas .

(Saragiotto, ì 969; Brito e Decourt, I970; I pT, l97l a; Carvaì ho ,

Muniz e Silva, l97l; Sliwinski, 1974; Little, 197.4; Kennard, 1974).

Não se evidencia nos resul tados obtidos, que a osci'l ação dos

valores seja fu n ção do teo r de ãgua ou c i mento empregado nas mis

turas, ou mesmo funÇão do tempo de cura.
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Fig, 17 - Roloçóo entre deformoção específico oxiol e ocréscimo de pressöo oxiol ioiol
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QUADRO O5

RESULTADOS DOS E,NSAIOS DE PERMEABIL]DADE

(jn IPT, |971 b e l97l c)

0BS.: Ensaios realizados com permeâmetro de carga varjãvel.

MISTURA

COEFICIENTE DE PERMEABIL]DADE ( K)
K2ooc (cm/s )

Tempo de cura
7 dias

ïemp o de cura
28 d ia s

Tempo de cura
84 dias

A 6,7 10-7 5,3 l0-6 5,3 t0-7
B 5,1 10-7 4,2 10-7 4,7 10-7

C 2.6 10-7 3,2 10-7 3;4 10-7

D 2,1 l0-6 2,4 I0-6 t,1 t0-6
t 8,5 l0-7 I,l l0-6 5,6 10-7

F ì,1 l0-6 t.4 l0-6 1,6 10-6

G t,2 l0-6 8,1 x l0-7 1,4 t0-6
H B,l l0-7 5,2 . 10-7 5,5 t 0-6

I t,0 l0-6 _76,8 I0 1,3 10-6



-60-

8.2.3 tnsaios de adensamento

Foram real i zados em todas as amostras de argamassa, ensaios

de adensamento apõs 7, 28 e 84 dias de cura. 0s resul tados destes
ensa j os indicaram pressões de prê-adensamento bastante uni fornes
para as mi sturas contendo o mesmo teor de cimento, e que estas

pressões' para qualquer período de cura, aumentaram conÌ o teor de

cimento. Como as pressões de p r é - a d e n s a nl e n t o de nracìços conpacta
dos giran en tre 3 e 5 kglcrl2, estes ensaìos bu s ca nam definir quaì

argamassa apresentaria, apõs 84 dias de cura, vaì ores de pressões
de pré-adensamento conrpatíveìs com os valores méd.i os dos aterros
compactados. 0s ensaios mostraram que argamas.sas com teores de cj
mento de .i30 kg/nl3 de lama apresentaram resultados nlõd jos de pres

sões de pré-adensamento cle 3,40 kg/cn2 e portanto .i nd-i cadas para

construção de parede impernreãve1 (Tressoldi e Nuske, 19Bl b).
No QUADR0 06 são apresentados os resul tados cjos ensa.i os de

adensamento após cura de B4 dìas, e na FTGURA lB a curva obtìda
no ensaio real i zado sobre amostra com 130 kg de c j mento por m3 de

lama.

A aval iação gl obal de todos os resul tados obt.i dos nos

saios de dosagen da arganassa pern'i tiu definìr que o material da

ãrea de empr6stìnro escolhida é satisfatõrio, e que a umidade da

ì ama pa ra o preparo da argamassa deveri a se s i tuar acima de r00%,

enquanto que a quantidade de cimento a.dicionado ã lanra poder.i a ser

de .l20 kg por m3 de I ama.

9__Å_ç!I!-I¡!_ç.Ã0 D0 p r AFRAGMA pLÃsr r c0

construti va do ¿ iafragma

mais baìxas. ¡-;ara que, ã

trechos, pudessc ser fei

en

A seqüênc i a

ìnicio nas cotas

concl uidos estes

pìástico previa o seu

medida em que fossenr

ta a. reposição do enro
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RESULTADOS DOS ENSAIOS DE ADENSAMENTO

(ìn IPT, 1971 c)

TEMP0 DE CURA: B4 dias

M ] STURA

CORPO DT PROVA PRESSAO DE PRË-
-ADENSAMTNTO

(kglcm'z)

fNDIcE
DE

COMPRESSAO

UMI DADE
(%)

DENSIDADT NATURAL
(g/cm')

A 94,6 I ,44 I,i0 1 ,07

B oÃ o I,48 2,90 l"tt
C 88 ,3 1 ,46 3,20 1,09

D 9?,) 1 ,42 I ,18 I,05

E 92,8 I ,46 ?,60 1 ,17

F 84,7 I ,45 4,60 i.l4

G 101 ,2 I,38 I ,80 1,32

H 107,9 I,41 2,40 I,46

I 92,7 l,40 2,30 ì ,40
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camento e o nivel do reservatõrio e I evado gradati vanente.

Este esquenra construtjvo pernr itiria que a barragem aprcsen

tasse uma reserva maior cle ãgua para atravessar o periodo de n_e_

nor i ntens ì dade pluvionlétrica, possibiIitando ainda o acompanha

mento do comportantento das SubpressõeS e das vazões

dos drenos, com ìnrplantação progressì va da cortina.

9.I GUIAS PARA ESCAVACAO DOS PAINE]S

A l iteratura recomeñda para inicio da abertura dos pal

néis, a col ocação de guias de escavação no terreno, consbiLui

das por cajxas netál jcas ou de nadeìra removiveis e, pontan

to, r e a p r o v e j t á v e i s , ou guias de concreto, fixas e, contínuas
(Saragi otto, 1969; Schneebel i, l97l; Sl iwinski e Flclring, 197 4 ).
As duas prìmeiras opçõcs eratn as conlumente enr¡tregadas en obras req

I izadas no Bras iI (Carval ho, Muni z e l.lokama, l97l ), não se tendo

até aqueìa ocasjão conhecimento da ap1.i ca ção de guias de concre

to.

Estas paredes têm como final j dade serv.i r de guia inicial pa

ra os equipamentos de escavação, impedìndo desvios acentuados no

paìneì; evitar d e s ln o r o n a m e n t o s superfìcìais dev.i do ao empuxo do

te rre no' e ainda d e s rn o r o n a nl e n t o s causados por soì apamento deviclo

ao embate provocado pel a I ama de pe rfu ra ção (Schneebeì j, l97l ), A

FIGURA ì9 apresenta unt corte transversal deStas guias, indicando

o tipo clãssico de problema de estab.i lidade que ocorre ma.i s fre
qlJentemente.

No caso da Barragenl do Saracuruna, I ogo a põs o rebajxanento

do nível d'água do reservatõr'i o. proccdeu-se ã retiracla do enro

camento de uma fajxa de cerc a de 2, metros de ì argura ao l ongo de

todo eixo de implantação do oiaf ragnta. Ao ìongo do e.i xo foram en

tão co ns tru ída s as muretas-guia pa rr escavação, consti tuídas de
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dua s paredes paralelas e contínuas de concreto, de aproxìmadamente

0,'l5 m de Iargura, espaçadas de 0,65 m, com cerca de 0,80 m de

profundìdade, e implantadas ent uma vaìa prev.i anlente aberta no a

terro compactado da barragem ( FI GURA Z0).

