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Nos maciços rochosos que servem de apoio ãs grandes

-r-

barra
t*t

gens t ', os efeitos da percolação d'água são necessariamente leva

dos em consideração no projeto.DenÈre estes efeitos destacam-se as

subpressões por infLuirem diretamente no cálculo das estruturas

das barragens, em especial as de gravidade.

o conhecimento das subpressões resulta sobretudo da análise

e interpretação de acidentes de barragens, onde as subpressões atuaram

como causa principal. A primeira anáIise remonta a 1895 envolvendo

a barragem de Bouzey na França. Sucessivas rupturas da estrutura desta barra

gem levaram M. Levy (MARY, 1965) a propoç em fins do sêculo passa

do, que fossem consideradas as subpressões que atuam na

base das barragens do tipo gravidade em seus projetos. tn 1964, o aciden

Èe de lhlpasset levou a me$na preocupação para as barragens do tipo arco

(BERNATX, L967).

Desde então, a evoJ-ução da tecnologia da construção de grag

des barragens seguiu dj.versos caminhos. Como um dos mais seguidos,

a observação permanente do comportamento das barragens construidas

permitiu apr j-morar o grau de conhecimento sobre a questão.

A partir deste caminho, foram adotados vãrios critérios e regras

de maneira a estabelecer hipóteses de subpr'essão em projetos -.de

barragens de concreto. Inicialmente muito conservadoras, foram sen

do reformuladas com base nas medidas de subpressão efetuadas em nu

merosas barragens em operação. São scrùrecidos os critérios de proje

tos adotados pelo Tenessee ValIey Anthoritlr, pelo U.S.

(*) O conceito de gra¡des barragens ê aguele adotâdo pelo Conritê Brasilei¡o de
Èa¡des Barragens, ou seja, Eodas as barragerrs ccrn nais de 15 m de altura
ou de altura inf,erior, porérn ccrn pelo menos r¡na das seguÍntes condições:
ocmprjrento de crista igual ou superior a 500 m, reservatório ccùn vólune
total superior a 100.000 m3, vertedor com caþcidade superior a 2000 m3/s,
barragerr's ccm dificeis condições de furdação, barragens de projeto não oon
vencional.
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Bureau of Reclamation e pelo U.S. Corp of Engineers para barragens

do tipo gravidade. Estes critérios, como os demais, uma vez adota

dos, permitem traçar a linha de subpressões, em seções tÍpicas,
transversais ãs principais estruturas de concreto das barragens

(CASAGRANDE, f961). Contudo, a aplicação destas regras genêr.icas

no projeto das barragens, não tem permitido explorar suficientemen

te os comportamêntos especificos de cada tipo Iitológico, ou maci

ço rochoso de fundação. Por exemplo, SERÄFIM e DEL CAMPO (1965) g

presentam os resultados de observação das subpressões em fundações

constituidas por litoÌogias tão distintas quanto granitos, areni

tos e cafcárj-os. Os autores chegam, após discutir a aplicação de

métodos analíticos na determinação de subpressões, ã seguinte con

clusão, entre outrasz ttContudo, os probLemas específicos associa

dos às feições peculianes a cada Local, deÐem ser considez,ados em

detaLhe na detez,m'inação das subpnessões nas fundações das baz,ra

genstt.

Esta advert.ência estimula a proposição de um enfoque mais ade

quado do probLema, ou seja, se faz necessárío considerar não só

o tipo de barragem, mas o tipo litológico que constitui sua funda

ção. Cada tipo .1itolôgico, cada formação,. geológica? tem. um compor..

tamento hidrogeológico e hidrogeotêcnico próprio que deve ser consi

derado, analisado e interpretado à luz das necessidades do projeto
A proposição desta metodologia de esÈudo do prcblenn, constitui un dos

objetivos principais Co presente trabalho.
Após uma discussão geral do terìa - 

percolação d'ãgua em fun

dações de grandes ba::ragerrs 
- 

onde se procura destacar os conceitos funda

mentais e o estado de conhecjrnento da guestão (lê pa-rte da disserta$o) a

metodol-ógÍa é proposta na 23 parte. Em seguida, na sua 3C parte, a

metodologia proposta ê aplicada a exemplos brasi.Leiros. Destes, fo

ram escolhidas as barragens do tipo gravidade em basal-tos por cons
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tituirem, no momento, o tipÕ de barragem mais f reqllente e a litolg
gia mais estudada. wa 4q parte procura-se. desenvolver o segundo

objetivo do trabalho: estabelecer orientações mais adeguadas aos estu

dos hidrogeotécnicos . Esta últÍma proposição resulta do diagnósti

co'do estado aÈual da tecnologia de fundações de barragens.

Paralelamente à evolução dos crítérios e regras de projeto,

baseada na observação do comportamento ,das barragens, foram sendo

trilhados outros camj.nhos que possibilitaram um desenvo l-vimento a

preciável de vårias técnicas de abordagem do problema. o estudo a

nalitico dos diversos parâmetros hidrãulicos que condicionam a per

colação d'água nas fraturas é um dos caminhos. Este estudo tem-se

baseado em ensaios de laboratório utilizando modelos de fraturas
com parâmetros hidráulicos (sobretudo rugosidade e abertura)contïo

fados. O objetivo principal de tais ensaÍos é definir as leis que

regem o fluxo d'água em fraturas. Ao contrário dos meios porosos

(com porosidade de instersticíos) onde os escoamentos, permanentes

ou transitórios, em meios homogêneos ou heterogêneos, isótropos ou

anisótropos, foram intensamente estudados, os fenômenos de escoa'

mento em meios fraturados, não foram objeto senão de aproximações

tímidas (LOUIS, LgZ4') . Dentre os mais conhecidosf pode-se citar os.

esrudos de LoMIZE (1951) ; LOUIS (1968) ; SHARp (1970) e MArNr(1971) .

Contudo, são inúmeras as dif icul-dades de se transpor os resul

tados destes estudos para caracterizar o fluxo d'água tal como o

corre na natureza. As principais dificuldades refletem a diståncia existen

te entre os node los laboratoriais, ngcessariamente simplificados, e o com

portamento real da percolação d'água na natureza. Pode-se exempli

ficar considerando-se a dificil determinação, no campo, do grau de

extensão das fraturas, da rugosidade e da abertura média. Assim,

apesar de todo o progresso teórico, a natureza ainda se coloca
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quase inacessivel ã aplicação direta desse esforço realizado.
Por outro lado, desenvolveram-se modelos de anáIise que se

apoiam em técnj-cas mais ou menos sofisticadas.. Tais modelos com

preendem os e Ie trÕ -analógicos (HABIB e SABARLY, 1953), (FRANCIS,

IgTOl , os hidráulicos e os matemáticos, estes at.ravés de e.Iementos

finitos, desenvolvidos em computador (LOUÌS, I974t. O aperfeiçoa

mento destas técnicas de anáIise abre um caminho promissor para o

estabelecimento de hipóteses de subpressão mais realistas. Tais

técnicas permitem não só levar em conta uma série de fatores espe

cificos ao sistema obra x meio físico, que pode inclusi.ve ser tra
tado como um problema tridimensional, mas sobretudo simular as di
versas fases da obra até o enchimento do reservatório e portanto,

prever o estabelecimento das subpressões.

Com estas técnicas poder-se-ia portanto prever um desl_ocamen

to lmportante do ponto centraf da questão: da adoção de critérios
e regras de projeto, para o estudo e aplicação das técnicas de a

náIise em modelos. Contudo, o aperfeiçoamento destas técnicas não

está sendo proporc iona Lmente acompanhado pelas técnicas d.e caracte

rização dos maciços rochosos tn situ. Esta situação traduz uma coq

tradição fundamental uma vez que a def l'nição dos modelos éó pode

ser realizada com os dados dâ caracterização dos macÍços naturais
ou; em outras pal-avras, não se justifica o uso de model-os se não

se dispõe de dados suficientes sobre o meio fÍsico estudado. para

se corrigir esta situação não se pretende apontar, como solução,

o aperfeiçoamento das têcnicas de investigação do meio fisico
no sentido de uma maior sofisticação. O que se torna premente,

como primeiro passo, é melhor orientar os l-evantamentos de dados

do neio fisico, o gue significa estabelecer uma metodologia mais

adequada a esse f im, com as técnicas atualnente disponÍveis. A a

doção dessas orientações provocará o aperfeiÇoamento u"oorrtârr.l
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das técnicas de caracterização do meio fisico, mínimizando a con

tradição constatada e pernitirá, em condições favoráveis para sua

apllcação, substituir a adoção de regras genêricas para o estabele

cimento de hipóteses de subpressões pela pnetisão d,o comportamen

to hidrogeotécnico .

Em resumo, a dissertação tem dois objetivos principais. pri

meiro, desenvolver a metodologia proposta para um enfoque mais ade

,quado da questão: anáIise do problema considerando-se não só o ti
po.de solicitação imposta ao meio fisico (barragem do tipo gravida

de, por exemplo) mas o tipo de resposta resultante do meio fisico
considerado (basaltos da Formação Serra ceraI, por exemplo) . Assinì,

a aplicação da metodologia é exemplifÍcada atravês de um estudo de

sintese da experiência brasileira. Em segundo lugar, como resufta
do do diagnóstico do estado atuaf dos estudos teóricos sobre perco

lação e de modelos de anáIÍse, traçar as.principais orlentações

dos estudos h idrogeotécn icos e em especial aqueles real-izados no

campo .

O desenvolvimento da dissertação reforça o papel fundament.al

da apticação da ceologia aos estudos necessários ao projeto e cons

trução de barragens, o que. corresponde a novas tendênciaó de evo

Iução da Geologia de Engenharia no país

Deve-se finalmente ressaltar que o enfogue metodológico prg

posto (soLicitações de obz,as especí|ícas r comportanento de fonna

ções geoLógicas especi.ficas ) favorebe o acúmuLo adequado da expe

riência, para a constituição de bancos de dados, cuja utilização
é extremamente frutifera para o desenvolvimento tecnotógico.
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r" - HIDROGEOLOGIA E HIDROGEOTECNTÀ

Fode-se considerar gue estes dois campos de estudo integram a Hidráulica

Subterrânea (IOUIS, 1974) . Este ranro fo conÌìecj¡ento estã r¡oltado para os v{

rios asp€ctos da áqua subterrânea na crosta terrestre 3 sua ocorrência, sua evo

Iução, seu aproveitãmento, seus efeitos na dinârrìica qeológica su¡:crficiat. A Hi

drogeologia e a Hidrogeotecnia são orienÈadas em direções diferen
tes segundo seus respectivos objetivos e pelas escalas dos fenôme

nos estudados. A Hidrogeologia está s ignif icat ivamente voltada pa

ra o estudo dos recursos d'água: potencialidades dos aquíferos,
seu aproveitamento, sua produtividade, sua proteção, etc, tendendo

a estudar os fenômenos na escala das formações geológicas. A Hi

drogeotecni^a se preocupa com o papel da água no campo geotêcnÍco,

analisando seus efeitos nas obras civis, sobretudo mecânicos, e

seu papel nos fenõmenos de superficie como os de movimentação de

massas ( escorregamento s , boçorocas, etc) .. A esca.Ia de aplicação da H!

droqeotecnia ê definida sobnetudo pela escala das obras e dos fenônenos analisa

dos. contudo, esta frontei-ra entre a Hidrogeorogia e a Hidrogeotecnia não é ni
tida. tlais do que a escala de.estudo, a frontejJa se reforça. na defj¡ição dos

respectivos objetivos de apricação, outros aspectos da qr:estão são assj¡arados

por I¡UIS (I97 4l e R,\T (1974)

Ainda assim, devejse considerar que todos os problemas de

Hidrogeotecnia, se inserem num contexto hidrogeológico. Assim, por

exemplo, para gue se possa prever os efeitos de implantação de uma

barragem no regime de águas subterrâneas, o problema hidrogeotêcni
co gerado por tais obnas, deve ser examinado num quadro mais amplo,

hidrogeo J.ógico, Esta colocação se reforça nos estágíos iniciais de

estudo onde ê necessãrio compreender a di¡ã¡n-ica natural da hidráulica

subterrânea para se poder prever as conseqllências da obra, no tem

po e no espaço. Portanto, deve-se considerar que os dois campos

de estudo antes se compl-ementam no conjunto dê conhecimentos e es
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Os efeitos da percolação d'água nos maciços de fundação de

barragens são variados como indica a tabela I

Devem ainda ser consideradas as condições especiais da estabi

lidade de ombreiras provocadas por regimes transitórios quando

de oscilações rápidas dos nÍveis do reservatório. O esvaziamento

rápido proporciona o aparecimento de forças de percolação perigo

sas, dirigidas para fora do maciço. O. enchimento é ao contrário,

um fenômeno estabilizador, quanto às forças de percolação.

É interessante ressaltar algumas idêias introduzj-das por

DUFFAUT e LOUIS (1972) . t'Os teeípientes destinados a neter Líquí

dos são eonstruidos de uma só peça em matetiaís v,esístentes, metal

ou pLâ.stico, ou são fonnados poy um conjunto, no qual, certos eLg

mentos trabaLham a tz'açã,o: cinâis de barris, f erz,agens de :r'esey,uatõ

v,ios de concreto, Os t,eLeuos naturaís d.a cz,osta tez,t,estne ( e ta.m

bém os depósitos az'tificiais de soLos, ttstoc^k-piLestt, bota-foras )

são despz'ouidos de resistãncda à traçã.o desde que se uT,tTapasse a

escala do gr.ão ou do bloco. Suas físsurae e ínl:erstícios constí

tuen sempre um recipiente, onde o níuel d'ãgua, Dav,ia em função

das condições h'idr,ometeoz,oLógicas, tão nais rãpido quanto seu uoLu

me relatíuo - a porosìdade - á meno!1 ..A supenficie Liuz,e da água

não é hoz,izontal nas paredes desses recipientes pois eles não são

estanqLtestt.

"... toda barnagem é un modelo de encosta, todas tts díscus

sões sobt,e a estabilídade das banragens se apLicatn tgualmente ãs

encÒstas, Recipz'ocanente. toda encostd se compotta parbantÒ cômo

una barragem" em neLação à ã.gua subtey'rãnea, onde os matez,tais não

foram nen escoLhid.os nem díspostos de una f oz,ma que assegure a. eZ

tabíLídadetl

Os tratamenÈos, vedação e drenagen, propostos para asse

gurar a estabÍlidàde dos maciços, atuam nas condições hi
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Tabe1a I - Efeitos da percolação d'água nos maciços de fundação
de barragens (Modificado de SABARLY, 1970),

EFE ITO DEVIDO A ENVOLVENDO
DIRETAMENTE.A

Ffs rco
0ufMrco

SOLUBILTZAÇÃO

LTXTVIAÇÃ0, ETC
ALTE RAÇÃO

M

C

N
I
c
o

E STÁT I CO
SUBPRESSõES

îaRÇAs DE PERC1LAÇÃ)
E STAts I LI DADE

DINÂT"IICO VE LO CT DADES EROSÃO

ECONOMICO PERDAS D ' AGTJA ECONOMI A



drãulicas do meio para cohtrolar os efeitos devidos ã

d'água, especialmente os efeitos mecânicos.
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pe rco I ação

Portanto, a.compreensão do comportamento dos meios naturais,

destinados a constituir as fundações e as c¡nbrei¡as de barragens, qLìanto

ã percola$o d'água e o papel das forças que atuam nos naciços, ê in
dispensável à adoção dos dispositivos de tratamento adequados. Ao

contrário, arrisca-se não só a adoção de dispositivos tão ínúteis
quanto onerosos e, o que é mais grave, il-usórios quanto à

segurança,

Deve-se por fim ressaltar que somente uma constante viqilância

da percolação d'água nas fundações, após a construção da barragem,

pode assegurar o equilibrio do conjunto obra x meio físico.

rIT. - PROPR]EDADES HTDR.ÁULICAS DOS METOS NATURATS

Antes de se orientar a dissertação para os probleras especificos dos

maciços rochosos como fundações de barragens é importante esboçar

um quadro geral dos comportamentos dos meios naturais, solos e ro

chas, frente à percolação d'água. A caracterização destes compor

tamentos pode ser feit.a, de maneira teórica, considerando homogê

neos e isótropos os meios naturais e classificand.o-os segundo a

interrelação de duas propriedades hidrául-icas fundamentais: a poro

sidade e a permeabilidade ã ág.,u 
(*) 

.

OJatro tipos básicr¡s de porosidade ¡ndem ser conslderados para caracteri

zar a natureza dos vaz ios dos maciços naturais (SCHOHJ,ER, 1962): vacuolar, r!
tersticial, de fraturas e de ca.nais. A forrnação destes tipos de vazios es

tá intimamente relacionada à origem dos maciços e sua história geo

( * ) E¡nbora _alguns -auÈores venham atualmente adotando o termo ,/..o2¿i¿¿
titidade )iidz'áulicat', a permanência e o amplo uso do t.i^";1rr¡meabìLida,le f, no meio técñico sugere que esle seja rrantido Þelo¡renos como sinônimo.
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Iógica. Evidentemente, ocorrem sempre associados vários tipos de

porosidade num mesmo meio. A porosidade de interstícios é comum

a todos os meios naturais, no entanto os efeitos de outro tipo de

porosidade presente podem determinar um conportamento mais signifi
catlvo, para a escala e o tipo de fenômeno considerado.

Na tabela 2 , procura-se cl_assif icar a lguns exen¡:los de meios natu

rais segundo a porosidade e a permeabi I idade à água. As ord.ens de vafor das

propriedades, nos exemplos, são apresentados unicamente com a in
tensão de se comparar uns com os outros.

III.1, - Meios com porosidade vacuol_ar

São meios cuja porosidade é fechada, ou seja, os poros não se

comunicam entre si e assim sendo, tampouco com o exterior. Desta for
ma, mesmo que tal poresídade seja elevada, a porosidade efetiva é

aproximadamente nula, sendo o meio praticamente impermeáveI.

Os melhores exemplos de tal meio são os basaltos vesiculares
e as pedras-pomes (porosidade primária) . Há rochas sedimentares

que também apresentam porosidade vacuorar, por exempro arenitos con

chiferos que perderam fósseis por dissolução, portanto porosidade

secundária ou originada após a formação da rocha.

III.2. - MeÍos com porosidade intersticial

São os meios cuja porosidade, aberta' representa o conjunto

dos vazios existentes entre os elementos formadores da rocha. A Po

rosidade depende sobretudo do arranjo espacial que esses efementos

tomam na constituição da rocha.

A estes meios pertencem os solos em geral, os cascalhos, as

areias, os silies, as argiLas e rochas como arenitos mais ou menos

cimentados,. etc. Rochas cristalinas, como o granito, também pos

suem uma porosidade íntersticial que define a permeabil"idade da

iï1
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POROS I DADE
PREDOMINANTE

VACUOLAR

INTERSTICÏAL
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ã
r¡l
A

DE F RATURAS

EXEMPLO DE
MEIO NATURÃL

INT.ERS?ICTAL

DE F R AT I]R I.S

( a) Muito variável em função da densidade de vesÍculas . !,ln estrutura píunice cirqa a atjnqir 87? - (SCÌìOELLERJ962 ).

(b) Em argilas pouco comprimÍdas, com estrutura em flocos por exemplo, pode atingir 903. Se se considerâm
argilas expansÍveis a porosidade totat (intersticial + coloidal + reticular) pode atingir 29OZ
( SCHoELLEP, 1962) .

(c) Muito variávef em funÇão do qrau de fraturamento. O vatoI qado ogrresporde ê rm gTau de r¡na fratr:¡á plan+' de I mm de abertura, iaralelá às faces de um cubo de I mJ de volume-unitário de rocha.
(d) Considerando-se gue cada face da fratura observada em (c) é capaz de reter uma lâmina d'água de 0,25rm

de espessura ( STIOELLER, 7962)
(e) Muito variávef em.funÇão do grau de carstificação, O valor dado corresponde à porosidade de um volu

me unitário de lmr cle rocha óo.tado por um conáuto cifÍndrico de Ø = 35 mm e I m de comprime¡to-

Tabela 2 - ordens de valor de propriedades hidráulicas de alquns meios naturais

BASALTO
VES I CULAR

DE CANAIS

ARGILA

XI,9TO

POROS I DADE
(?)

ARE N ITO

GRANTTO
FRAT URADO

30

CALC Ã,R I O

cÃRSTICo

CAPAC TDADE DE
RETENCÃO (8)

(a)

35
(b)

0,5

35

30

0, I

POROS ÏDADE
ETETT\A (?)

35

0,

(c)

0,5

I
(e)

5

-0

0,05
(d)

PER¡,IEAB IL I DADE
cm/s

-U

0 ,oo2

-0

l-0

30

-8

0, 05

10 -9

-0,1

IO -8

-210 "

-18 x l0 a



-t3-

mat\íZ, interessando em particular problemas de alteração, mas de

efeitc6 secundários na percolação d'ågua no maciço .cristalino, frente
à permeabilidade das fraturas.

As argilas destacam-se no grupo por seu comportamento singu

Iai: mesmo com elevada porosidade são, em geral, praticamente im

permeáveis. Nos outros meios, ãs maiores porosidades quase sem

pre correspondem maiores permeabi I idade s. Tal fato é traduzido pe

Ia relação da capacidade de retenção com o tamanho das partículas,
como pode ser observado na figura 1 .

Pode-se admitir 3 subgrupos de meios: permeáveis, praticamen

te lmpermeáveis com baixa porosidade e praticamente impermeáveis

com elevada porosidade.

ITI.2.1. - Permeáveis

Nestes meios a capacidade de retenção é bem menor que a das

argilas e tanto menor quanto ma j-or o diâmetro dos grãos. O exemplo

típico é a areia.

Alêm do grau de compacidade, interfere na porosidade a forma

dos grãos e o coeficiente de uniformidade (d60,/dlO).

Em principio, pode-se correlacionar a porosidade de uma areia
com sua origem. Assim, é de se esperar que areias eóIicas, por 9

xemplo, sejam mais porosas que areias de orÍgem fluvial, pois as

prirneiras devem ter um coeficiente de uniformidade menor que as

segundas. Tal caracteristica se deve não só ao fato das areias eó

Iicas serem formadas por retrabalhanento d.e areias de outra ori
gem (marinha, fluvial ou glacial) passando portanto por nova sele

ção, mas também pelo fato d.e ser o trabalho do vento mais seleti
vo que o da água. Contudo, a totalidade da história geológica das

fornações é que imprimirá ã J.itologia uma maior ou menor porosida

de, dependendo 'da sùperimposição dle uma sêrie de fenômenos tais co
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a cirnentação.

III.2.2. - Praticamente impermeáveis con baixa porosicìade

Enquadram-se neste subgrupo, por exemplo, os quartzitos e are

nitos mais ou menos cimentados. Se a cimentação é conpleta a poro

sidade é determinada pela porosidade do cimento, menos o.espaço o

cupado pelos grãos.

IIf.2.3. - Praticamente impermeáveis com alta porosidade

São meios cuja porosidade efetiva é praticamente nula. A argi
Ia constitui o exempJ-o tipico. A porosidade elevada é dada pelos

seus lntersticÍos que devem ter forrna lamelar e dimensões próximas

ao das partÍculas argilosas. TaI porosidade é função sobretudo do

grau de adensamento da argila. Argilas não adensadas ou consolida

das guardam ainda grande quantidade de água nos interstícios de

uma estrutura em flocos ou favos. Nestas, a porosidade atinge por

vezes 90å.

Sendo extremamente sensiveis ã compressão pode-se verificar
que sua porosidade diminui gradualmente con a profundidade. Segun

do Athy, 1930 (SCHOELER, 1962) a variação da porosidade n com a

profundidade h é:

-bhn=no.ersendo

no a porosidade média das argilas na superficie e b uma constante.

Ainda segundo Athy a porosidade média das argilas, sendo de 45 a

50? em superficie, dimínuiria para 25 a 30? a 300 m de profundida

de. Em areias, a compressão tem pouco éfeito sobre a porosidade.Ês

ta só @eria ser diminuida, notavel.mente, peJ.o esnìagamentc dos grãos.

Se considerarmos a embebição coloidal e reticular numa

argila expansivel a porosidade totaL pode atinqir 2908 em

reJ-ação ao volume inicial da amostra (SCHOELER , 1962), No
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entanto, materiais como arqila, algumas margas e folhelhos, apesar

de possuirem alta porosidade, apresentan uma porosidade efetiva ou

uma capacidade de escoamento livre (::l.tr,,:i!'íc 
11 i'':1.'y') quase nula de

vida ã dimensão dos poros. Assim, a permeabilidade de uma argila
varia, de maneira 9era1, ae I0-7 a l0-10cm/s.

III.3. - MeÍos com porosidade de fraturas

A principal caracteristica que os distinglle dos meios com po

rosidade intersticÍal- é a forma dos vazios: suas dimensões longitu
dinais são muito superiores à sua abertura. Os meios que podem ad

mitir Þorosidade de fraturas são meios que possuem certo graù de

coerência ou coesão, são os meios correntemente conceituados como

rochas ou maciços rochosos em Geologia de Engenharia (GUIDICTNI ,

CAMARGO e OLMIRA, 1970 ) . São exemplos de l-itòlogias deste tipo
as rochas cristalinas em geral: granitos, gnaisses, xistos, basal-

tos, etc. Como o meÍo com porosidade de fraturas constitui o objeto pri4

cipal da dissertação, suas caraclerÍsticas serão detalhadas no item V a seguir.

III.4. - Meios com porosidade de canais

A porosidade de canais existe típicamente em rochas so1úveis

cômo o calcário e o gipso, Nestes meios a circuJ.ação preferencial
é responsável pela dissolução da rocha em canais. De inicio a pe!
colação pode ser feita através de inÈersticios ou fissuras. Mais a
circulação se concentra, mais os canais se alargam. Esta concentra

ção da percolação ou circulação preferenciaL é a principal caracte

ristica do meio de porosidade de canais.

As dimensões desses canais são extremamente variáveis, desde

simples passagens filiformes atê grandes condutos da ordem de deze

nas de metros de diãmetro. São extremamente irregulares na forma,

apresentando e strangulamentos e alargamentos bruscos ou graduais,

podendo ainda se dividir ou se anastomosar.
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Meios com porosidade de canais admitem, com maior f reqllôncia

que outros meios, lençóis d'água sob pressão e escoamento em regi

me turbulento.

IV. - HETEROGENEI DADE, ANISOTROPÏA E FORMAS DE RELEVO

A caracterização de conportamentos dos meios naturais, efetua

da no item anterior, considerou-os como homogêneos e 1sótropos por

necessidade de simplificação. Contudof na natureza raramente esses

meios se apresentam dessa forma, especíalmente na escala de análi

se de problemas geotécnicos. As condições de heterogeneidade e ani

sotropia que afetam as propriedades hidráulicas produzem efeitos

significativos na percolação d'água, seja nas pressões hidráulicas,

seja nas vazões. A1ém destas condições intrinsecas da natureza dos

meios naturais, a morfologia do meio analisado também atua de ma

neira importante na percolação d'água.

Assim como as propriedades intrinsecas dos meios naturais,

suas condições de heterogeneidade e anisotropia são fruto da histó

ria geolôgica dos meios considerados. Formações sedimentares, por

exemplo, em que são comuns as Íntercalações de lentes arenosas e

argilosas, aÞresentam um certo grau de heterogene idade , fruto das

condições lmpostas pelos ambientes de sedimentação. A compactação,

fenômeno comum dos processos de litogênese, induz uma certa aniso

tropia nas formações sedimentares. Da mesma maneira, as formas de

relevo, em especial. a forma das encostas' são impostas pela evolu

ção geomorfológica dos meios naturais considerados.

A seguir, expõe-se, resumidamente, o papel d.e cada uma destas

condições, deixando-se a condição de desaontínuidaclc para ser

tratada com mais detaLhe no item V, que se refere especificamen

te aos maciços rochosos fraturados.
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IV.t. - O papel da heterogeneidade

A heterogeneidade natural dos meios, criada por diferenças

litológicas e por estruturas geológicas, interfere na distribuição

de pressões hidrostáticas e foËças de percolação seguntlo o contras

te das permeabilidades envolvidas. As equipotenciais se concentram

nas zonas menos permeáveis e se afastam nas outras. No entanto, ne

nhuma 1ei geral pode ser estabelecida, dependendo esta configura

ção, e ssenc ial-mente, da sítuação geométrica de cada caso em parti

cu lar .

Por outro lado, é preciso lembrar que as vazões e velocidades

não dependem senão dos valores absolutos das permeabilidades em jo

go.

Iv.2. - O papel da anisotropia

A permeabilidade de meios anisotrópicos, nos casos mais eLe

mentares, corresponde a apenas duas componentes perpendiculares

entre sÍ. Nestes casos, SHARP (1970) demonstrou que, para condi

ções Iimites constantes, toda superfícíe do lenço1 , incluindo a

Linha de ressurgência, é sempre elevada pela anisotropia, tanto
mais quanto maíor ê a relação entre as ccmponentes, como mostra ..a

figura 2 (a) .