A construção prévi a da total i dade da gu.i a de escavação enl

concreto ' evitaria trabal hos posteri ores de ver'i f ic a ção de sua lo
caÇão e alìnhamento, bem como eventuais deslocamentos cla gLria clu

rante início da escavação do paìnel.

Apõs o término do diafragnta esta guia não seria removida, f.i
cando portanto incorporada ao produto fi nal.

Nlvol do lomo

-Mo!ø oI coÍtpqatod9,lI.

hl!llt99q9 9919r,o,.

!!¡!! do ruprúro eotoñciot

Fiq. l9 - Rupluro clcíssico de porede de po¡nel, em funçri-o do muro
guio mol implontodo ( in Schneebeli, I97l)

..,- -+Alorro co poctodo

no Bor rogem do SorocurunoFig. 20 - Tipo de muro guio implcniodo
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9 .2 ESCAVAçÃO DOS PAI NË I S

As dinrensõcs dos painéis (ìargura de 0,40 nr e conpr.i mento de

4,00 m) f oranr definidas a partìr da experìêncìa prêvi a de outras
obras (Saragiotto, ì969; IPT, l97l a)., onde se ol¡servou maior es

tabi I i dade de painõìs conl menores d inensões e a não necessidade

de deslocantentos do funil de concretagem para uma djstribujção g

niforne da argamassa ao longo de todo o conprìtnento do pa.i neì

(Sliwinski e Fì cmì ng , 1974 ) . Conr estas àirnensões os paìnã.i s neces

sitarianr de menor volume de argamassa, podendo pontanto serenì con

cretados nrais rap idanlente.

A construção da parede diafragnra poderìa ser feita através
da ìmplantação de painó.i s numa seqllência alternada (FIGURA 2l) ou

numa seqtlôncìa justaposta (FIGURA 22) (cinrentacìones Especiales s.A.

1970; Schneebeìì, ì971; Carvaìho, l4un jz e Hokarrla, l97l ).

UROS DE JUNTA\\Erpar¡¡drs 3.l

Escav/rçÃo E
CONCRETÀGEM

aì r (B 4 \E 5 íF
| 4,OOm I a,OOm | 4,OOm | 4,OOm I q,oom 

Ir--' - 1 - - 1 ----r-

' | ¡,oom | 4,4 om | ¡,oo- l''-- -"r '.f- - .1-

Fig.2l - Esquemo de consfrucöo olternodo de poìnéis

Seqtlênc ia construtì va: - Escavação dos furos de junta A e B, es
cavação do "míolo" do paìneì I -concrõ
tagem;

- ldem para o paìnel 3;
- Idern para o painel 5;- Reescavação dos furos de'juntas B e C,

escavaÇao do "nliolo" do painel ?- - con
cretagcm;

- Idelr para o painel 4.
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FUROS OE JUNTA

,/
PA ¡NfIs

ESCåVAÇÃO E
CONCIIEIAGEM

5r<fl
d-¡

D, 4 s (F)
I q,oo mr-- - t'99r-. - { 4PO m 4,oo m II

Fig,22 -Esquemo de conslruçõo jusloposlo de po¡nd¡s

Seqtlência construtiva: - EscavaÇão dos furos de j unta A e B,

escavação do "mi ol o" do painel I con

cretagem:

- ReescavaÇão do fu ro de j unta B, esca

va ção do furo de junta C, escavação

do "mjolo'' do paìnel 2 - Concretagen;

- Idem pa ra os dema i s paineìs.

Na execução dos trabal hos numa seqtl6nc ja justaposta de pai

néis haveria necessidade de aguardar a " pega " da argamassa do pai

nel lateral por um perîodo de 10 dias, antes de se proceder ã rees

cavação do fu ro de junta. Ca so esta reescavação fosse antecipada

poderi a provoca r a ru ptu ra da argamassa a inda em processo de ganho

de resistôncìa,

Esta s i tuação i evou a se optaì" pa ra a Ba nra g em do Saracuruna,

a construção nunìa seq{.1ência alternada, Esta opção foi feita em fun

ção do menor tempo, (cerca de 3 d.ias), para a construção da plata

forma e muda¡ça dos equìpamento. de perfuração ã pos i ção do novo

painel.

0 esquema construti vo parä est:a s¡qtl6ncia de trabal ho pode

ser vi sual ì zado na FI GURA 23.



^ _ -=- \_________7_î________-."-.-= _:Ï:_-___, ___-___-_r-__=________-______._._
Pr\rNErsl a I I lB; 2 f\c) 3 (O) * Irl s (r)\- ,/ \- .z' .- , .. -, r

FUNIL DE
CONCRETAGEM

W[ll rceo oo rlacrço RocHoso

Ø7 ^orrotot 
a sER EscÂva'o

[-ll'] to"o DE pERFuRAcÃo

Ëi:o.lì o^*'o."o

l----- -- - ----l2I ETAPÂ

Fig. 23 - Esquemo do seqüêncio construtivo do diofrogmo
plóstico do Borrogem do Sorocuruno

Pa ra ca da unt dos ranos do d iaf ragnra, procedeu_se

te fo rnl a :

da seguin

Con o eqr_ripamento de perfuração
-FoTo irq 8- (tubo de aço de 3 a 5 m de

0,40 nr pesanCq cerca de 600 kg dotado

la retentore de nateri a I ) atravõs de

do tì po denoni nado ,,cureta,,

conìprinìento, com d j ânetro àe

de sapata rentovivel e vãlvu

segu i dos movimentos de per
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t.

cussão, abrìarn - se dois furos (A e ß FIGURA 23) denominados de fu

ros de junla, com seus centros dj stanciados de 4,00 nr. Ëstes furos dg

veriam atingjr as profundidades prevìamente estabelecidas atravês das

sondagens, ou a partir da ava ì ì ação dos graus de al teração do

nateri al que estava sendo escavado, Pa ra a exec uç ão destes furos,
quando l ocal j zados no corpo da barragem, a pe nas se ad ic ionava Á

gua para a formação de lama, uma vez que o materi aì argi I oso era

fornec i do pe 1o prõpri o aterro da barragem.

A profund i dade ati ngida por estes 2 furos de junta era con

s i de rada como a profundidade f inal do paineì, e ca so a dìferença

de profundidade entre eles fosse ntu jto acentuad.a, buscava-se dj

minuir esta difercnça, tentando-se aprofundar o furo de junta ma.is

'raso (lê ttapa da FiGURA 23) para que a base do pa inel ficasse o

mãx j mo possivel horizonta I i zada.

Venc ida esta primeira etapa, passava-se então a reti rar o ma

terjal restante exi stente entre os 2 furos de junta através tam

bõm de gol pes de percussã0.

Como todo o equipatnento de p e rfu ra ção estava mo nt ado sobre

uma platafornla nlõvel sobre trilhos, a cureta promovia ao longo de

todo o conrpri nrento do paìnel esta remoÇão a partir de pequenos a

vanCos em profundìdade, ev itando-se assìm possiveis desvi os da

cureta e c o n s e q tl e n t e m e n t e do paìnel em construção (2ê Etapa da

FIGURA 23 ) .