Nas figuras 2(b) e 2(c) são dados exemplos de casos extremos

de anisotropj-a, condicionando diferentes distribuições de equipo

tenciais. DUFFAUT e LOUIS (1972) assinalam que, em relação aos

meÍos isótropos, os empuxos d,água em maciços com fraturas sub-ho

rizontais, como ê o caso de muitas rochas sedimentares não dobra

das, torna-se e'stab i1i zadora . Nos casos contrários eles concorrem

para a ins tab i I idade .
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L = :osição do lençol, freático, ao in
finito (condiçoes de contorno cons
tante s )

n = relação entre as permeabilidades
(a)=1ençóis freáticos, próximos ao ta
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(b)e (c)=situação das equipotenciais e
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O papel da anisoÈropia
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n' lo i ¡/ lo

î. 
" i t/2

n' I

no comportamento do :[luxo d'ã
(DUFFAUT e LOUIS , 1972) .

Figura 2 -
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IV.3. -.O l'.¡ape I da forma das encostas

Em encostas, as concavidades das curvas de nÍvel do terreno
(suposto homogêneo e isótropo) provocam um escoamento convergente,

elevendo o lençol aquifero, concentrandor I.IâS vj.zinhancas da encos

ta, as equipotenciais , a vazão e as forças d.e escoamento. Ao contrá

rio, nas convexidades, o escoamento se apresenta divergente I o

lençol se abaÌxa, as equipotenciais se afastam, as vazões e as for

ças de percolação diminuem.

É ímportante observar que OS casOs de concavidade tend.em

para um Ìimite extremo que é um poço para onde converge todo fluxo
e os casos de convexidade para um cilindro rochoso d.renado por to

dos os lados. A figura 3 ifustra o papel da forna das encos

tas.

V. - HIDR.ÃULICA DOS MEIOS FRATUR.ADOS: PROPRIEDADES E COMPORTAMENTOS

Em Hidrogeotecnia o termo neio ft'a1;ut:ado ê uLíIízado pära i
dentificar os meios cuja porosÍdade predominante, em termos hi
drâulicos, corresponde ãs fraturas. O termo fTatura está sendo aqui

empregado num sentido amplo, englobando de scontinui dade s de todos

os tipos e de várias origens! juntas, diáclases, contatos, etc, Eú

fim, estruturas que constituem elementos de descontínuidaCe no

meio analisado e representam caminhos privilegiados de percolação

d' água .

O meio fraturado se identj-fica, em geral, com os maciços ro

chosos que poderiam ser descritos como constituidos por uma ma

triz porosa (com maior freqllência,a porosidade é de interstÍcios)
cuja permeabilidade é desprezÍve1, frente às altas permeabilidades

das fraturas que cortam essa matriz. A permeabilidade global do

meio corresponde ã peimeabilidade do conjunto de suas fraturas. Há
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Figura 3 - Comparação entre os perfis de clois lençóis fre.lticos
e suas respectivas equipotenciais, com ulììa Ncsma cota
(L) a uma distância infiniÈa do talude. Escoanento pa
ra un talude côncavo (a) ou retilÍneo (b). (DUFFAUT e
LOUTS, L9721 .
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exceções, como é o caso de arenitos cuja permeabilidade definida
pela porosidade intergranular é ponderãvel no comportamento geral.

Ou o caso de maciços rochosos cujas fraturas encontram-se preenchi

das totalmente por material impermeável.

Os maciços rochosos são essencialmente heterogêneos, anisótro
pos e descontínuos. A complexidade que apresentam advém não só da

variedade de gêneses diferentes, que promovem a constituição de ma

trizes extremamente diversas, mas também de sua história tectônica

Contudof é a escala da porção do maciço analísado que define a va

lidade de se considerar meÍo homogêneo ou heterogêneo, isótropo ou

não e contl.nuo ou descontinuo, no âmbiÈo de um estudo qualquer.

A figura 4 procura, de maneira simples, ilustrar estes conceí

tos, tendo-se para ta1 considerado que o valor de permeabilidade

de cada fratura unítária é o mesmo para todas as representadas na

figura. Assim,o caráter de heterogene idade , anisotropia e d.escon

tinuidade passa a depender apenas do grau de fraturamento no meio

anal-isado e da orientação do sÍstema de fraturas, observados ã luz

da escala da obra ou fenômeno considerado. I,OUIS (1974) considera que, quando

o número de fraturas é muito leduzido, cada uma delas deve ser in
dividualizada ao ser feita qualquer análise do probtema. Segundo e.e

te. autor, o meio pode ser considerado contínuo quando apresenta

mais de 10.000 fraturas numa seção definida pelo tamanho da obra.

Entre I00 e 1000 o meio deve ser considerado descontínuo. FRÀNCISS

(1970) realizou uma série de ensaios eletro-analógicos para definir
um critério de seleção da escala do tratamento matemático ou analó

gico adeguado. De sua pesquisa resultou o seguinte critério (sendo

e, o espaçamento médio entre as fraturas e L a dimensão do espaço

analisado) z e/L < 0,1 = o.modelo pode ser assumido como continuo;

e/L > Q,f = hã exigência de um tratamento do problema em

descontinuo.

mode Io
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(r)
(3)

(4)

e (2) meio homogêneo, isótropo e contínuo
meio heterogêneo, sendo (a) anisótropo e descontinuo e (b)
isótropo e contínuo
meío hõmogêneo, anisótropo e descontinuo

Figura 4 - A questão da homogeneidade, isotropia e continuicìade
resolvida na escala do problema considerado (lioclifi-
cado de LOUIS, 1974) .
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As fraturas se distribuem nas rochas e nos maciços rochosos

desde a escala do grão mineral atê extensões da ordem de quilôme

tros. Várias propostas de classificação de fraturas colhidas por

LOUIS (1974) são apresentadas na tabela 3 . Nesta tabela delimita-

-se o campo de análise de interesse ao.presente estudo que corres

ponde aos maciços rochosos, nas escalas de uma barragem.

V.l. - Parâmetros hidráu1Ícos do meio fraturado

Nos maciços com porosidade de fraturas, o elemento unitárlo

básico é. a fratura. os parâmetros hidráulicos da fratura elementar

têm sido analisados sobretudo em ensaios de laboratório, destacan

do-se a abez,l;ura e a yugos'idade como fundamentais no estudo das

leis de escoamento (LOUIS, 1967]. .

O comportamento hidráulico do maciço é determinado pela combi

nação dos comportamentos de cada sistema de fraturas. Na escala do

maciço os parãmetros hidráulicos fundamentais são o espa.çanento

entre as fraturas (ou grau de fraturamenta) r a conl:tnuiCade e a

orientação de cada sistema.

V.2. - A permeabilidade ou a condutividade hidráulica dos meios

fraturado s

Num sistema de fraturas (contÍnuas) a permeabilidade (K) pode

ser deduzida da permeabilidade das fraturas elementares (kf). Se

gundo LOUIS (L97 4 ) z

K = -- kf + km, ondeb

e = abertura média das fraturas;

b = espaçamento médio i

km = permeabilidade da matriz rochosa

Nos maciços fraturados, km em geral é desprezivel em relação

âo val-or -9- tr.t)
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Em regime laminar kf é definldo por:
')

1-E - sq e- rô?,\(LOUIS, I974) , onde
12 vC

S = grau de separaçãò da fratura (re1ação entre a superfÍcie aber

ta e a superfÍcie total da fratura) ¡

g = aceleração da gravidade;

v = viscosidade cine¡nática do ffuido;

C = coeficiente que depende da rugosidade.

Notáveis progressos tem sido realizados nos estudos teóricos

apoiados em ensaios de laboratório buscando-se determinar as leis

de escoamento em fraturas onde se destacam a importãncia de parâ

metros hidrãulicos tais como a abertura e a -rugosidade.

Tais estudos vem permit,indo interpretar, em bases cientifi

cas, os fenômenos h idiogeotécnicos observad.os. Como exemplo, pode-

-se cítar os estudos real-izados por QUADROS (1981)cujos resultados

permitiram aprofundar a interpretação dos ensaios de perda d'água

sob pressão (ve ja item VII.2)
Por outro lado ros estudos das leis de escoamento vem possibi

litando a resolução de problemas hÍdrogeotécnicos através de mod.e

los de anáIise, matemáticos ou fisicos. (veja item VIII).

V.3, - InfLuência das tensões na permeabílidade d.os maciÇos rocho

sos

A importância da anáIise das relações entre tensões e a per

meabilidade dos. maciços rochosos reside em dois aspectos princi
pais:

1. - os maciços rochosos são sensiveis ã ação de tensões cujos

lores são da ordem daqueles induzidos pelas grandes barragens.

concreto;

ve

de

2. - as alterações provocadas por essas tensões se refletem signi
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ficatlvamente nos valores de permeabilidade e na sua distribuÍção

nos maclços rochosos.

V.3.I. - Características mecânicas dos maciços rochosos de interes

se ã Hidrogeotecnia

As rochas e os maciços são meios aeformáveis. A deformabilida

de dos maciços é bastante super j.or a das rochas, advindo taI fato
da presença de fraturas, sobre as quaís agem preponderant.emente

as tensões. LOUIS (1974) propõe um modelo mecânico que traduz este

comportamento e ê ilusÈrado na figura 5 .

Por outro lado, as rochas e os maciços rochosos são mui to

mais sensiveis ãs tensões de tração que ãs de compressão, devido

ã presença de fraturas que praticamente não se opõem aos esforços

que tendem a abri-las. De uma maneira geraÌ, a resistência à co!

pressão de uma rocha alcança vaJ-ores de 10 a 30 vezes superiores

a sua resistência à tração. No caso dos naciços rochosos, a resis

tência a tração ê em geral, considerada desprezivel nos projeÈos

de engenharia civÍI (ROCHA, 1971).

Em termos de solÍcitações aos maciços rochosos pela ímplanta

ção de obras civis, ê importante considerar que as tensões assim

induzidas nos maciços não se dissipa.m rapidamente ern profirndidade, cono se

¡rderia pensar aplicando-se a teoria da elasticidade de Boussinesq (TALOBRE,

1967, , jâ que esta teoria assûe os mej.os ccmo horngêneos e contÍnuos. Os estu

dos de KRSMANOVIC e MILIC (1963), realizados em modelo fotoelásti

cos, mostram . que as tensões devem náo só atingir
profundidades muito maiores, mas, atravês de sua concentra

ção em porções do maciço, alcançar valores superiores ãs t..r"õ."
originalmente aplicadas (figura 6 ). Os valores das tensões e sua

distribuiçãò nos maclços rochosos dependem de uma sêrie de fatores,

entre os quais: a posição das fraturas em relação à direção dos
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b } MODELO

(l) Mat.riz rochosa de móduIo
. (2) .Fratura
(3) Contatos rochosos
Ef - Móduto de deformabi l- i dade

de deformabilidade Em

global do maciço fraturado
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E f
:

l

I

I

,l
l

l

Figura 5 - Itodelo necânico que
mento das fraturas

caracteriza o fenôneno de
(LOUTS , I97 Á,') .

fc clr a
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FiEura 6 - Carregamento de unì noclelo bidi¡nensional descontínuo
(I(RSIANOVIC e ltlILIC, 1963).
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esforços apllcados e o ânguLo de atrito das fraturas (figura 7 ).

V.3.2. - Relação das tensões com a permeabiliclade

A relação das tensões com a permeabilidade respondem essen

clalmente ãs alterações pro\Dc¿rdas pelas tensões na geoni-ôtria das fraturas"

Dos parâmetros que são sensÍveis ãs tensões ressalta-se a abertu

ra das fraturas. Com efeito, a abertura é um dos parâmetros hidráu

l-icos mais importantes que condicionam a permeabilÍdade dos maci

ços rochosos. Lomize e Louls (LoUIS, 1967) definiram leis de es

coamento em fraturas onde a vazão varia com o cubo da abertura,

desde que se considere fluxo laminar.

No modeLo mecânico da figura 5 pode-se admitir a abertura ou

fechamento da fissura através de duas variações de tensões:

- ação de esforços externos que se concentram nos contatos rocha x

rocha ;
j

- variação da pressão intersticiat da água que percola a fissura. 
l

Com efeito o equilÍbrio dos maciços é determinada pela lei ge

ral, da distribuição das tensões normais (LOUIS, L9741 :

ot=o"+Uronde

oa = tensão total t
j

o = tensão e fetÍva:-e

g = pressão intersticial da ãgua 
l

Pode-se assim anaLisar a relação das tensões com a permeabili 1,

l

dade através d.as variações de ou (tensões impostas por uma barra 
l

gem por exemplo) ou de U (tensões impostas por um ensaio de perda

d'ãgua por exemplo) .

a. - AIterações da pressão intersticial

LONDE e SABARLY (1966) evidenciam, a partir de um cálculo sim

ples, a importância das tensões na abertura das fraturas e conse
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(1)

(2t
(3)

DistribuÍção da tensão (or\, ao longo do
eixo, em função da profunãidade (z)
Bulbos de tensão
Bulbos de Èensão esquemáticós, em função
da direção das fraturas

Distribuição teórica de tensões
(C) e descontinuos (D) (LONDE E

em modelos contínuos
SABARLY, 1967 ) .

Figura 7 -
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quentemente na permeabilidade do maciço.

Estes autores procuram inicialmente interpretar o ensaio de

perda d'água sob 
.pressão. 

Definem a vazão q através de uma fratu

ra (escoamento laminar e radial em fraturas lisas) pela expressão:

?q = B. P. e- (I) , sendo

Ð = uma constante que depende das propriedades do fluÍdo e das con

dições de contorno;

P = a Pressão;

e = a abertura da fratura.

O cálculo da abertura das fraturas ensaiadas segundo os resul-

tados obtidos (originalmente em unidades Lugeon) mostra as seguin

tes relações:

Unidades
Lugeon

(Umin/n/L0
Yg/c¡rr¿l

I
l0

r00

Peroa cl' agu¿r
especÍfica
(Vnra/n/ks/

q'n¿)

orl
1ro

10,0

Äbertura aproxi-rnada de cada
PermeA-Fir -LadAde fratura (mn)

aDrox t mäciê
( crn,/s ) I fratura l0 fraturas 100 fraturas

-(10"
-^10'
-210"

0, l0

0,20

0,50

0,05

0, r0

0,25

0,02

0 ,04

0, 10

O quadro mostra que mesmo fraturas muito fínas podem apresen

tar uma alta vazão. Em seguida 'os autores consid.eram os efeitos da

pressão d'água injetada na abertura da fratura, supondo que a pres

são p é aplicada uniformement.e num pequeno circulo (de raio r) ,co!
cêntrico ao furo da sondagem:

)4ll - r'-ì
^ 

ô =------:---:- nr

E
(2), onde

coeficÍente de Poisson;

coeficiente de elasticidade.