Por vezes, qu a ndo a c u reta encontrava núcl eos de material re

sistente, passava-se e ntão ao emprego de trépano (peça maci ça de

ferro, com ponta cortante pesando cerca de .l.200 kg) para promo

ver a fragnrentação desse material. Tão logo esta faixa fosse uì

trapassada, retornava-se ao uso da cu re ta pa ra reti rada do ma te

rìal f ragriicntado, pois esta pronrovìa avanços mais rãpidos e com me
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nores desvios dos furos.

Termj nada esta etapa ti nha-se una pa inel total nente escavado

e preench i do por I ama de perfuração. A etapa cons truti va seguinte
era a retirada de f ragtnentos de rocha e nlaterjal arenoso deposìta
do no fundo do paineì.

9.3 L IMPEZA

Denomi na-se I ì nrpeza os trabal hos de remoÇão de fragmentos de

rocha e areia, depos itados no fundo do pa.i neì quando ao término
da escavaÇã0. Esta atividade tem como objetjvo pernr.i t.i r que a ar
ganìassa de co nc ne ta gem ao seLi ntroduz i da no paineì assente-se cli

retamente sobre a rocha pratì canìente ìmpermeãveì , sem a presença

de uma camada de detri tos que poderì a. se constituir em uma faixa
con tin u a e preferenc ial de perco ìação d,ãgua.

A l impe za era feita inicialmente com a própli a cu reta de per

fu ra ção ' através de novimentos de percussão curtos e rãp ido s em

toda a extensão do fundo do painel. Remov i do este nrate|i al, passa

va-se então ã ì impe z a com auxíl io de bomba s de sucção com o mango

te col ocado e preso i nternamente ã cureta, o que faciritava seu

deslocanlento ao longo do paìnel, propiciando assim uma ì.i mpeza

mais efetiva de toda a base da faixa escavada.

A ìinrpeza era considerada satisfatoria, quando o material de

pos i tado no fundo do pa ì nel apresentasse espessura inferior à

5 cm, conprovada através do uso de amostrador de vãlvula tìpo
"baldinho".

0 processo de I inrpeza mantinha-se, até instantes antrg da con

cretagem, interrompido apenas durante o tempo suficie,lbc para a

reti rada da cureta com o mângote da bomba de sucção e "ntrodui:ão
do funiì de co nd u ção da argamassa.
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0bservou-se que nos estãgios finais de I i mpeza com a bomba

de sucção, as anostras succionadas do fundo do paineì e coloca

das em unra proveta graduada, ra rame n te apresentavam espessura de

materi al sedimentado superìor a 2 cm após decorrido I nlinuto para

decantaçã0. C o r r e I a c i o n a n d o - s e este vaìor com a espessura do ma

terial depos i tado no fundo do pa inel , constatou-se que a camada

sed imentada era da ordenl de 5 cm, A parti r destes dados a aval.i a

. ção da ììmpeza através do rriaterial sedirientado em proveta, passou

a ser un método auxiI jar pa ra I i beração da concretagem do paineì.

0s estãgios f inais da I ì mpeza representavam o momento crTti
co em termos de estabil ìdade dos paìn6is, pois a dens idade de la
ma de perfuraÇão, con a retirada dos nìateriais dä granulonletrja

mais grosse ira caìa pana val ores m6d io s de até 1,03 g/cnr3, nas

amostras coletacias em vár jas prof undi àades do paìnel.

9.4 CONCRETAGE¡,I

Concretagen é o ato de preencher a cava prev iamente aberta,
com material de características def in i das e prõpri as pana a fun

ção a que se desti na. Embora o material i ntroduz i do nos pa.i néis
da Barragent do Saracuruna, não pudes se ser classificado como con

creto, poìs era cornposto de uma mistura de solo, água e cìmento,

adotou-se o termo concretagem por ser de uso consagrado nas obras

s i m i I a re s . 
.

A f orrna majs contum de introduzir a arganassa nos paìnõis ó

por inter"médio de una coluna de tubos com diâmetro de l5 a z0 cm,tendo aco

.plado em sua extrenlidade superior um dispositivo em forma de fu

nil para se depos i tar a argamassa. A extremjdade i nf eri oi. fica
s i tuada a pou co s centímetros do fundo do paineì (Schn¡obe1i,l97l ).

Durarite os trabaìhos de ìinrpeza, eram feitas com o prõpv,ìo

equìpanrento medidas de profundidade do painel deternli n.ando-se,
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desta forma, a pos j ção enl que dev.eria pernanecer a boca ì nferi or da

tubul ação de concretagcnr e o vo I ume teõrico da argamassa necessá

ria para o seu preenchinlento. As nledidas erant executadas en qua

tro pontos ao ì ongo do pa ineì , sendo uma en cada furo de iunta'
e duas em sua porção central. Conl esta informaÇão prõvìa, capacì

tava-se en tão a central de p rodu ção da argamassa para a concreta

gem contînua do paì ne I em questão. As provid6ncias bãsìcas pa ra o

atendimento contînuo da d ema nda eram: homogenei zaÇão e verifica

ção da dens idade da I ama anterj ormente preparada e se o vol ume C

xistente no tanque era suficiente para a el aboraçãcl da argamas

sa necessãria pa ra preenchimento do painel.

A arganras sa preparada na central (FIGURA 24) I oca 1i zada na pe

quena elevação da onlbreira esquerda (cota aproxìmada 95 m) era

conduz ida para dentro do tu bo de co nc reta gem através de uma man

gueì ra Sansuy de 6", obtendo- se desta fo rma uma concretagem prati

canrente contínua, uma vez que a preparação de cada traÇo de arga

massa com 2,96 n3 denlandava cerca de 4 minutos.

0 I ançamento da argamassa de e nch i men to do painel, que' con

forme d.i to anteriorìnente, era feito com a extrenli d.a'de infer.i or do

funì I próxino ao fundo do paine1, vì sava garant i r o enchimento

gradual do nesnro de bajxo para cìma, con a conseqtlente expulsão

da I ama de pe r fu ra ção ev i tando que esta fosse engl obada pe la arga

massa. A lanla expulsa do painel durante a concretagem era conduzi

da ao resenvatõrìo da barragent, onde ocorria sua sedimentação, fa

to este que poderia eventualnìente auxiliar na impermeabi I i zação do

fundo do reservatõr'i o.

Parte da prì me i ra argafia95a introduzida no painel era "quej

mada", isto é, era expulsa di' paìne1 a.través da adição em profun-

didade de novb traço de arganìassa qrrando o.painel jã estivesse
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PLANTA

PLAÍAFORMA PARA
fi/TNUSE|O DË C[tËNfO

trm

MANGUgIRA O€
coNouçÀo ÞE

PAN ús ( oU ÊvÊN -
ru^Lr\lËNTt LÀf\ta)

PLAfAFORMA PARA
MANUSEIO DE CIMENTO\ - --

\ MtstURÂooR rlÈ
CIMENTO ìA LAMA
- /- -)

-/

OEPOSIIO DE LAMA

MANOUEIRA OE CONDUçÃO

Qq11o.{Yl!91 a9ï4t!E!

Fig.24 - Plon'lo e seço-o esquemdtico do centrol de lomo e orgomosso

compìetamente preenchido. Esta prática propõe que, cont a expul são

da argamassa, seja elimjnado o nìateriaì por ela englobâdo; poìs ad

mi te-se que o primeiro traço I anÇado b ru s camen te no painel, engìo

be e arraste consì go naterial depos i tado no fundo da vala. Reìd,
(1974)estudando concretagens de diafragmas ríg idos, mo s trou que a

prìmeira arganiassa I ançada não chegava à superf.ície do painel pe

la rLdicão de novos traÇos (FIGURA 25) . Nos trabalhos de Saracuruna,

const.-tc,l-se.. eìorénì, que o prinreìro traço I ançado efetj vamente as.

cend j a ã superfícì e do painel peio I ançamento de novos traços de
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argaflassa enì profundidade. Es ta constatação foi feita pel a ad ição

de corante (Rodamina) ao prìmeiÉo traço ìançado no painel. Não se

ol¡servou contudo, neste material , a presenÇa de quanti ciade excess i

va de areia ou nlesnro blocos de argila desprendidos do aterro da

barragenr, ind ìcando assinr a estabi I idade das paredes de escavação

e a boa 'l .i rirpeza efetuada antes dâ concretâgem.

Fig. 25 de distr¡buiçoo de troços de concrelo no fundo do poinel(in Reid,ì974)

Trabal hos s imì I ares, anteri ormente exec u tado s { Saragi otto,
ì961; Carvalho, Muniz e Hokama, 1971) assìnaìarn que a concreta

gem dos paìnõìs era executada através de caminhões -tanque
que transportavam o material da central até o ponto de Iançanrento.

No caso da Barragem do Saracuruna, devi do ao material constituin-
te e ã decl j v idade do terreno ao ìongo do paramento de montante,

esta técn ica não poderi a ser empregada, pojs ex.igìria a retirada
do enrocamento e a abertura de acessos para o veicul o a todos os

painéis. 0ptou-se, ìn.i cìalmente, peìa condução da argantassa através

de canaletas de made ira (F0T0S NQs 9 e l0), porém as irregularida
des da canâleta e a sua forte declividade provocavam excessiva per

da de argamassa ao ì ongo de toclo o percurso. Al ém dìsso, quando

terninados os trabalhos de concretagem, era exìgida a sua total
I impeza, para que na prõxin.r c,.rncretagem não fossenr arrastadas .pa

ra o painel placas de arganìassa endurrci da aderida ã canal eta. V.i

sando a eì imiñacão destes probìemas, foi feita então a tentati va



F0T0 NQ 9 - Vista geral do talude
canaletas de madeira
sa de concretagem aos

de montante,mostrando as
para condução da argama:
parners.

F0T0 N9 1 0 para condução
painéìs. Ao

arganrassa I oca

- Vista das canaletas de madeira
da argantassa de concretagem aos
fundo a central de produção de
I izada na onlbreìra esqucrda.
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de se conduzir a arganrassa aos paìnéis, atrav6s de mangue'i ra tìpo

Sansuy de Q". Unra das extnenridades da mangueira era acoplada djre

tanlente ao nrj sturador através de um tubo dotado de chave tì po ga

veta para controlar a saída da argamassa. A outra extremjdadLr era

colocacla jnternanrente ao tubo de concretagem, nas pnoxinrjdadcs de

sua boca infen'ior. Em função do desnível entre a central e o fun

do do paìnel, a argamassa fluja para este devido ã açãodagrav'i clade.

'As pressões da arganìassa em sua chegada ao pa'ine1, considerando-

- se os desnive i s c'itados, ôtì gìanr norma I nrente val ores super j ores

ô 5,0 kgfcntz (não se considerando perdas de carga na t.ubulacão).

A pressão com que a argamassa chegava ao paineì dìspensava

os nlovjmentos bruscos vertjca'i s do funil cle cotlcretagenr para for
'Çar a descjda da argamassa. A rapìdez da concretagenr el.imjnava a

necessidade do ergu'imento gr"adati vo do f uni I durante o enchinlento

do paì nel . Este proced'imento é usual quando os processos de con

cretagem são nluito demorados, e vjsa evitar perturbações na nlassa

enì 'i nício de consolidação (carvalho, Muniz e Hokama, lgTl).
Este sistema pernritju então nla'ior rapidez nos trabalhos de

concretagem, al iado ã melhoria de qual idade, economia acentuada

de nlaterial e 'l ìmpeza da ãrea de trabal ho.

Termjnada esta etapa (gê Etapa da FIGURA 23), procedja-se à

cobertura clo pa jnel, conì are ja saturada, para garantir a cura ho_

mogônea da argamassa, e evitar sua retração devido sua expos'icão

ao sol (carvaìho, Muniz e Hokama, l97l ). Neste sentìdo, foram e

xecutados aìguns ensaios, expondo-se amostras de argamassa para

cura ao ar I i vre. 0bservou-se que nestas amostras, ocorreu acen

tua,j íi ratração conì redução nr6dia de cerca de 30% do volume orìgi
nal; ao cont"ãrio das anìostt^as que ficarant enì processo de cura em

câmara únl'.1¡ onde não se observou nenhunta redução volumétr.i ca.
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A escavação do painel intermediário (painel 2 da Figura 23)

iniciava-se peìa reperfuração dos furos de i unta (B e C) agora

preenchidos por argamassa dos painéis laterais. Para garantì r me

I hor ligação e ntre os paìnéis, a reescavação era feita totalnen

te sobre a arganìassa. A reperfuração servia tanbénr para avaìiação

da qual idade da argamassa dos painéis laterais, pois observavam-se

na argamassa i ndîc ios de eventua i s de smo ro name n to s e a 1 ì mpeza

dos painéis.

]O CONTROLES TFTTUADOS DURANTE A TXECUç;\O DOS TRABALHOS E PR]NCI
PAIS PROBLE14AS OBSTRVADOS

A garanti a da qual idade do d iafragma em impl antaçã0, ficava

.condicionada ã garantia da quaì ì dade de cada uma das etapas de

sua cons trução; assim, para cada trabal ho especif icado no i tem g,

foram desenvolvidas ati v ì dades de acompanhamento da construção, o

rìentação e controlc' visando assegurar as características de qug

lidade prev istas nas espec ifi cações e dota r o djafragma de sua

fu nção primordìaì: pa red e inpermeáve1.

A1ém do controle especifìco sobre a construção do diaf ragnra,

fonam real izados também, controles si stenãticos do comportanento

da ba rra gem fre n te ã implantação progress i va da pa red e ìnrpermeã

vel e ã elevação gradua I do nível d'ãgua do reservatónio.
0s prìncipaìs control es e fe tua dos nas etapas construtivas fo

ram dirìgidos aos seguì ntes aspectos:

l0.l ESCAVAÇÃ0

A cscavação dos painéis enr seus furos de junta, ou

em:;ud porção jntermediária não apresentava praticamente nenhum

problema quarrdo se processava no aterro compactado da barragem. A

ptodução por:le .ser considerada muito boa neste material, pois o
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painel avançava cerca de 2 metros por hora, (8,00 n? /hora ) valor

este superior ao obtido em obras semelhantes (Saragiotto, ì969;

Carvalho, Muniz e llokanra, l97l ) e a estabjlidade dos mesnos fica

va assegurada pela I ama formada cont o prõpr i o mateli al do aterro.