Para se obter uma ordem de grandeza do efeito, admitem3
)

200.000 kq/cm'

E-

E=
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v = 0,5

r=2m
')

Þ = l0 kg/cm-

O cáIcu1o apresenta um resultado de Ae I0,3 mm. Concluem os

autores que o efeito da abertura das fraturas pela pressão d'água

injetada pode conduzir a altos valores de permeabilidade num maci

ço ern que as fraturas estavam de inicio fechadas ou eram extrema

mente finas.

Relacionando as fórmulas (l) e (2), se a abertura inicial da

fratura é muito pequena:

^q = Cp. (3), onde

C é um coeficiente que depende da natureza da rocha e do dÍâmetro

do furo. Esta relação mostra a grande influência que a pressão g

exerce sobre a vazáo, em especial em todos os maciços rochosos pou

co permeáveis (fraturas finas). Esta conclusão foi corroborada por

BERNAIX (1967) atravês de uma série de ensaios de laboratõrios , que

serão vistos a seguir (iten V.3.3.) .

b. - Altera s da tens ão efetiva

. Os mesmos autores, LONDE e SABARLY (L966) , exernplificam de

forma simples, os efeitos das tensões efetivas na permeabilidade.

Admitem uma tensão o orientada segundo um ângulo a em relação ao

plano das fraturas, de abertura e e espaçadas entre si de b:

Áe ,1 I b
. = - " (Un - Em ) --:- sen o, onde

n- é o coeficiente da deformabilÍdade gtobal do maciço e Em o da

ãatt" rochosa. considerando Em muito grande (500.000 kg/cm2 por

exemplo) propoõm uma primeira aproximação:

Ae= - -a-Es n-ll-
Es/a
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Para se ter uma ordem de valor de Ae supõem:
)

ES = 50. 000 kg,/cm"

b=lm
)o = 50 kg/cm" (em compressão).

a=30o (sen s=0,5)

AssÍm, Áe = - 0,5 mm

Este resultado significa que toda fratura com menos de 0,5 mm

de abertura e com orientação superior a 30o sob rlila tensão de 50 k¿ / cn2,

seria completamente fechada. Por conseq{lência teria uma permeabili

dade teoricamente nula. Se as tensões fossem de tração o fenômeno

seria inverso: as fraturas teriam tendência a se abri!. Nos maci

ços rochosos, por apresentarem uma baixa resistência à tração, é

provável que o fenômeno se produza com maior intensidade.

O cáIcu1o simples de LONDE e SABARLY (1966) deve ser conside

rado tão somente como uma tentativa de se determinar algumas or

dens de valor dos parâmetros envolvidos no fenômeno. Não há nenhum

estudo teórico que possa prever o comportamento real da permeabili

dade de maciços rochosos quando estes são submetidos a tensões. As

limitações se devem sobretudo à difículdade em se medir a abertu

ra das fraturas tal como ocorrem na natureza. LOUIS (1974) exempli

fica estas limitações com o problema da determinação da contínuida

de ou descontinuidade das fraturas em seus planos de ocorrência. O

autor considera 3 tipos de fraÈuras (figura 8 ) , segundo a escala

de fenômeno considerado:

- Caso a: fraturas abert.as e continuas.

- Caso b: fraturas abertas e continuas no seu plano, porêm

rompidas em vãrios pontos, por contatos rocha x rocha de

são Iimitada. a ågua em escoanento contorna tais contatos.

- Caso c: fraturas abertas porém descontinuas no seu pJ-ano. O

inte r

exten

es
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PLANO DA FRATURÂSEçÃO TRANWERSAL

O ) FRAÎURAS COI'ITINUAS

-,,.. -=o

b ) FRATURAS COTnhUAS COM CONTATOS ROCHOSOS TSOLADOS

o

IT|]T

4l/¿

( 1) l,latri z rochosa
(3) Contatos rochosos

FiguraS-Esquemado
Is74).

(2) Fraturas abertas
K - Condutivídade hidrãu]ica do sistema

de fraturas

( r J(-¡r

fraturamentÖ dos maciços rochosos ( LOUIS ,
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coamento se faz essencial,mente atravês da matriz rochosa ou fra

turas secundãrias.

Considera o autor que nos casos a e b a permeabilidade do

meio, paralelamente ãs fraturas, depende da abertura das mesmas

através de uma lei com "3 em regi*e laminar " "o* .2 "t regime

turbuÌento. Nestas condições, uma variação da tensão nor l

j

mal (em compressão) provoca uma variação importante da permeabi 
i

1Ídade.Nocasocapermeabi1ídadeéindependentedaaberturadas

fraturas, não dependendo senão de sua freq{lência. Um esforço de

compressão normal provocarã sempre um fechamento das fraturas prin I

cipais, nas este fechamento não alterará a permeabilidade globaI.

seomeionãotemfraturassecundárias,apermeabí1idadegJ-obalso

mente dependerá da perneabilidade da matrj.z. Assim, neste caso, a

influência do estado de tensões sobre os escoamentos será extrema 
,

mente atenuada, :

Dad.as, portanto, as limitações de se efetuar o levantamento
i

dos parâmetros que interessam à hidráutica, para se poder prever 
i

a sensibilidade do comportamento hidrául-ico das rochas e dos macl 
i

.çosfraturados'frenteãstensões,váriosautoressevoltarampara
i

a realização de ensaios de laboratório e "ín situtt além da auscul 
,

I

tação hidráulica de fundações de barragens para melhor compreend.er 
l

o fenômeno. WITTKE (Ig73), relator geral do símpósio sobre "Percola i

)

ção através de rochas fraturadas", de Stuttgart, conclui que nenhu 
l

ma lei geral pode ser formulada e conseqllentemente, nos casos pr4 t,

:

ticos, dados importantes somente podem ser obtidos de investigações i

l

experimentais adequadas. 
l

V.3.3, - EnsaÍos de laboratório 
,

l

Um dos' principais tipos de ensaios de . laboratóri-o, que tradu 
i.t

zem a relaç.ão das tensões com a permeabilidade, foi desenvolvido i

:
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por BERNÀIX (L96'7'). Os resultados obtidos pelo autor permitiram es

clarecer o fenômeno preponderante como condicionante da ruptura

das fundações de Malpasset.

Os ensaios são realizados em corpos cilíndricos de rocha com

um furo axial e submetidos a uma percolação centrÍfuga ou centrÍpe

ta (figura 9). A diferença de pressão, entre o interior e o exte

rior do cilindro, cria não sé um gradiente hidráulico que provoca

um escoamento radial mas também tensões na rocha. As curvas de per

meabilidade traçadas em função das diferenças de pressão, interna

e externa, Èrad.uzem a sensibilidade da rocha ao fenômeno. Esta sen

sibilidade é tanto maior quanto maior for a intensidade do fratura

mento. O indice S, definido pelo autor, como sendo a relação entre

as permeabilidades a -I kg/cm2 (tração) e a +50 kg/cmz (compres

são) reflete o grau dé fraturamento da rocha. Se bem que estes en

saios envolvam especificamente a matriz rochosa, os comportamentos

obtÍdos podem ser comparados com o comportamento dos maciços na es

cala de uma barragem. Por outro lado, estes ensaj-os refletem niti

damente o quanto as rochas são pouco resistentes a esforços de

tração, sobretudo quando intensamente fraturadas (curva S = IO0O

dá figura 9 ).
Podem ser também citados os ensaios realizados por LOUIS

(1974) onde usou variações de tensões efetivas e não gradientes de

pressões hidrául-icas. As figuras IO e fl apresentam os resultados

obtidos onde se verifÍca a alta sensibilidade das rochas fratura
das ãs tensões, acusando uma lei exponencial de variação da per

meabilidade em função dessas tensões. Os corpos fraturados apresen

tam uma histerese importante nos ciclos de carga e descarga; Por

outro lado, os meios porosos, sem fraturas aparentes, são pouco

sensiveís ãs tensões.
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( | ) oÃl¡lARA

(21 CmFO DE PROVA ( H: tSO mm, Ø =6Omn, FURO AXTAL DE ø =t2m,n)
( 3 ) /cu¡ soa pREssÃo p

. - K(-1k9,/cmr)
"-iF5oüFj

(s=r) caLcÁRþ ooLíflco
(S:lo) GNAtbsE
(S.2 ) GRANITQ coMPAcTo
(S=þOO} GNAISsE FRATURAoo

Flgtlra 9 - Ensaios de 1:ercolação radial (BERI,IATX, 1967).
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V.3.4. - Ensaios "in situ"

Àlém dos ensaios de perda d'água sob pressão, outros ensaíos,

mais sofisticados, foram raramente executados. Pode ser citado o

ensaio "in situ" realizado por JOUANNA (1973) que combinava um en

saio de deformação de um maciço (micaxisto) com um ensaio ae peraa-

d'água sob pressão. Este ensaio revelou que com o aumento da ten

são normal a permeabilidade diminui consideravalmente . No ensaio rea

Iizado o fenômeno foi i¡reversivel. Ãs medidas de deslocãmento vertical da rocLLa

(deformação) corresponderam às mudanças da permeabilidade.

Por outro lado, ensaios de perda d'água sob pressão .reafizados

a d.iversas profundidades dos maciços rochosos podem revelar a reLa

ção tensões x permeabilidade. Assim como as argilas, que são extre

mámente sensiveis à compressão e têm sua porosidade diminuida com

a profundidade (item III.2), os maciços fraturados têm um compor

tamento semelhante. Contudo, a variação da po'rosidade de fraturas

com a profundidade está relacionada, inversamente, com o a1Ívio de

tensões a que estiveram submetído= o= macíços de gênese intrusÍva.

Maciços rochosos formados ã superficÍe, como as rochas extrusivas,

não devem apresentar uma relação semelhante. LOUIS (1972) a partir

de ensaios de perda d'água e de fórmula señelhânte ã de Athy (item

IlI.2) analÍsou a relação entre a permeabilidade e a profundidade

em maciço gnáissico, durante investigações para implantação da

barragem de Grand Maison (França) . Os efeitos do estado de tensões

no maciço não atingem somente a permeabílidade mas também uma sé

rie de outras propriedades tais como o módu1o de deformação e a

velocidade de propagação de ondas longitudinais, Enfim, pode-se es

perar relações da profundidade com todas as þropriedades dos maci

ços rochosos que depéndam essencialmente do estado de fraturamento

do maciço (figura 12). Ouanto à permeabilidade, em particular, aI
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o I PERF6 HrORÁrrCOS ,MECÃNICOS E SíSMICOS

b} CURVAS CARACTERíSTICAS DOS ENSAIOS DE PERDA D.ÁGUA

vAzÃo o I o

)/*,
PR€SSÃO

,/:\
O a l¿-,

I

E-,

K - Condutividade hidráulica
E - Módulo de de formabi l- idade
VT,- Velocidade longitudinal

(I)- Zona superficial do maciço rochoso
(2)- Zona profunda do maciço rochoso

Figura I2 - Reconhecimento hidráuJ.ico, mecânico e geofÍsico
um locaL de barragem (LOUIS, 1974\.

de
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guns resultados obtidos pelo autor são apresentados na figura 13. A

través d.estes resurtados o autor procurou definir o coeficiente
o que depende da natureza da rocha e do fraturamento, na fórmu1a:

K = K^. e-oo , ondeo'
Ko = permeabilidade, próximo à superficie;

o = tensão que pode ser estlmada pelo peso do maciço (densidade y

x profundidade t).
Na figura 13, o caso examinado define o fator A que é igual

a o y. No local da barragem foram analisados vários ensaios cujos
resultados permitiram definir a distribuição da permeabiridade em

condições naturais (figura 14 ) ,

VT. - AS SOLICITAÇõES IMPOSTAS PELAS BARRÃGENS

Até agora anal-isamos as proprÍedades hidráulicas prÍncipais
dos meios naturais, em partÍcular dos maciços fissurados, visando

compreender seus comportamentos mais importantes ao estudo hidro
gectécnico em barragens.

Os maciços rochosos.f antes da construção das barragens, aprg

sentam um quadro dinâmíco e essencialmente mutável en sua evolução

geoLógica. Esta mutabilidade é provocada por vários tipos de ações

dos quais pode-se ressaltar,como condicionantes fundamentais, as

oscilações climáticas e as perturbações tectônicas. A ação da gra
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-CtX E Ko..

o. = lt-Po
caso DE SoNDAGENS ventrceis

SoNoAGEM 68. 12

Log Ko - Log K : Al

K - Condutividade hidráulica perpendicuJ-ar à son
dagem

o"- Tensão normal efetiva, perpendicular a K
P - Pressão intersticial mêdia na zona do ensaioo

13 - Variação da condutividade hidräuIica em função da

profundidade no local da barragem de Grand Maison-
(LOUrS, L974).
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vidade, as tensões tectônicas, as ações mecânicas da água sujeitas

aos gradÍentes naturais, as ações erosivas dos rios, os processos

de intemperismo representam, entre outros, um conjunto de ações

que, acima e abaixo da superficie do terreno, atua no meio fisico

se contrapondo ou se somando mas sempre num sentido definido da

evolução geológica. o crcntinuo acúmulo de alterações provocadas por tais

forças terdern a rmrdanças qualitativas importantes. Estas mudanças estão

intimamente ligadas umas às outras, num complexo jogo de causas e

efeitos, envolvendo vãrios fenôrnenos fisicos e quÍmicos.

. Assim, antes da construção da barragem, o maciço rochosofeste

ve sujeito, através dos tempos geolóqicos, a contÍnuas nrodificações

que repercutiram na sua constituição mineralógica e estrutural.

Com efeito, o maciço rochoso traz em si essa história, marcado por

alterações e fraturamentos. contudo seu estado atual permanece su

jeito a essas modificações e podem ser ressaltadas suas prÍncipais

tendências de evolução, principalmente pela compreensão dos even

tos geológicos, e especialnente os geomorfo 1óg icos , mais recentes.

A construção de uma ,barragem constitui, neste quadro de evo

lução natural do meio fisico, um acontecimento drástico. Vârios

processos naturaj-s são bruscamente atenuados ou interrompido" i"to

são do leito do rio, por exemplo) e outros intensificados (instabi

lização de encostas, por exemplo). A prónria ceologia oferece n-rodelos que

reproduzem analogicamente a construção de uma barragem. O barramen

to rápj.do de um curso d'água pode ser, por exemplo, provocado por

um escorregamento importante das encostas. .Tal evento provoca

mudanças profundas na geomorfologia da região. o rÍo pode ter seu

curso d'ãgua desviado para áreas topograficamente menos elevad.as

ou extravasar, erodindo o barramento criado. Assim como as encos

tas, os barramentos naturais e as barragens são

instãveis ao longo do tempo,

esséncialmente
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A implantação de uma barragem desde suas fases iniciais de

construção altera profundamente as condições geológicas dos maci

ços natuiais. Estas alterâções vão se somando e aumentando progres

sivamente desde a execução de uma primeira ensecadêira até o enchi

mento do reservatório. Os principais efeitos que podem ser identi
ficados no meio fisico pela construção, destacando-se aqueles rela
tivos aos problemas de percolação d'água, são em seguida, listados.
Esta listagem não é limitativa e dá ênfase a aspectos da constru

ção de uma barragem de concreto em maciço rochoso. por outro tadq

não hã pieocupação em se apontar relações de causa e efeito entre
os fenômenos fistâdos.