Praticanente não se observaran neste aterial desvios com relaÇão

ã verti cal i dade, em função de suas caracteristicas homogêneas e

do cirmpr.i mcnto da cureta

Durante a abertura de alguns paìnéìs escavados no aterro coll

pactado e s i tuados nas proxìnidades da ombre i ra esquerda, ocorre

rarn probìenlas de estabi l idade das paredes em suas partes superfi

ciais, em função do rãpido rebaixanrento do nível da lanra de perfu

ra Ção. Isto ocorri a quando a p e rfu ra Ção atravessôva antìgos formi

guei ros (F0T0S NQs ll e l2) ex istêntes no aterro da barragem, e

prova ve l men te ali construídos durante o pe riodo em que o nível do

reservatõrio f icou manti do aba ì xo da cota 74 nr. Qu a ndo este f ato

ocorria, preenchia-se imediatanrente o painel com arganrassa de

maìor dens idade (ì,6 g/cm3 ) e maior teor de cimento (150/160 kg

de cinento por m3 de I anrà ), para que esta obturasse os antjgos

orifícios seccionados peìa escavacão. Após 3 dias de cura a

perfuração era retonrada, reescavando-se inicialmente a arganrassa

de preenchirnento tenrporãrio do pa inel. Caso novos orificios fos

sem cons ta tados, repetia-se Ò processo de co nc re ta gem provi sõria,
Nos trechos escavados en solo de alteração de rocha, sO

toposto ao aterro da barragem tamb6m não se veri fì caranr probl emas

acentuados de es tab iI idade, pois a l ama obtida durante a escava

ção da parte superior era mantida até o final da,abertura do pai

ne I .

0 prob ìema principal nesta un i dade litolõgica era a escava

ção do fundo do paineì, para o seu embutimento, poìs estav¡ -se
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F0T0 NQ 1 1 - Poço aberto no ater
ro compactado da barragem, moF
trando orifício com cerca de
B cm de d i âmetro , ì nd i cat'i vo de

antigo formigue'iro.

F0T0 NQ l2 - tscavação feita no a

terro compactado da barragem expoñ
do diversos canaìs orìginados peìã
ação das formigas. 0bservar na Par
te inferior da-foto a arganlassa oE
turando orifícios que se contactE
vam diretamente com os Paineis.
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d'iante de rocha prati camente sã, o que exì g'ia contínuas pancadas

conì a cureta, ou o emprego do trépano.0 processo'porém, pode ser

cons jderado ef jc'iente,uma vez que após o emprego do trõpano, f g

ram retirados conì a cureta fragrnentos de rocha sã com cerca de

30 cm de di ânletro. Esta s i tuação se verj fj cava por vezes também

no trecho de solo de alteração de rocha, onde em função da ex'i s

tônc'i a de alternânc'i as de camadas de neossonìa granítjco com pa

leossoma gnãiss'i co, ocorrjam camadas nrenos a'ì teradas ou pratìca

mente sãs, const'ituídas essencialnrente por material granitico.

Atravessada esta fa'i xa,quer pelo en'ìprego da cureta, ou uso

trépano, a perf'uração prosseguia mais facilmente, avançando

mõdia I m por hora (4,00 n'/hora).

Quanto ã vert'ical'i dade dos painéis neste tipo de nraterial,fo

ram raras as constatações de desvios acentuados. Estes desvios e

ram observados a partir do deslocamento da posição do cabo dc aço

içador da cureta em relação ao centro do paineì. Quando se obser

vava que os mesmos estavam ocorrendo proced'i a-se ã reti fi cação do

painel por nreio da prõprìa cureta operando ao longo de todo o

trecho desviado, ou peìa troca da sapata por uma de d'iâmetro I i

geita;nent.e nraìor, ou ainda troca da cureta por outra de maior com

prinrento.0utro proced'imento para retificação do trecho desvìado

era atrav6s do enprego do trõpano. Qualquer um desses mõtodos peI

mitia clue se obtivesse erìr poucas horas o realinhamento do paìneì.

A exìgência da vertical'idade era mais rígida nos furos de

junta, unra vez que esta seria a área de ligação com o pa'i neì con

tíguo. Porém,.a contprovação desta ligação ficava garant'ida pela

ree:.i.:vação do furo de junta que deverja se dar totalnrente so

bre a arganrassa do paìnel lateral.
0s dcsvi¡5 ocorridos foranr em quase sua totalidade observa
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dos no t rec ho correspondente aq solo de al teração da rocha, Estes

desvios foram provavelnlente condjcionados pelos seguintes fatores:

a) presença de faixas de ntaterìal menos alterado em relação ao

nreio em que estavam ime.rsos; b) forte nrergulho destas faixas mais

resistentes (ge ra 1me n te coincidentes com os mergu t ho s do acamamen

to nigrrratitico e a gnaìssif.i cacão).

Pa na os pajnõis escavados fo ra do aterro compactado, portanto

essencialnlente em solo de al teração de rocha de constìtuìção pre

dominantemente areno-siltosa, fazia-se necessãrìo o emprego de la
ma de perfur ação obt ida com mateli al reti rado da área de emprés

tjmo e por vezes adjcionando-se bentoni ta pa ra assegurar a estabi

I idade de suas par"edes (Tressoldi e Nuske, 19Bl c).
A I ama bentoniti ca na construÇão de diafragmas tem sido comu

mente emp re ga da neste tipo de ob ra real'i za Ca no Bras iI , e historj
camente pode ser caracteri zada como a responsáve l pe lo desenvol vi
mento das técnicas eficientes e econômìcas de escavação dos paf

nõ is, a16m da simpl ificaÇão dos equì pamentos (Sl iwinski e Fl enrì ng,

197 4) .

A bentonita enrpregada em pe rfu ra çõe s apresenta característi cas

que Ihe conferenr os segui ntes comportamentos: estabi I i dade da sus

pensão, que se traduz por uma ausência de decantaçã0, mesmo por

um periodo proìongado; propriedade de.formar.uma fjna pelîcuìa ar
gi l osa ("cake" ) mu ito pouco pe rmeãv e l sobre uma parede porosa; e

elevada viscosidade, a qual pode ser eliminada ou sensivelmente dinli-
nuída por agi tação (tixotropia), (Schneebel i , t97l ).

A preparação de uma suspensío de 5 a 6% con bentonita de boa

qua 1 i dade, õ geralmente suf ir,i...nte pa ra se.obter uma boa I ama de

perfuraçã0, e o seu controle, que no cantpo de domínio de perfura

ções petroliferas exige uma t e c n o I o 9. i a ,a I t a m e n t e compl exa, é des
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necessãrjo no c ampo de escavaÇões pa ra inrplantação de diafiagmas,

unra vez que as condi ções encontradas nas duas formas de apl icação

são totalnrente diferentes e os volumes envolvidos neste caso são

bem menores (Forbes et alii 1973; Sliwinski e Flenrìng, 1974).

0s control es de campo recomendados na execução de paredes

diafragmas são: o control e da viscosidade, o controle da densìda

de e o controle do teor de areia i ncorporado durante os trabalhos

para que se possam definìr necessidade e peli odicjdade de se pro

cessar a desarenaÇão da I ama (Cambefort, 'l957).

Na Barragem do Saracuruna, em função da não reuti I i zação da

l ama emp re gad a na perfuração, este último control e foi desnecessÁ

ri o, exercendo-se apenas control es s imp i ifi cados de campo, carac

teri zados bas j camente peìo uso de uma balança de dens i dade de ia

ma tipo Baroid e do Funi l de Marsh (Baroid Divi sion I'iational Lead

Co., 'l953; Cambefort, ISSZ¡. Rrocurou-se, com esta sistemátjca de

control e, fugir do extremo da obtenção de uma massa de dados de

di fíci ì ì nterceptação, oriundos de especìficações compl exas para

caracteri zaÇão da mi stura bentoníti ca que inclui vãrìos testes de

I aboratóri o, e do extremo da inspeção tãtil-vìsua1 que exigìrìa
uma vasta expeli êncìa prática sobre o assunto, para se poderem jul
gan as pro pr ì ed ade s da bentonj ta apenas com a sensib'i ì i dade do

tato.
0s controles assim efetuados indicaram val ores de densìdades

entre I,09 a I ,12 g/cn3 e de viscosjdade ao redor de 40/50 s para

o escoanrento de 946 cm3 de material. Estes va ì ores mo s tra ram ser

a lanìa emp re ga da suf iciente pa ra garanti r a estabil idade das pare

des dos pain6is.

No tou - se aìnda, que nas paredes escavadas, em solo de altera

ção de rocha, contrari amente ãque lrs escavadas em aterro compacta
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notando permeab iI idade da parede cscavada, e cuj a d i reção dci flg
xo d'ãgua se dava do painel para o maciço (Canlbefort, ì957, S;rra

gjottû. 1969; flrito e Decouri., 1970; Schneebeli, ì971; Forber et
alii, 1973; Sliwinski e Fl em ing, 197 4; Tressol di e Nuske l98l a).

10.2. LII'lPEZA

Embora pouco f reqllente, os problenas majs sér'i os ocorridos
' durante a operação de ì ìmpeza foranl os desnoronamentos das pare

des de painõìs. Estes eventos ocorriam normalnlente momentos antes

de se iniciar a co nc re ta gem, is to é, quando ainda se processavam

as eta pa s finais de remo ção do material arenoso sedimentado.

Esta l impeza nlais ref inada era executada por nreio de bomba s

de sucção, fazendo com que o nivel de.lama no interior do paine'ì

baixasse gradatì vamente. Como o reba ixamento do nîvel de I ama de

pe r fu ra ção resultania na instabjlização imed j a ta das pa rede s do

painel, o seu nivel ori ginal era mantido ou pela ad ì ção de nova

I ama com ba i xos teo re s de areia, ou peìa adição de água. Este pro

ced i me nto continuo de subst itui cão resul tava ent um material de

preenchinento do painel com densidade muito bajxa (1,03 g/cm3 ) ge

rando cond i ções para ocorrerem os d e s m o r o n a m e n t o s .

Caso o desmoronamento observado estivesse I ocal i zado em pro

fund i dade, procedia-se a concretagem do painel até a altura do

desmoronamento, retomando- se após a cura da argamassa o processo

de escavação e nova ì impeza. Caso o desrnoronamento se desse em

.superficie, preenchia-se novanrente o painel com lama com pouca

areia, reiniciando-se o processo de I ì mpeza com a bomba de sucção.

Para a comp ro va ção dos resu I tados obtidos na l impeza, além

do acomparihamento dos trabalhos de campo, descr'itos no itêm g.:1 ,
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em al guns pai nôi s f orarn executadas sondagens com amostragem contí

nua (tipo She'l by) até o fundo do painel, .não se constatando qual

que r ì nd ì cação de depos i cão de materi al arenoso que pudes se com

prorneten a ìmpermeabilizacão da parede dìafragma.

1 O .3 CONCRTTAGEM

Sendo os resul tados dos trabal hos desenvolvidos nesta etapa,

aque les que teorj camente iriam de te rmi na r a qua lì dade do trata
mento proposto, desenvolveu-se unìâ série de ensaios de acompanha

mento buscando regìstar as caracteristi cas do materi al empregado

e vi sando obter uÍì p rodu to f ìnal o maìs homogâneo possiveì.

Para se atingirem estes objeti vos, os control es efetuados fo

ram principalmente dirigidos ã argamassa e ã I ama pa ra seu prepa

ro.

A lama era preparada a parti r da moagem em moinhos de marte

lo (demol idores ) fOfO NQ l3 do materi al reti rado das ãreas de em

préstimo. Nesta operação adicionava-se ãgua na rel aÇão em peso

ãgua/so1o a prox i madamente 1,20 e o material assim obti do, de as

pecto pastoso, era estocado em um tanque com aproxìmadamente 180m3;

F0T0 Nq 14, Esta I anra, antes de ser empregada no preparo da argg

mässa , era homogene izada e control ada com rel ação ã urni dade, den

sidade e viscosidade. Apõs obtida sua homogeneì zação, procedia-se

da seguinte forma para a preparação de cada traço de argamassa :

preench i a- se o mi sturador de I ama até a marca voì umétri ca de

2 ,96 m3, efetuando-se a segu i r um novo control e sobre este mate

rial. Caso o controle indicasse estar o material dentro das espg

cificações, adicionava-se o cimento (.l20 kg por å" d" 1on'u) e

procedia-se a homogeneização da mistura. 0 sistema a úo tado (tipo
Venturi ) Þa ra a mi stura dos materiais, mostrou'ser bastante efi
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F0T0 N9 13 - Vista da parte ìnter
na do moinho de maF
telos(demol idor) pã
ra preparação de 1ã
ma i¡sada no preenêhî
mento dos painéis du
rante a escavaçao e
na eìaboraÇão da ar
gamassa para concre
tagem.

F0T0 NQ 14 - Vjsta da operação de preparo da lama, que
. era estocada.no tanque situado ao lado dire'i

to da foto.
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cjente, tsta conrprovação foi feita tanto peìa avaliação tãtil e

visual da argamassâr conìo pelos resultaclos de ensaios real izados

sobre anostras col etadas enl cada traço preparado, não se observan

do enr nenhunla ocasião cimento não clevidanlente nlìsturado.
Sobre as anlostras de argamassa recol hidas durante a concreta

gen dos painéis, foram realizados. ensaios para deternrinação da

densìdade, unli dade e resistência ã compressão sjmpìes, aos /, ZB

. e 84 dias de cura.

0s resultados obti dos nestes ensaios revelaram-se extremanìen

te homogêneo s , e cond j zentes com o especificado, quer pa ra a la
ma, quer pa ra a argamassa.

0 QUADRO 07 é uma cópìa da fol ha de control e de campo e labo

ratõrj ò efetuado sobre estes nlateri ais, e exempl ifi ca os tipos
de controle e os resul tados obtì dos. A FIGURA 26 mostra o gânho

de resistêncìa ã compressão em fu n ção do tempo de cura, pa ra a ar
gamassa usada nos painé.i s.