- Construção de ensecadeira e/ou desvio do rio

- alteração local do nível de base do rio
- alteração das forças erosivas do rio
- aJ-teração dos gradientes de percolação d'água nos

saturados

- Escavação

- rupturas do maciço (explosivos)

- alívio de tensões

- crÍação e abertura de fraturas

- aumento Iocalizàdo da permeabil-idade

- alteração de gradientes hidráulicos e no fluxo d'água

- queda das pressões hidrostáticas

- erosões internas ("piping" )

- Concretagem

- carregamento do maciço e aumento de tensões

- fecha¡nento de fraturas

-' diminuição locaI da permeabilidade

- alteração dos gradientes hidráulj-cos e no fluxo d'água

- aumento das preSsões hidrostáticas

maciços
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- Enchimento do reservatório

- inundação de maciços não saturados ì

- alteração do nivel de base regional

- atenuação do processo erosivo do rio
- preponderância dos processos de sedimentação no lago fornado j

I
- empuxo da água na barragrem e sua Èransmissão para as funda l-l

ções e apoíos

- redístribuição de tensões

- aparecimento de ter:sões de tração e concentração de tensões

. de compressão I

- criação, abertura e fechamento de fraturas

- rearranjo da permeabilidade do maciço de fundação e apoio
i

da barragem 
'

- aumento violento dos gradientes hidráulicos 
:

- estabelecimento de novas direções de fluxo 
l

- aumento das pressões hidrostáticas e de percolação

- erosões internas ("piping").
l

Ao contrário dos barramentos naturais ou encostas, as barra 
l

geng são construídas por materiais selecionadós e dispostos de ma l

ne1raorganizada,comdispositivosdevedaçãoedrenagem,eIementos

de descarga de cheias, etc, de maneira a criar condições as mais 
l

favoráveis possiveis para sua estabilÍdade. Contudo, os maciços 
l

naturais permanecem como fundações ou apoios como ocorriam ante
-l

riormente na natureza. Não foram nem selecionados (exceto por oca

sião dos estudos da escolha de eixos alternat.ivos) nem organizados

(exceto pela sua eliminação parcial nas escavações ou pelos trata
mentos usuais de vedação e drenagem) . Só que agora submetidos a ,

condições ¡nais drásticas de tensões e percolação d'água.

Tais considerações adquírem significativa importância ao se
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examinar a estatistica de causas de acidentes em barragens. Um le

vantãrento efetuado em 1764 barragens acidentadâs, citaCo por MEJO (1966) apon

tava 4OB das causas como sendo de ordem geológica e 203 de ordem

hidrológica ( deficiência de vertedores) . O autor, destacando estes

dois tipos de causas como os principais no comportamento da natu

reza, ressalta o primeiro, não sô por ser responsável por um maior

número de acidentes, mas por exigir o conhecimento da evolução geo

Iógica local e d.e seu estado de equilíbrio atual, sujeito à inter

ferência humana.

Nos itens seguintes são anallsadas as principais relações en

tre o me.io fÍsico, tomando apenas no âmbito das fundações, e a bar

ragem, Contudo, dada a amplitude do tema e retomando-se o campo de

estudo da dissertação, restringe-se a análise para os casos de bar

ragens de concreto em macÍços rochosos. Em relação às barragens de

concreto serão tomados seus dois tipos prj-ncipais de gravidade e ar

co e' em relação aos maciços rochosos, consideram-se aqueles em

que a porosidade de fraturas é preponderante.

VI.1. - A percoLaÇão d'água e a estabÍlidade das barragens

Em barragens do tipo gravidade o equilibrio é limitado seja

pel-a possibíl-Ìdade de desl-izamento sobre a fundação, seja por but

cul-amento em torno de seu pé de jusante. Num e noutro caso as con

díções de equilíbrio são agravadas pela atuação das subpressões.

A denominaçáo subpressão foí dada por Levy em 1895 para explicar

o acidente da barragem de Bouzey (I{¡-RY, 1965):pressões hidrostáti

cas que atuam de baixo para cima em planos determinados da estrutu

ra da barragem ( de scontinuidade s da concretagem, por exemplo) ou

na superficie de contato concreto x rocha ou ai¡da em de s cont inuidades d.1s

fundações. Assim, alêm do empuxo d'aÇua do reservatório no paramen

to de montante da barragem, o cãIcul-o da estrutura deve levar em
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conta as subpressões c€mo esforços lnstabi li zadora s. Contra elas a

barragem do tipo gravidade contrapõe essencialmente o peso da es

trutura, como o próprio nome .indica. O esboço a da figura 15 apre

senta esquematicamente a disposição das forças em jogo.

Em barragens do tipo arco os empuxos da estrutura nas funda

ções são de tal grandeza e as ãreas passiveis d.e serem submetidas

ãs subpressões sob a barragem são tão estreitas que ê a

zona imediatamente a jusante, livre dos empuxos da barragem, a

mais delicada aos efeitos da percolação d'água, O esboço b da figu
ra 15 ¿p¡ssenta e squematicamente esta situação.

VT.2. - Tensões Índuzidas nqs macÍÇos pelas barragens

As tensões j.nduzidas nos maciços de fundação e apoio de barra
gens resultam da aplicação das seguintes forças principais: peso

da barragem e força resul-tante do empuxo d'ãgua do reservatório.
Para uma mesma al-tura, as tensões induzidas por uma barragrem arco

são basÈante superiores ãs de uma barragem do tipo gravidade, Isto
se deve não só ao fato c1a largura da base da barragem arco

ser muito menor, mas sobretudo devido ao efeito de arco, própiio daquele .ti
pò de barragem.

Contudo, as tensões induzidas nos maciços de apoio não depen

dem exclusivamente destas forças mas das caracteristicas necânicas

desses maciços. De fato, os mêtodos de cálculo das tensões levam

necessariamenÈe em conta a Ínfluência combinada da estrutura sobre

as fundações e das fundações sobre as estruturas.
Assim, para se analj-sar as tensões induzidas nos maciços é

importante relembrar algumas proprÍedades e comportamentos dos
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E - Empuxo d'água do reservatório
P - Peso da barragem
S - Subpressão
R - Empuxo da barragem arco
H - Forca de escoamento ou ação hidrodinâmica

da ågua em escoamento

Flgura 15 - Esquema dos principais esforços em jogo nas barragens do
. tipo gravidade (a) e arco (b).
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meios fraturados, anteriormente apresentados (item V.3) :

a. - as propriedades e comportamentos dos meios descontÍnuos de

pendem essencialmente das características das fraturas: sua orien
tação, f reqtlência, abertura, preenchimento, etc. Es

tas características dependem em úItima anãlise da natureza da ro

cha (gênese) , de sua história tectônica e de sua evolução geomorfo

lógica recente. Assim, são essencj almente as fraturas que corrandam e co!
dicionam todas as propriedades e comportamentos dos maciços rocho

sos.

b, - ao contrãrio dos meios contínuos, os meios fraturados possibi
litam a propagação das tensões a grandes profundidades afém de

permitirem altas concentrações de tensão.

c. - os meios fraturados têm baixa resistência à tração.

d. - os meios fraturados são extremamente sensÍveis às tensões.

As considerações que se seguem foram de propósito Levadas a

condições extremas de maneira a caracterizar de maneira cl_ar,a o

comportamento hidrogeotécnico de maciços fraturados sob ação das

solicitações das barragens. TaÍs condições, no entanto, podem efe
tivamente ocorrerf sobretudo em maciços finamente fraturados, como

demonstram os exemplos 
. 
ci tados a seguÍr.

As tensões induzidas pelas barragens nos maciços de apoio pro

vocam o aparecimento de zonas de tração e de compressão. Nas barra
gens do tipo arco estas zonas são definidas pela posição do arco
ativo gue se proloncra nelos a¡roios rochosos (\TARLET, 1966) . Ã :,:ontante, a

zona de tração pode provocar o aparecimento de fraturas e a aber

tura das prê-existentes permitind.o uma intensa percolação . d'água,

Ao contrário, à jusante ocorre o fenômeno inverso, provocando o

fechamento das fraturas. Tudo se passa como se o maeiço adquirisse
uma nova distribuição de permeabi r idade s, introduzindo heterogenei
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dades e anisotropias anteriormente inexistentes. A figura 16 aprg

sent.a e squematícamente a distribuição das zonas de tração e com

pressão nas barragens do tipo arco. Contudo, em casos excepcionai+

a zona de tração pode permitir o desenvolvimento de verdadeiras fra
turas abertas ou fendas de tração. O fenômeno parece estar, sem

dúvida alguma; entre as causas do rompimento das fundações de

Malpasset. A foto da figura 17 mostra a existência de uma fenda

na ombreira direita, e que pode ser seguida atê a ombreira esquer

da, paraleJ-amenÈe ao pé de montante da barragem.

Nas barragens do tipo gravidade o fenômeno também. ocorre po

rém com intensidade bastante inferior. Com efeito, os cálculos de

tensões demonstram esse fato. Contudo, algnrmas barragens adeguadamente j,ns

trumentadas, mostram um comportamento no mÍnimo qua Ii tativamente

semelhante. Deve-se consíderar que o aparec j-mento de tensões eleva

das e das zonas de tração e compressão com maior ou menor contras

te não depende exclusivamente das forças aplicadas mas d.as caracte

rÍsticas de fraturamento do maciço de apoio. Assim é que, mesmo em

casos em que se tem constatado uma certa inclinação de barragens

oe gravldade para montante, devido condições geológicas particulares

e ao peso da água do reservatório, verificou-se o aparecirnento de fissuras na

zona de nÐntante. É o caso da barragem de Bratsk na URSS (TrzDEL, 1970).

São evidentes os efeitos que tais tensões Índuzem no escoa

mento d'água pelas fraturas. A abertura das fraturas na zona de

tração de montante provoca um increment.o local-izado da permeabili

dade original do maciço. .Ao contrário, ã jusante, na zona de com

pressão, o seu fechamento provoca uma redução daquela permeabili '

dade. O contraste de permeabilidades assim criado condiciona o

escoamênto da água: abrindo frat.uras e portanto "drenando" a montan

te e fechando-as, portanto "vedando-as" a jusante. Criadas estas

condições, ,o fluxo da água se faz de tal forma .que d.esenvolve pres
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B - Resultante do empuxo da barragem nas funda
çoe s(I) - Zona de tração - aberÈura de fraturas

" drenagem "(2) - Zona de compressão - fechamento de fratu
ras - "vedação"

Figura l-6 - Esguema da disÈribuição de zonas cle tensão nos nìaci
' ços sob barragens do tipo gravidade (a) e arco (b).
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sões hldrostáticas perigosas, para a estabilidade das fundações.

A flgura 18 rètoma o exemplo de Malpasset onde o papel das duas

zonas de tensões foi também apontado como uma das causas da ruptu

ra. Contudo, não só as pressões hidrostáticas se desenvolvem peri
gosamente mas tambêm as forças de percolação que atuam nos contras

tes de permeabilidade assim criados. A figura l9 apresenta um estu

do de LOUIS (1968) que elucida, com um exemplo, o desenvolvimento

destas forças.

SABARLY (I97I) apresenta um caso real sobre os efeitos das

tensões nas percolações. A figura 20 apresenta uma b.arragern cons

truida em 1951 . Em 1965 alguns furos da cortina de vedação passa

ram a apresentar vazões altas, os drenos no pé de jusante apresen

tavam-se secos. Nessa êpoca fora¡n instal-ados os piezômetros gue

passaram a indicar praticamente o nivel de montante. Quando aber

tos, funcionando como drenos, apresenta.vam uma vazão crescente com

a subida do nÍvel do reservatórÍo como mostra a figura 21.

VII. - LEVANTAMENTO HTDROGEOTÉCUTCO DE CAMPO

Atê recentemente' Seja em barragens projetadas no Brasil
seja no exterior, os estudos de caracterização hidrogeotécnica "ih
situ" tem-se LimiÈado aos que resultam a realização sistemática

dos ensaios de perda d'água sob pressão.

Atualmente existe contudo uma tendência em aprÍmorá-los devi

do, em especial, aos progressos feiÈos no conhecimento teóríco das

leis de escoanento em ¡neios fraturados e ao d.esenvolvimento dos mo

delos de anál ise,

Com base neste desenvolvimento tem sido propostas metodolo
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Figura 18 - Subpressões em Mal_passet (BELLIER, Ig76) .
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(I ) Reservatõrio vazio (2 )'. Rese::v-ató
rio cheio

F - fratura aberta al_imentando os pi
e z ômetro s

C - Zona conprimida| "estanque',
V - Furo da cortina de vedação
P - Piezômetro
D - Dreno de jusante

Figura 20 - Efeitos das tensões na percolação (SABARLY,1971) .
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gías (embora aplicadas ainda em poucos locais) para uma caracteri

zação hidrogeotécnica mais adequada dos..maciços. TaÍs metodologias

propõem a realização dos estudos hidrogeotécnicos segundo três

conjuntos principais de pesquisas:

1. - Levantamento de dados de interesse ã rlidrogeotecnia (identifi

cação de litologias, Ievantamentos estruturais).

2. - Ensaios de permeabilidade.

3, - Piezometria.

VII.1. - Levantamento dg dados de Ínteresse ã Hidroqeotecnia

Este levantamento corresponde ãs investigações geológicas e

geotécnicas dos Ìocais de implantação de barragens cujos resulta

dos são ponderados ã luz da caracterização hidrogeotêcnica .

Incluem-se neste levantamento portanto a identifícação das

litologías presentes e de suas características estruturaís.

O levantamento estrutural permíte defínir os principais siste

mas de fraturas através de tratamentos estatÍsticos (diagramas de

Schmidt). Alé¡n da orientação, outras caracteristícas são de impor

tância para a análise hidráutica dos maciços. Para cada sistema de

fine-se a intensidade do f ¡:aturamento: '-número de fraturas por 'me

tro. Outro parâmetro de definição importante é o grau de extensão

ou persistência das fraturas elementares de cada sistema. Ainda ao

nível de cada fratura, a abertura, rugosidade e preenchimento, são tam

bém parâmetros importantes a serem definidos. De maneira

a aperfeiçoar a análise .estatistica tradicionaL, no sentido de

uma melhor caracterização hidráu1ica do meio físico, LOUIS (1974)

propôs a ponderação dessa anál-ise estatistica com os parâmetros Í!
portantes para essa caracterização: a exLensão, a abertura das fra
turas e a vazão pontual (quando em zonas aquÍferas) . Dessa forma,

faz-se ressal-tar, na análise estatística, os sistemas de fraturas
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mais importantes do ponto de vista hÍdráulico, ao mesmo tempo em

que os sistemas secundários, ainda que compreendendo um número

maior de fraturas, acabam por perder peso na anáLise geral.