0 s i stema adotado de produção de argamassa, e de sua condu

ção aos painéis, associado ao esquema de control e de qual idade,.i m

prirniu maior rap i dez na concretagem, di spensando assim a neces

s i dade de se el evar a tubul ação de concretagenì para que, con a .i 
n

trodução da arganassa no fundo do paineì, não ocorressenl movimenta

çõe s e esforços na argantassa anterj ormente ì ançada e que .poder ja

estar em inicio de pega

Medidas da ascensão da argamassa no ìnterjor do paineì e ram

feitas após o ì anÇanento de cad a traÇo, o que possibilitava detec
tar eventuai s desmoronamentos não observados durante as etepas an

teriores de trabal ho.

A dif.erença entre o volume teõrico do painel e o voìume de

argamassa lançada pernritia definir a sobreescavação do paìneì, cujõ
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quADR0 07
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valor môdio situava-se em to rno de Z0%, quando não ocorri am. des

moronanrentos s i gn ì f i ca t i vos .

Para verj fi car possivei s de s mo ronamen to s ocorr.i dos durante

a concretagent e englobados pela argamassa, tão logo era concluí
da esta etapa introduzja-se no paineì unl tu bo de pVC que revelava

sens i ti vamente a eventual presença de nrateriais estranhos imersos

na ni stura. Caso i sto se verificasse, o paineì ter.i a que ser rees

cavado e reconcretado, pois o ntaterial desnoronado poder.í a se

constitujr em unta zona de perneabilidade elevada, eìiminando as

sim as característìcas especificadas para o dìafragma.

Nos painõìs concl uídos, apõs a cura da angamassa, eram execu

tadas sondagens com amostragenì continua a trav6 s de amostrador de

paredes finas tipo "she1by" conr 4" de diâmetro.

A anãl i se visual destas amostras não revel ou qualquer anoma

lia na argamassa, e os ensaios para determinação de um.i dade, den

s i dade e resist6ncia a compressão sìmples mo s tra ram resu I tados mé

dios seme lhantes aos obtidos sobre as amostras recôl hi das durante
a concretagem e contpativeis com as especificações.

Com a finalidade de observação direta das paredes do d i afrag
ma e dos furos de j unta, estimativa de estanquei dade dos pain6ìs
e reti rada de bl ocos de amostra i ndeformada pa ra ensaios, foram

abertos poços de inspeção com profundidades .mãxinras de l0 m loca
'I izados a montante e a jusante das paredes dos pa.ì néis. As obser

vacões reaì izadas nesses poços revelaram que: I ) a ar"gamassa dos pai

néis apresentava- se prati camente homogônea, não engl obando mate

rial desnroronado, argiìa mal demolida ou cimento sem misturar;2)
a locaì ização das juntas era prati camente inperceptíveì, sõ sen

do localizada qu a ndo havi a di ferença de col oração entre as arga

nìassas dos pai,néis justapostost 3) r: valor médio da umidade foi
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de 114%;4) A resistência a compressão simples nred jda sobre ma

terial obti do d i retamente das paredes dos painéis i nd icou valo

res cornpativeis com aqueles ¡nedidos sobne os materjais amostraclos durante

ô concretagenr destes [ìesnìos paineís e mantidos em cãn:ara úmjda; 5) 0s ensaios

de porrneab i Ii dade executados sobre amostras de arganrassa ì ndi caranr v a l o re s

inferiores a l0-5 cmls; 6) As paredes cios paìnéìs atingiam fre
qüeritemente espessuras de 0,50 cm, indicando, portanto, pelo menos

em suas paì"tes superìores, sobreescavação de 25%.

ANTERI0R t p0sTERI0R À TMpLANTAÇ40 D0 DTAFRAGf{A

0s testes, os ensaios e os tnabalhos de acompanhanlento executados

sobre o d i afragma durante o seu pe río do construt ivo permi tj ram

assegurar as qual idades desej adas e especificadas pa ra o produto

final. Na ocas ião em que se efetuou o ench imento progressivo do

reservatórì0, durante a construção do diafragnra, foram real izados

controies pìezomõtricos da barragen, controles de vazões dos drenos,

avaì iação do naterial sõl ido ca rrea do pelas ãguas col etadas nos

drenos, e i nfl uênci as das precipitações pluvìométricas no compor

tamento dos nive i s piezonétri cos da barragem.

A aval iação dos resul tados obtidos em todo o periodo de ob

serva ção permi te traçar uma sér'i e de cons i derações que de no tam a

eficiência da so lução adotada.

II.I SOL]DOS TRANSPORTADOS PELAS AGUAS DOS DRENOS

forma s i stemãti ca sobre as ãguas dos

a determinação dos sõlidos tcrais e

h aven do um ca rre amen to mêdio por dre

enquanto que nas águas do rcservatõ

A análise efetuada de

drenos e reservatõrì o para

enr suspensão, jndicou estar

no, da ordem de 0 ,040 g/L ,
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rìo estes va I ores ati ngi am cerca de 0,055 g/L Co n fo rme sa'l ienta

do anteriormente, este fa to indicava p ro vãve ì ocorrênc i a de asso

reamento e/ ou colmatação no reservatõrì o e ombre i ra s da barragem.

0 controle de carreamento de sól idos foi nais rìgoroso durante a

construção do diafragrna e mostrou que mesno durante esta fase, os

resul tados se mant i veram, ìndìcando não ter havido influência da

construção no carreamento de sól jdos (l PT .ì970 c, 1974;

I976 ) .

Abreu,

11.2 COMPORTAMENTO PIEZO¡lETRICO DA BARRAGEM

Para cada piezômetro instalado na o bra foi feita anãl ise iso

lada a partìr de grãfi cos, que de manejra geral mostraram exis

tir uma rel ação I i near entre os nívei s d'ãgua med idos nos pìezôme

tros e o niveì d'ãgua do reservatõr'i c. Ilustra èste fato o gra

fico do comportamento do pìezômetro SRP-13 (FIcURA 27) ins

talado no eixo da bar\ragem. Antes da construção do diafragma

plãstìco este piez6metro acusava com o.reservatórjo na cota

74,0 n, a cota piezomõtrìca de 68,0 m. Com a implantaÇão total
do d ì afragma, mantendo-se o nîvel d'ãgua do reservatórì o na mes

nìa cota, este piezômetro passou a apresentar cargas menores,

ou seja nível pìezométri co na cota 63,0 m. A fìgura mostra que

foi mantida a relação de I ineari dade entre o nível d.'ãgua do

reservatõrio e o nivel piezomõtrico', poréir este agora em ni
v e I i n f e r i o r.