O Ievantamento de todos estes parâmetros estruturais ê em

geral feito ã superficie, através da análise dos afloramentos, ou

em subsuperficie através de sondagens, poços e galerÍas.

Contudo, a obtenção dos parâmetros hÍdráulicos, especialmente

a abertura e a rugosidade das fraturas está sujeita a severas 1imi

tações. Por um lado, tais medidas estão sujeitas a erros devido a

alterações das fraturas em afloramentos ou perturbações provocadas

pelos meios de investigação usados (sondagens, poços e galerias).
Por outro lado, tem-se acesso a porções muito restritas do maciço

investigado não se podendo dotar taís medidas da repre sentativida
de desej ada.

Assim, vários autores voltam-se à nec.essidad.e de execução dos

ensaios de permeabil-idade cujos resultados acabam por traduzj.r gLo

balmente os efeitos dos parâmetros de difÍcil medida no campo.

Deve-se mencionar a introdução recente da técnica de amostra

gem integral nas sondagens rotativas por ROCHA (1971) que além de

permitir um me.l-hor conhecimento de feições geológicas (FRANCISS.e

BRITO, 1971) permiÈe obter medidas mais confiãveis de parâmetros hi
dráulicos de fraturas el-ementares do que em testemunhos de sond.a

gens convencionais, Com efeito, a realização de sondagens com 3
mosÈragem integral na barragem de Ãgua Vermelha (CESp) permitiu es

timar teoricamente as pe rrneabi lidade s dos maciços. Contudo, não se

prescindiu dos resultados dos ensaios de permeabiridade rearizad.os

nas mesmas sondagens, que serviram para corrigir os valores calcu
lados teoricamente (FRANCISS e ROCHA, Ig76').
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V11..2. - Ensaios de permeabilidade

Embora a determinação da permeabilidade dos mej.os fraturados
possa ser feita atravês de vários tipos de ensaios, os ensaios mais

freqtlentemente usados são os denominados de perda d'água sob pres

são. Tais ensaios resultam da proposta.de LUGEON (1933) que, contu

do, tinha objetivos diversos. OriginaJ.mente, os ensaios Lugeon cor
respondiam a um critério sÍmpIes para diagnosticar a necessid.ade

ou não da realização de cortinas de vedação em barragens. O critê
rio da unidade Lugeon (absorção de I L/m/min sob uma pressão de

)10 kg,zcm-) correspondia ao limite empÍrico, a1ém do qual se impg

nha a execução do tratamento de impermeabi Ii z ação em fundações de

barragens.

No estudo de fundações de barragens .brasileiras, o ensaio tem

sido s i stemat icamente realizado nas sondagens rotativas de pro!
pecção segundo metodologia apresentada por OLIVEIRA, SfLVA e

F'ERRETRA JR. (1975).

A aplicação dos ensaios de perda d'água sob pressão, para de

terminação d.as caracterÍsticas hidrául-icas dos maciços rochosos,

está sujeÌta a uma série de limitações pois a interpretação normal

mente efetuada do ensaio pressupõe :

- que o ensaio tenha sido reaLizado sob um regime de escoamento Ia
minar;

- que o meio não tenha sofrido nenhuma perturbação;

- que o reglme seja permanentet

- que o fluxo d'água seja radial;

- que o meio seja homogêneo, isótropo e continuo.

Há basicanente duas linhas principais de pesquisa visando re

solver estas limitações. Numa del-as os autores procuram interpre-_
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tar, de forma mais adequada, o fluxo radial que se estabeLece nas

fraturas, nos ensaios tradicionais. Esta anáLise tem como base os

estudos teóricos .desenvolvidos sobre as l-eis de escoamento em fra
turas e os resultados de ensaios de laboratório. Na outra, os auto

res procuram ir aì-ém, aperfeiçoando o ensaio em si.

Constituem exemplos de primeira linha de pesquisa os estudos

desenvolvidos por FRÃNCISS e ROCHA (1970.)., anteriormente citados.
E também os estudos de QUADROS (1981) . Nestes estudos, são adotados

valores de rugosidade, cuja influência no fluxo d'água foi previa

mente determinada en laboratório, e são estabelecidas correlações

entre as vazões e as cargas efetivas do ensaio e as abertura das

fraturas. Tais correlações são feitas considerando a dÍstribuição
dos trechos da fratura em que o regime de f l-uxo é laminar, transi
tório e turbulento. Tais estudos constituem um progresso importan

te para a interpretação adequada dos ensaios tradicionais de per

da d'água sob pressão, embora trate-se ainda de uma aproximação em

relação ao que efetivamente ocorre nas fraturas ensaiadas

Como exemplo da segunda Iinha de pesquisa, essencialmente vin
culada ã primeira, pode-se citar a proposta de LOUIS (1970) em se

realizar ensaios com uma "sond.a hidt,áuli.ca tz,ípla". O ensaio é

mais sofisticado e exíçie un control-e piezomêtrico em torno d.o trq
cho ensaiado. Desconhecem-se contudo casos de aplicação com uso

Íntensivo da nova técnica em locais de barragens.

Outros ensaios, alêm dos convencionais de perda d'água sob

pressão podem ser citados, embora com aplicação menos f req{lente:

ensaios geofisicos aplicados ã Hidrogeotecnia (BoLLo e RIVET, 1968),

ensaios de bombeamento e de traçadores (SILVA, ARAúJO e MONTICELLI,

1978), ensaios .de drenabilidade (pEñA e outros, 1970) e ensaios hi
drogeotêcniðos globais (OLIVEIRÀ e CORREA FILHO, Lg76l .
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Vff.3. - Piezometria

O levantamento pÍezométrico dos aquíferos fraturados é funda

mental para se completar o quadro hidráulico do maciço. O levanta
mento de dados estruturais e os resultados dos ensaios de permeabÍ

lidade, anteriormente analisados, permitem definir um quadro do

maciço, que não ê suficiente para a realização dos estudos de pre

visão do comportamento, assim que o maciço for solicitado por no

vas condições. A piezometria do maciço estudado deve permitir a de

flnição:

- das condições Limites, importantes para o problema hidrogeo

técnico colocado: zonas d.e alimentação e d.escarga dos aquÍferos,
fronteiras " ímpez'meã,oeíst', eLc¡

- das principais redes de fluxo locais atravês do Ievantamento d.as

eguipotenciais;

- da interrelação dos aquiferos principaís que, en geral, apresen

tam um comportamento confinado nos meios fraturados;

- da relação dos aquíferos com os nÍveis d'água superfíciais,rios,
Iagos, etc;

- da relação dos aquiferos com as chuvas.

Para a realização 'dest.a aná1ise piezomêtrica é fundamental a

caracterização geológica e a aná1ise estrutural prévias do local
estudado. Em geral, a anáLise é efetuada atravês da instalação de

piezômetros, usualmente denominados d,o tipo Casagz,attd.e, em furos
de sondagens. Dois requisitos principais são reconhecidos na

talação destes piezômetros :

.Ins

- o trecho de medida não deve perturbar a rede de escoamento;

- o trecho deve ser pontual de maneira a permitir a medida de uma

equlpotencial.

Tais requisitos indicam a necessidade de se instal_ar o trecho
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de medfda de forma objetiva, em caminhos supostamente preferenciais

da percolação e com comprimentos suf ic ient.emente curtos de maneira

a não envolver mais de um aquÍfero. A figura 25 apresenta um esque

ma simpJ-es de montagem de um piezômetro.

VITI, - ESTUDOS HI DROGEOTÉCNICOS

Os dados hidrogeotécnicos , levantados nos trabalhos de campo,

têm sÌdo submetidos a um tratamento pouco conseqllente, na maior

parte dos projetos das barragens. São raros os casos em que este

tratamento ê aprofundado visando a previsão do comportamento dos

maciços, quando do enchimento dos reservatórios.

Até a presente daLa os estudos se limitaram a identificar as

zonas mais permeáveis do maciço e quantificá-l-as em termos d.e coe

ficientesde permeabilidade obtidos nos ensaj"os de perda d'água sob

pressão. Assim, o uso d.estes estudos no projeto se restringe ã

orientação dos trabalhos de tratamento das fundações, raramente a

vançando no campo da previsão dos comportamentos.

Esta situação resulta, por um lado, do fato dos projetos faze

rem uso de regras empíricas no.estabelecimento das subpressões e,

por outro lado, do fato dos avanços alcançados nos estudos

hidro geotécn i co s serem recentes.

O tratamento mais aprofundado dos dados hidrogeotécnico s tem

sj.do efetuado através de modelos, matemáticos ou físicos. Alguns

exempJ.os são apresentados na tabeLa 4

Contudo, de una nnnei¡a geral, a conpleridade dos nodelos cõnvencionais

não esti:m¡la sr.:a utilização freqüente. objetivðndo rnrlgari zar a si-mulação

eletroana lógicâ , FRANC ISS (1969) desenvolveu têcnica de execução

de modelos utilizando recursos extremamente simples, possibilitan
do resolver, com rapidez e economia, os mais variados problemas de

percol-ação. O estudo deste autor sobre a barragem de Alqueva
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Figura 22 - Esquema de montagem de piezômetro num furo de
gem.
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(FRANCISS, 1970) demonstra sua aplicação mesmo em modelos tridimen

sionais. Finalmènte, a mesma técnica foi ap'Iicada a um caso de

barragem sobre basaltos por ABRAHÃ.O (I978). os dois exempJ-os estão

assinalados na tabela 4.

IX. - TRATAIqENTO DAS FUNDAçÕES

Como já foi exposto, relembra-se que os ttmater'iaístt qwe cong

tituem as fundações não podem ser nem selecionados, nem organiza

dos, ccrn foram os naterjais de construção das barragens. l$o processo de se

adequar o ¡relhor possível os "natez,iais, naturais ile funda$o ao equilibrio de

sejado do conjunto barragem x fundações destacåm-se alguns procedj:rentos bã"i

cos de projeto. Os prilreiros prccediJnentos en¡¡olvem a seteéo da melhor alterna

tiwà do local da barragem. tn seguida as escavações proporcionam a eIírnina$o

de porções indesejáveis dos naciços. Finalnente, ê.usual- a apJ-icação de tratg

nentos dirigidos pa.ra a solu$o dos problenas ìnpostos peJ.a percola$o d'ãgua.

Estes tratamentos são basicamente de dois tipos: a vedação e a

drenagem. A têcnica de vedação mais usual tem sido a injeção de

caldas de cimento através de furos dispostos numa ou mais linhas.
O dispositivo de vedação assim construído tem sido correntemente

denominado de cot,l:ína de xedação. A técnica de drenagem usual te1

sido aplicada atravês d.a abertura de furos de pequeno diâmetro

dispostos em geral ao longo de uma linha, ã jusante da cortína de

vedação. O dispositivo assim criado tem sido denominado r¿de de

drenag em.

O papel dese:çenhaiìo pelas cortilas de veda$o e redes de drenagem cons

truidas nas neíos d¿ saontínuo s continua atual,mente em questão. As controvêrsiaq

que envolvem especialmente as qcrtinas de vedação, tem dado nìargeJn, em congreq

Ðs, a debates rern senç:re proficuos. nnbora não seja a única, a principa.l razão

para esse fato deve resuLtar da grande variedade de neios descontinuos exis
tentes e d4 dificuldade em se extrapolar os resuLtados de análises
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teóricas para o que realmenCe acontece na natureza. Cada autor, ao

apresentar seu t.rabalho em congressos, expõe sua experiência pró

pria no assunÈo, o que significa, em geral, uma limÍtação importan

te: são casos específicos e por isso as concfusões obtidas são d!

fióilmente generalizãveis. Os resultados de cada experiência podem

evidentemente ser transpostos para outros casos, mas na medida em

gue seja possível estabelecêr termos seguros de comparação. Se tal
pressuposto não for "a priori" estabelecido, a conseqllência inevi

tável é a provocação de extensos e inócuos debates, de que as ses

sões técnicas dos congressos estão plenas de exemplos.

Desta forma, evitando incorrer no mesmo arro, n.oaart--"" tão

somente estabelecer os conceitos funda¡nèntais do assunto. Em se

guida, apresenta-se um breve apanhado histórico do uso dos trata

mentos e das principais controvérs.ias surgidas no meio técnico,

de maneira a identificar os prÍncipaj-s t.raços da evolução dos con

ceitos.

IX.1. - Conceitos fundamentais

No 99 Congresso Internacional de Grandes Barragens, GILG

(1967) apresentou um exemplo prático que traduz, de forma elucida

tiva, os efeitos principais de cada um dos Lratamentos: vedação e

drenagem. Trata-se do caso da barragem de fsola (Suiça) . No maciço

de fundação dessa barragem (arco, 45 m de aLtura e 290 m de compri

nento) , constituido por qnaisse com fraturas a cada l0 cm,preenchi

das por peliculas de argila de cerca de I mm, foi executada uma

cortina de vedação. As absorções foram irrisórias. Com o primeiro

enchimento do re servatór io, veri ficou-se grandes valores de subpres

são (55E em mêdia da carga total) sob a barragem e ã jusante, ape

sar das vazões serem minimas (26 L/min para os 34 drenos rasos) .

Nova injeção (furos de 2 em 2 m com 40 m de profundidade) foi rea
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Iízada com calda de cimento e as absorções foram ainda menores,

Tentou-se então a injeção com resina orgânica (soJ.ução de resorci

na) verificando-se grandes absorções num ensaio realizado para ve

riflcar sua eficiênóia, No entanto, a realização de uma cortina

com esse material não foi justificada dado o alto custo envolvido.

Nessa altura, as vazões totais tínham dlminuÍdo até os drenos apre

sentarem saldas d'água gota a gota. No entanto, as subpressões

continuavam altas. Decidiu-se então executar uma rede de drenagem

com furos profundos (10 a 15 m) com espaçamento de 3 m. ttConseguiu-

se obter,graças a este mâtodo,uma importante redução da subpressão

sob a baz,z,agem e mesno sua elíminação ã jusantett, A vazão d'água

drenada passou a ser de cerca de 70 L/min.

O exemplo descrj-to reflete, com efeÍto, um conceito fundamen

ta1: as vazões da percolação d'água são diminuidas pelas injeções

e aumentadas pela drenagem. No exemplo, as injeções não surtiram

gualquer efeito na ação das subpressões, o que nos leva a retonar

a análise das controvérsias acerca de papel das cortinas. Com efei
lo, no eæemplo das fundações da bay'ragem de IsoLa, as subpressões

não respondem à tentativa de se melhorar a vedação através de

maiê injeções de cal-da de cimento. tal fato-não pode ser generali

zado e se deve certamente ã baixa permeabilidade original do maci

ço de fundação (absorções de calda despreziveis) não tendo sido

possivel criarr atravês das injeções, um contraste de permeabilida

de taL que provocasse uma perda de carga significativa.
A conclusão da experiência, realizada por GiIq l t'ioztsrz,.Tu iu-se

obten graças d. este mê1;odo unta inportattl;e xedttçãc dt sultpt essão sob

a barnagen e nesno suà elímínação a jusantcl, permite que se perce

ba que há 14 anos atrás o autor, e provavelmente uma boa parte do

meio Èécnico, ainda caminhava no sentido de melhor esclarecer o
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papel dos dois tratamentos, ao mesmo tempo de efeitos opostos e

complementares (se adequadamente aplicados) no controle da percola

ção d'água das fundações.

O estágio de conhecimento do assunto, naquela época, pode seï
ainda caracterizado pela oportunídade aproveitada no mesmo Congres

SO, POT TER MINASSIAN, SABARLY E LONDE (1967) dC ESCIATECEr O ME

thor possivel o papel de cada um dos tratamentos. Retomam-se os

conceitos fundamentais apresentados por esses autores: a figura 23

mostra a distribuição tÍpica das cargas piezoméÈricas sob ação da

vedação e da drenagem. Os autores consideram como premissa um regi
me permanente e laminar. E expõem os seguinÈes conceitos fund.amen

tais para gualquer anáIise do assunto:

- ttnLtm naciço homogãneo de permeabilid.ade J(, a uazão d.epend.e d.e K,

a ueLocidade em cada ponto depende de K e da aberi;uz,a das fraturas,
a pz,essão en cada ponto não depende nem de K, nem d.a abey,l:uz,a das

ft'oturas".

- "num nacíço ft:atutada heterogâneo, caz'acterízado por, Cíferentes
coeficientes de perneabiLidade, a pressão em cada ponto depend,e

dos uaLoz,es neLatiuos destas pez.meabilidades, enquanto qu.e as ua

:òes tlependem cl.e s¿.rs ualoy,es absoZutos,,,

- "a oazão de percolação á aunenl:ada pela dz,enagem e red.uzida pela
uedação",

Ao se introduzir nos maciços de fundação os tratamentos de

vedaçao e drenagem, cria.-se em últina anãIise, heterogeneíCades

at,tifiaíaís, Os efeitos destas hete rogeneidade s , combinados com os

referentes às ltet¿tTogene!.d.atir:s natut'¿ís (fitologias, estruturas geo

lógi.cas e tensões tectônicas) e hebenogeneidades mecã.nicas índ.uzi

,1,¡s (efeiÈo das tensões aplicadas pela barragem nas fundações) con

dicionarão a distribuição de perrneabilidade do meio que,juntamente
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- Carga do reservatório
- vazao
escoamento natural
cortina de vedação Ínef i-
ciente
cortr-na de vedaÇao ef i
c i ente
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cortina eficiente mais dre
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dreno mais cortina inefi-
ciente.
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c)

d)
e)

f)

O papel dos tratamentos
BARLY e LONDE, 1967).

Figura 23 - de fundação (TDR MINASSIAN. SA
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co¡n as condições limites do conjunto obra x meio fisico, governarão

as redes de fluxo, a dístrlbuição d.as pressões hldrostäticas e for
ças de escoamento e as vazões.

Os mesmos autores continuam a aná1ise do problema(figura 23 ):

- ttltma coz'tína de oedação não reduz apreciaueLnente as oazões de

pez,coLação e as pnessões a jusante senão quando constituí uma zona

de espessut,a notãuel e de penneabíLidade mttito menoz, que a permea

þilidade do z,esto do macíço (casos b e c da figura 23). Nestas co!
dições, toda coytína de uedaçã.o suporta a. quase totalid.ad.e d.a car
ga hidnostã1:íca d.e monl;ante. Ilna t,ede d.e d.z,enagem coLocad.a a jusan

te sez,ia ínútíL pois não z.eduziz,ia essd ca.?ga, (caso e) Iqasr pq.Ta

construin uma cortina de uedação poz, ínjeção cLássica, é necessã.

nio que o macíço seja su fi c ientemenlt e pez'meã.ueL, pois a penetoa

ção Línitada d.a calda y,eJ.uz rn¿ito pouco e apenas Localmenl;e a

permeabilidade natuz,aL do tez,z,eno. Assín,.. a.cortina seria insu!í
ciente ". (caso d.as :J'.-,.:rc'tac õe s cl.a barrageia de iso1a,- cra¡Jos'b ante:1o=le:.te

e caso f cra figura 23\.
Por outro lado, a drenagem, ao provocar ìlma redução sensÍvel

¿¿s subpressões, eleva substanc ia Imente a vazão (ainda o caso das

funclações Cc fsolä e os casos d e f da figura 23)..

CASÀGRANDE (1961) també¡n realiza uma análise d.e casos hipoté
ticos que estão reproduzidos na figura 24. Os casos apresentad.os,

embora hipotéticos, tem o mérito de traduzir a devida relevância
que o autor dá às feições geológicas d.as fundações que atuam como

condicionantes irimordiais do comportamento hidrogeotécnico.

Outro efeito importante da vedação e d.a drenagem é o produzi

do nas pressões hÍdrostáticas e nas d.e escoamento. SupÕndo uma cor
t,ina de vedação idealmente eficaz seu efeito no escoanento é pro

duzir pressões hidrostáticas dirígidas perpendicuJ-armente. à barrei
ra artificial (figura 25). Ao contrário, umê drenagem provoca o
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a) cortina de vedação
b) cortina de vedaião
c) cortina de vedaÇão
d) drenagem e ficiente' jusante
e) drenagem e ficiente

j usante
f) drenagem defi-ciente - drenos com profundidade insuficien

te para as condições da rocha.
g) condições geológicas originam subpressão excessiva - pro

fundÍdade insuficiente dos drenos.
S - subpressões perigosas na base
J - juntas abertas

h) condìções geológicas causam pressões intersticiais peri
gosas na rocha.

S - subpressões perigosas no estrato permeável
B - nenhuma subpressão na base
J - juntas abertas
F - falhâ

Flgura 24 - Exemplos hipotêticos (CASAGRANDE, I96l)

razoavelmente eficiente, sem drenos
razoavefmente ef .iciente I com drenos
- nÍvel dos drenos abaixo do nÍvel de

- nível dos drenos acima do nível de
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1) Cortina de vedação "perf eita,'
2) pressões hidrosÈáticas e resultante
3). Drenagent ,'perf eita"
4) Forças de escoamento e resultante
5) Vazão total das infiltrações na fun

dação
Figura 25 - Comparação esquemática entre os efeitos ideais da

dação (a) e da drenagem (b) .
VE
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aparecimento de forças de escoamento dirigidas tangencialmente ãs

llnhas de fluxo (flgura 25b) .

a análise acima efetuåda foi propositalmente reduzid.a a uma

simplicidade tal que embora não traduza a complexidade dos casos

reais, per.nite compreender algurrs conceitos iú.sicos atravês de formas idealizg

das. Sem estes conceitos primários torna-se dificil senão impossÍ

vel a compreensão daqueles casos.

LX- ¿- - Um Þreve hado histó r-co

A tentativa de se esboçar um quadro histórico da aplj-cação da

vedação e drenagem em fundações de barragens, até os dias atuais,

é importante na medida em que se tem por objetivo analisar não só

a evolução do uso das técnicas em si, mas sobretudo a evolução dos

conceitos.

O esboço deste quadro pode ser realizado basicamente através

de um levantanento bibliográfico e seleção dos principais traba

lhos publicados. Dada a extensão do levantamento proposto e da não

disponibilidade de muitos dos trabalhos publicados, o quadro deve

ser encarado com reservas por estâr provavelmente incompleto. O

quadro foi ainda compfementado pelo levantamento dos principais a

cidentes de barragens qujas causas respondiam a fenômenos de pel

colação d'água nas fundações. Estes acidentes constituem marcos ex

tremamente significativos na evolução dos conceitos e das tócnÍcas

de control-e das percolações. Ainda outros fatos importantes foram

acrescidos.

Segundo GLOSSOP (1960), Bérigny foi o inventor da técnica da

injeção de mej-os natur.ais, na França em 1802. O acidente da bar

ragem de Bouzey na França em 1895, levou Levy (Må,RY, ì-965) a iden

tificar as subpressões nas bases das burr.g"n" como esforços im

portantes a serem considerados na estabilidade das barragens. Se
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gundo CAMBEFORT (1964) o giarde desenvolvimento do processo d.e inje

ção data do lnicio da fase intensa de construção de grándes ¡..r]
gens na França, entre 1920 e 1930. Em 1933, LUGEON publicou sua

famosa obra t'Baz,r,ages et Gáologie " onde define o critério de veda

ção de fundações de barragens, mais tarde conhecid.o como critério
Lugeon, determinado pelo ensaio proposto por ele e que também leva

seu nome. t'Iotä-se que o cri térlo Lugeon não foi aceito universal-men

te, uma vez que nos importantes trabalhos de vedação das funda

ções de Hoover Dam reafizados de 1938 a 1944, o crítério utifizado
foi o da qualidade de testemunhos obtidos nas sondagens (STMONDS,

1951). Contudo, os trabalhos realizados surtiram efeito: as va

zões que chegaram a atingir 7500 L,/min foram reduzidas ern cerca de

903 (CASAGRÀNDE, 1961).

Em 1959 ocorre o acidente de MALPASSET provocado pela ação de

subpressões nas fundações (figura 26) oom profundas repercussões

no meio técnico (OLIVEIRÀ, f975). Até então, a atuação das subpres

sões e¡n profundidade nos maciços tinha sÍdo mais ou menos subesti
mada. As fundações de Malpasset eram muito pouco permeáveis (os

trabalhos de injeção foram abandonados em função dos primeiros re

sultados, extremamente baixos, de absorções de calda) e não se en

contravam drenad.as. Segundo LONDE (comunicação verbal em I97l) atê

1960, das 600 barragens arco construÍdas en todo o mundo, apenas

duas fundações estavam d.renadas, porém localmente, em função de

estruturas geológicas particulares.

Esta afirmativa, contudo, é parcialmente contestada por TALO

BRE (I967): ttHã muito tempo, os construtores d¿ barragens, preocu

pados com a segurança d.e suas obyas, prestaüan atenção ã.s subpres

sões, que a.gem nû. rocha. Quando do acidente de L928, a resístâncía
do bLoco centt,aL d.a baz,z,agem d,e San-Ft,ancis ( uSA ) , f oí atribuíd.a
à pz,esença. de furos dtenantes d.estínad.os a z'ed.uziy as subpz,essões
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noe nac¿ços de fundaçã.o. A bawagem arco de Publ¿no ( Itã.L¿a) , te?

ndnada em 7953, as banz,agene-a?co de Chah-PahLeztí (Iran) e Kurobe

(Japão) estão nunídas de redee de furos dz,enando a z,ochatt.

A propósito de Malpasset TERZAGHI (1962) afirmou que o aci
dente servÍria ttde una maneira fundamenl:al par.a descobt'í2, um fator
que, no passado, não t,ecebeu a atenção que merecía't.

No mesmo ano, 1959, o desastre ininente da barragem de ldbar

,(ruguslávia) é interrompido por uma deÈcarga rápida da água do

reservatório, através d.e uma brecha aberta com explosivos.A foto
da figura 27 evidencia que as causas devem estar relacionadas com

a percolação d'água no maciço de apoio da ombreira direiLa,
É irnportante analisar as opiníões relativas a tais aciden

tes, destacando-se por um lado aqueles que responsabilizam a fa1

ta de estudos mais apiofundados das fundações e, por outro, aque

les que ressaltam a ocorrência de fenômenos,. a.té então ..desconheci
dos. Embora, uns e outros tenham sua parcela de razão, MELLO(1966)

È

considerando não existít o 'tconheciment,o compLetot, e, ao contráriq
uma contínua evolução dos projetos, destaca a importância de as

pectos que se localizam não no comportamento médio dos conjuntos

oËras x meios fisicos mas nos seus comport.amentos extremos ao in
cluir fatores especificos a cada local de barragem.

Em 1961, CASAGRÄNDE apresenta sua polêmica obra na

Rankine Lecturett: ttContyoL of seepage tluough foundations and abut

nents of damstt, O autor anaiisa o comportamento de uma série de

barragens do "T)nnesee VaLLey Authorô.tgtt e do ¿r Bureau of Rec\amatíon,.

Nas figuras apresentadas em seu trabalho observa-se que os drenos

eram relativamente rasos (de IoE a 20t da altura das barragens)quan

do comparadqs às cortinas (cerca de 30E da altura das barragens) .

O próprio autor assinala que até então os drenos não se aprofunda

aI

ttFírs t

va¡n mals que 72 ou 15 m. É de interesse reproduzir



Figura 26 Fqto da barragem de Mal-passet. Vista de jusante (09/
04/7r).

Figura 27 Foto da barragem de fdbar.
breira direita. (TALOBRE,

¡-_Lnlcto da

1967) .

ruptura da om
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guns trechos de seu trabalho:
ttNotei, nos anos ?ecentea, um .aumento da crença de que umq,

eo?t1:na de ínjeções formada por umd. única Línha de fuz,os, pode ser

íneficíente. Engenheíz,os chefes tân eæpz.essad.o a mtim tais opíniões

en particuLan, mas parecem reLutanl:es em manifestã.-Las publícamen

te, Pa?ece que tenem ataca.y, algo que é tíd.o como d.ogna reLígioso,

pela naíoz'ia, na pnofissão. OutTos encobt'en suas dúuidas com decLa

rações taís cono: "Cons,idez,amos a cort¿na de injeções nui.to segurq

poz'ám em nossos pt,o jetos conftanos apenas na dz,enagemtt.

Após comentar que a maioria das pubJ-icações dá grande ênfase

as cortinas de vedação, prossegues ,, Comparatiuament e, a d.iscussão

sobz'e os fuz,os de dz,enagem ê geralmente muito by,ete", tt,...tenho a

impressão de que os dt,enos são tratados cÒno enteados".