A comparação entre a superfície piezométrica nas onlbreiras e

aterro conrpactado da barragem, c.om o nível d'ãgua do reservatõrio
em diversas cotas, jndica ter hav i do reduÇão notãvel das pressões

medidas nos pìezômetros exisl;entes no l;alude de jusante das om

breiras apõs ã implantação do di,rf ragnra pìãstìco.
Com re I acão ã i nfl uônc i a da preci p i tação pl uviométrica no
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conrportanìento dos p iezônetros, deve-se ass.i nalar que enr dezembro

de .l973, quando o reservatõr.io atingiu a..cota aproximada de 75,0 m,

os piezômetros instalados tanto na ombreira djreita conìo na es

querda começaram a apresentar va I ores signìficatìvamente mais al

tos e crescentes continuadamente. 0bservou-se porém, que apõs cer

to tempo, as cotas pìezomõtrìcas retornaranl aos valores mais bai

xos, sen que ocorressem vari aÇões sìgnìfìcativas do níve ì d'ãgua

. do reservatõrio.

tste comportamento estã mostrado na FIGURA 28 conr el ementos

do pi ezômeùro SRP-ll, instalado na ombrej ra direita, a jusante do

ejxo da barragem.

0 comp o rtame nto anômal o verif icado pa râ os niveis piezométri

cos de amba s as onlbreiras pode ser exp I i cado pel o exposto na FIGU

RA 29. Esta figura reìaciona o nivel pìezonrétrico do piezômetro

SRP-ll, conr o nivel d,ãgua do reservatõrio, e com as precìpita
ções pluviométricas. 0bserva-se na fi gura, que houve ocorr ênc i a

de fortes chuvas nos dias 'l 9 e 26 de novembro, e 17 e 22 de dezer¡

bro, sugerindo a hìpõtese de formação de unr rençor suspenso no so

ìo das ombreiras ' o quaì, ìnfirtrando-se rentamente, provocou súbi
ta el evação das pressões piezonétricas ao atingìr o nível freã
tico ìocal.

Ainda para avaliação da eficiôncia do diafragma plãstjco, foì

efetuada uma anãl i se dos resul tados fornecidos por se te med i do

res de nivel d'ãgua instalados na crjsta da barragem(FIGURA 30).0
c0mportanìento da lìnha piezomêtrica por estes medidores indicou o

'bom funcionamento da solução adotada, pois observa-se a hori zonta
lidade da linha piezornétrica e um rebaixamento da ordenr de 5 me

tros apõs.a implantação do diafragma. 0 comportanrento do medictor

M-VIII, foi considerado nornraì, unta vez gue na parte centraì da
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barragenr, não foj executada a cortina impermeãvel; e por a1i con

centra-se prova ve I men te o fl uxo d ' água do reservatõrio en d j reção

a j usante. Deve-se sa I i entar que os piezômetros situados na par

te central do aterro compactado mais a jusante desta I i nha, no

pé do tal ude, prati camente não sofreram i nfl uênc i a em seus níve.i s

piezométrìcos, mantendo-se abaixo da cota de 50,0 m mesmo com o

enchimento do reservatõrj o (Ruiz et alii, 1976 e l9 76 a).

I1 ,3 COMPORTAMTNTO DAS VAZOES PELOS DRTNOS

As vazões que se processavan peìos drenos da barragem, so

fre ram substancìal red u ção a põs a concl usão do d.i afragma plãsti
co. Esta redução, foi observada pa ra djversos nivei s d,ãgua do re
servatóri o, s ì tuando- se em média em torno de 6l%. Este fa to pode

ser ob serv ad o no QUADR0 08 e na FIGURA 3ì que relacionam as vazões

totai s dos drenos para d,i ferentes nívei s do reservatõr.i o em perio
dos anteriores e posteriores à concl usão do di afragma (IpT, 1974;

Abreu, 1976; Ruiz et alij, 197'6 a)

QUADRO OB

COMPORTAIVIENTO DAS VAZÛES ANTES T APOS A CONSTRUÇÃO DO DIAFRAGMA

l

ì

ì

1

COTA DO NfVIL
D.ÃGUA DO RE

SERVATORIO_
(m)

VAZÕtS (L/s
PERIODO ANTERIOR
A CONSTRUÇÃO DO

D I AFRAGMA

TT.KIUUU TUS ILK.LUK
A CONSTRUÇÃO DO

D I AFRAGMA

REDUÇÃO
(%)

7 4,00 19,6 7,7 6l

75'42 20 ,2 ó ¡l 60

76,25 21 ,? 8,2 6l

77,42 22,1 8,8 60

78,oo 
I-ã-l zz,7 I g,z I uo

3?,1 I ll,z I oq

MEDIA . 6I
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12 CONCI.USOES

A impì antaÇão do d iafragnra pìástìco;.para sanar o comporta

mento deficiente apresentado pela Barragem do Saracuruna, caracte

ri zado peìo surgimento de subpressões excessivas e percol ação ge

neral jzada d'ãgua através prìncì paìmente de suas ombrei ras, nlos

trou ser uma al ternatj va cuja eficiêncìa pode ser a te s tada atra
vés da anãl i se comparatìva do conportamento da ob ra entre os perío

. dos anterior e posterjor ã construção da pa red e impermeãveì.

Esta eficiência, co¡nprovada pelo acompanhamento sjstenlãtico
da obra desde o início dos trabal hos que buscavam caracterj zar os

condjcionantes geol ógi cos e geotécni cos dos probl emas apresenta

dos , ì ndi cou terem ocorrido reduÇões da ordem de 60% das i nfi I tra
ções d'ãgua e reduções sensivei s das subpressões que atuavam a

j usante da obra.

Enibora as diversas etapas construtivas do dìafragma tenham

apresentado problemas, todos eì es podem ser cons i derados de certa
forma ìnerentes ao prõpr^io trabalho, e passíve.i s de serem so'l ucio
nados ainda durante o periodo construti vo, sem que a soì ução ado

tada imprima caracterís tjcas duvidosas ã quaì.i dade desejada. Es

tes probl emas trazem consìgo un icamenté a conseqüência de paral i
sações e atrasos no cronograma da obra, que no caso da Barragem

do Saracuruna teve seu pe r íodo de construção dupì icado em rela
ção ao inicialmente previsù0.

A aval ì ação do comportamento da barragem ten sido feita pe

.riodicamente e o trabalho desenvolvido por Massad et alji (lg78 )

conclui que "o comportamento da obra continua sándo bastarrte sa

tisfatõrio, conseqüênci a da impermeabi ì ização consegu icla, com a

con s tru ção da pa rede d i a fragma plástìco,'.
Entre o periodo de julho de 1977 a naìo de 1978, notou -se
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:.
que "as cotas pjezométricas eran levemente jnferiores ãs observa

das irnediatamente após o tõrmi no do diafragma". A compara ção do
I'

materjal sól i do carreado pel os drenos com o material sõl ido exis

tente nas águas do I ago da ba rra gem, pa rece conf i rma r a hipõtese

enunciada por Ruiz et alìj (1976 a), de que estaria havendo um

assoreamento no reservat6rio e ombreiras, Este assoramento provo

cari.a a graduaì ìmperrneabi li zação nas ãreas a montante, com con

seqüe n te dirninuìção das cargas piezométricas de iusante.

A condição de se tratar de uma solução defi ni tì va, vai se

confirmando, poìs decorridos c.erca de 9 anos de implantação do

d i afragma, a i nspeção feita recentemente (Ma io-1981) mostrou que

o comportarnento dâ barragem ma n têm- se prat icamente i nal terado em

relação ãquele apresentado apõs o término da parede diafragma,

comprevando assim a viabil idade.técnica da soluÇão adotada (lPT,

resr).
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