Realizando uma análise teórica da eficiência de cortinas cons

truÍdas com uma linha de furos, o autor verifica gue pequenos "de

feitos" da mesma, implicam numa eficiência extremamente reduzÍda

das cortinas (figura 28). CASAGR.ANDE compl_ementa esta anáIise coT

resultados de auscuftação hidráulica e conclui que, na maj-oria dos

casos, essa eficiência raramente excedeu a 303.

' O autor levanta ainda .problemas sérios re.lativos ao controle
de percolação através de ombreiras de barragens em arco delgado

chegando mesmo a condenar a construção de tal tipo de barragem

"quando as condíçães geoLógi,cas são de caz'á.ter t,al que não poden

asseguÍar Ltm aonl;role posítíuo das pressões da ágtta na rocha, a ju
sante da baz,rag i,n" .

As reações uo" .orn..,tários de Casagrand.e não se fizeram espg

rar. E elas vieiam sobretudo da Europa, onde a técnica das inje

ções foi criada e desenvolvida e onde residem importantes escritó
rios de projeto de barragens em arco (SERAFIM, 1962;CAMBEFORT,I964),

Em 1967, LONDE e SABARLY compararam a análise teórica da efi
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Figura 28 - de cortinas imperfeitas (CASAGRÀNDE,
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ctêncta de cortinas, realizada por CASAGRANDE para meios contínuos,

com outra análtse para meios descontínuos. A fígura 29 apresenta os

resultados da comparação concluindo os autores que, de fato, uma

cortina de vedação não teria efeitos apreciáveis sobre a percola

ção d'água nas fundações, porém desde que as fraturas fossem mui

to finas.

SABARLY (1969) desenvolveu um extenso trabalho, ponderando as

conclusões de CASAGRANDI.:. ttLes injec'tions e1; Les di"c;inrtgec d"e ion
d.o-iion d.e b o-t'r'o.¡J e o en roches peu pernteo,bLestt. O au¿or, anal-isando

um caso teórico de uma barragem fundada em terreno homogêneo e

permeável de grande profundidade e tratad.o por uma cortina de veda

ção relativamente muito rasa, mostra qve mesmo que esta cortina

fosse pez'feítanente estanque seus efeitos sobre as subpressões e

vazões seriam praticamente nu1os. Analisa também um caso .teórico
em que foram real-izados tratamentos super.ficiais de consolidação

ou injeções de ligação concreto x rocha em toda a base da barragem

E conclui z t'As tomadas de pz,essão píezonátr'ica (no contato corrcre

1;o ø r,ocha) se encontram assim num ter"eno ty'atadÒ de maneíz'a nals

oL¿ nenos homogânea e, neste teyz,eno tnatado, não há nenhuma yazão

pana que a coz.tina de oed.ação crie uma descontinuíd.ade. ?ud.o se

passa nesta z,ona cômo se não houtsesse coy,tína. Mas sez,ia um pouco

eæager,ado eoncLuít, que a coz,tina esteja na.L feita e não seja es

tanqu.e t' ,

Em 1970, LAA e FRANCO apresentam no 109 Congresso de Grandes

Barragens uma comunicaçã.o a respeito do comportamento das funda

ções de algumas barragens espanholas sem cortina de vedação. As

barragens analiêadas se encontravam na época em construção ou ti
nham sido colocadas em operação desde 4 anos até um ano atrás. A
pós considerarem o comportamento satisfatório das barragens obser

vadas, propõem a revÍsão do critério Lugeon, suqerindo adotar não
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1) Iuleio poroso - cortina detgada (CASAGRANDE,
1961) : Veja figura 28.

2) ttleio f ra.turado - l0 fraturas
A - 1 fratura aberta - 9 fechadas
B - 4 fraturas abertas - 6 fechadas
C - I fraturas abertas - 2 fechadas

E - Eficiência da cortina
q - Vazão anterior ã inieção
gi.- Vazão após a ínjeção

I,ü,/D- Coefi-ciente de abertura

Flgura 29 - Análise teórica da eficiência de cortinas (LONDE e SA

BARLY, 19671-

:l- q--l e
=--t''-"-,,'*:SE
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)10, mas 6 kg/cn' de pressão nos ensaj-os, de maneira a evitar a a

bertura das fraturas ("cLaquage't). Sugerem- ainda que seja sempre

examinada a possibilidade de se evitar a cor¿ina convencional de

injeções, ao longo de todo o perímetro. da barragem, executada prg

vlamente ao enchimento do reservatório.
Existem ainda numerosos outros trabalhos apresent.ados em Con

gressos, cujo exame permitiria compfetaT este breve apanhado histó
rÍco. Contudo, as linhas gerais da evolução das técnicas de veda

ção e drenagem, parecem estar aproxlmadamente traçadas. Uma destas

Iinhas que parece estar bem cLara ê que, após o uso sistemático
das cortinas atê a década de 60, paralelamente à consideração do

papel subestÍmado dos drenos, o meio técnÍco sofreu uma revolução

dos conceitos em voga, ¡x.ssardo a reavafiar mais detidamente o pa

pel das duas técnicas de tratamento: vedação e drenagem.

No Brasilr o surto de implantação de- gr.andes barragens de con

creto se dã justamente nos anos 60. Estas barragens, na sua quase

total"idade do tipo gravidade, foram projetadas por projetistas na

cionais. É evidente o impacto, no meio técnico brasileÍro das dis
cussões sobre a questão, a nivel internacional (os artigos de

CASAGRANDE e de SABARLy foram traduzidos e divulga.dos respectiva
mente 7 e 3 anos após as apresentações originais) . Alguns traba
lhos publicados por autores nacionais refletem a preocupação em

se analisar a guestão. A titulo de exemplo podem ser citados: BOTE

LHo (1966); CAI1ARGO (1969) e HSU, RÉ e ONo (f970) .

No 29 Congresso InternacionaL de Geologia de Engenharia, rea

IÍzado em São Paulo em J-974, os debates na Seção Técnica sobre o

Tema Vf (Geologia Aplicada a fundações de barragens) mostram que

a questão ainda não foi sequer orientada de forma adequada para

sua resoluçãoz "Ontem, um ínício de controuér,sia, amãueL e antiga,
oeo??eu não só entxe os menbros d,o PaíneL, como entt,e cet,ttts pes
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Boctl d.a Ea.La, sob"e a üeLha hiatõt,ia, que não eetã, pnóæina d.e ttn

ace?to, da ínjeção e da drenagen nao fundações de barr,àgens e o8

reapectíoos papáí.e d.estas obyas de segunançat, (SABARLY, Ig74).

De um lado generalizações pouco úteis, de outro, a considera

ção de que "cada tocal ê um Iocal", e o impasse continua: ,f,4/o que

conce?ne esta questão d.os cz,itênios geológicos que penmitam a de

fín'i,ção da dnenagen de banragens, eu cneio que á necessâz,io resu

miz, as ínteruenções de ontem e de hoje, r.essaltan(io que todos es

tão de acoydo en afí.nmaz' que a drena.gen traz uma segurança às o

bras, segunança. esta, que não é dada pelas injeções. ALán disso, à

questão coLocada: existen cy'itáy,ios geoLógicos para q deftnição de

uma rede de dz,enagem ?, não houtle ontem nem hoje îespastas posítí
Das.... Eu espeno,de minha parl;e! que se nõs nos encon.bTamos nun

uazio at;uaLmente, quando de nosso pr,óæímo công?esso daqui ct qua

tro anos, possalos responder mais posíl;íÐanente que hoje,,
(BORDET, 1974) .

Ì4ELLO (1974),em sua dissertação de mestrado, destaca a díficuldade
em se examinar a questão concl-uíndo que as condições variáveis do

meio fisico de um lado e, de outro, a qrande variabilidade das

técnicas de injeção "toz,nam eætremamente -dr)fíceis anáLíses teõy,icas

confíã.ueis de ínjetabíLidade d.e maciços rochosos t, sugeríndo assim

a realização de ensaios próprios de injeção no campo. Finalmente,

Ievando em conta tais limitações, desaconselha a realização de ten

tativas de normafização de critérios e procedimentos genéricos pa

ra os trabalhos de injeção,

Finalmente cabe ressaltar que, de uma maneira geraI, embora

os autores tanto nacionais quanto internacionais, sejam unãnimes

em ressaltar a .importância dos condicionantes geolõgicos na resolu

ção da quesião, ê comu¡n encontrar-se publicações sem d.estacar refe
rências mais precisas sobre tais condicj.onantes . Em geral, as fi
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guras que ilustram tais trabalhos, apresentam muito bern a barragen¡

a posição dos tratamentos e as Iinhas piezomêtricas medidas, mas,

abaixo das fundações, não se apresentam detalhes, como se o meio

natural não exis ti sse .

X. - CONCLUSõES

Os estudos teóricos das leis que comandam o fluxo d'água nas

fraturas, apoiados em ensaios de l-aboratório, estendem ainda timi
damente seus beneficios para a compreensão adequada do comportamen

to hidrogeotécnico real dos maciços f raturad.os.

O estudo hidrogeotécnico em modelos, cujo desenvÕfvimento re
cente representa um avanço extraordinário e promissor para a anál-i
se dos problemas de percolação, apresenta um importante ponto frá
gi1 definido por estreita dependência do conhecimento do mei-o fisi
co natural, objeto da anátise, uma vez que o desenvolvimento da

caracterização hidrogeotécnica "in situ,' dos maciços rochosos não

tem acompanhado a evolução dos estudos teóricos do fluxo d'água em

fraturas, nem dos modeloé de análise.

. A prática do projeto de barragens encontra-se ainda distante
de um aproveitamento integral dos conhecimentos recentemente alcan

çados. Os aspectos do projeto, refativos à percolação C,legua, como

vedação e drenagem, permanecem como assuntos controvertidos. Sus

tenta est.l sitnação, em boa parte, o desconhecimento do comportâ

mento hidroq(.otócnico rc¡ì dos m;rciços de f,und:çio c a rdoçào sis
temática cle reqr.rs cìe projeto tradicionais para o est.lbel-ec j-nrento

das hipóteses de subpressão e para a definição clos tratamentos.
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I. - INTRODUCÃO

Às concl-usões obtidas na IÊ Parte do estudo indicam gue os es

forços do meio têcnico devem ser orientados no sentido de um me

Ihor conhecimento dò comportamento hidrogeotécnico dos meios fra
turados in sítu para o projeto de barragens.

O fato da questão localizar-se no conhecimento do meio físi
co natural, aplicado ao projeto de barragens, indica que a busca

dessa orientação deve ter como referencial- o conjunto meio fisico x

barragem. A fundamentação deste referenciaL exige a adoção de uma

base cientifica que pode ser oferecida pei.a GeoLogùq. Esi-a proposi

ção poderia parecer supêrflua caso não se tÍvesse observado o esta
do do conhecimento da questão, conforme foi feito na lC parte e ca

so não se observe a proposição feita através da curta história da

Geologia Aplicada a barragens.

II - BREVE s REFLEX ÕE s _qq $!_å_Eyg!uçÃo_ !ê_sIo],oc rA ApL rcAp4

BARRAGEN S

De uma fase inicial, de importação e adaptação de conhecimen

tÕ de Geologia de Engenharia, desenvolvida sobretudo por. pichler,

no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, nos anos 40 e 50, a Geolo

qia Aplicada a barragens alcançou atualmente as condições para seu

avanço significativo em termos de novos enfoques metodológicos.

Estas condições estão sendo crj-adas pela consolidação deste ramo

clo conhecinlento. apficado e pelo amadurecimento das equipes que ne

le venr atuando intensamente desde as décadas cìe 60 e 70 nos progra

nr.es cìe imprantação de grandes hidroerétricas no sul e sudeste do

pais. Com efeito, a experiência é significativa cono pocìe ser ava

Iiada, por êxemplo, pefo número de trabalhos publicados em Congres

SOS (GUIDTCINI, I976).
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O acú¡nulo de experiências deu-se pela conquista de espaços de

apllcação da Geologia, desde as fases iniciais do projeto até a

operação das barragens. ExemplÍficando, a prospecção geológica de

elxos para a barragem de Barra Bonita, rio TieÈê, GSP(I957 /58) constitui

um marco inicial nesta evolução (RUrz, 1969). Na abertura da 2ê Se

mana PaulÍsta de Geologia Aplicada em 1970, (RUIz, I970) traduzÍa

a importância deste marco consíderando que "fícou cLaz,o aos nossos

técnicos, r'esponsã.ueís por aqueLa obz,a, que a GeoLogia ApLicada de

üen.ía assumiz. papeL de destaque nos estudos pneLiminanes das gran

des baz,ragens que então se inicíatan no estadott,

Se Barra Bonita constitui um marco para os estudos prel-imina

res, outras barragens vão em seguida representar o segundo salto
da GeologÍa Ap1ì-cada na fase do projeto e construção. Nestas fa

ses, onde podem ser dèstacados os estudos aplicados a flha So1teira,

rio Paraná (CAMARGO, L9691 , a Geologia foi aprofundada, ao nível

de grande detalhe, no relacionamento das soLÍcitações das barra

gens com as caracteristicas geotécnicas do meio fÍsico.

Finalmente, a ceoLogia Aplícada galgou a ú1tima etapa de im

plantação de barragens, ao atuar nas barragens em enchimento do

reservatório e operação, sobretudo nos anos 70.

A consolidação, no meio têcnico, da Geologia de Engenharia

foi traduzida pela realização do 29 Congresso fnternacional de Geo

logía de Engenharia no Brasil em I974, marco significativo em sua

história no país.

Referindo-se a esta fase de intensos trabalhos de Geologia em

barragens, CAMARGO (1976) assinala que "para ísto, os geóLogos

passa?am a dedicaz, maíon tempo de estudo a disciplinas da Engenha

ria CíviL, tais como mecã.nica d.os soLos, z,esístôncia d.os natez.iais

e natez,iais de eonstrução, em detnímento da Geología proprionente díta".

Esta evolução exigiu portanto uma profunda especialização do
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geóIogo em suas atfvidades junto ã Engenharia Civil. Seu trabalho,

segulndo a construção das obras, fami llari zando-se com as exigên

cias dos projetos de Engenharia Civil e acompanhando o desenvolvi

rnento da Mecânica das Rochas, produziu tendências importantes na

forma de enfocar os problemas geotécnicos, o que se traduziu pel-a

aplicação de metodologias de trabal-ho orientadas preferencialmente

para a quantíficação das felções e fenõmenos geológicos. O exame

{os maciços rochosos passava antes por uma ôÈica dos 'tMatet,íaísttda

Engenharia do que das t'Fonmaçõest' da Geologia. O geólogo aprendeu

a identificar as rochas e os maciços segundo regras empiricas tais
como grau de alteração, de coerência e de fraturamento. Aprendeu a re

duzir os maciços a classes I, If ou fII segundo tais caracterÍsti
cas. Enfim, a construír as barragens, com os engenheiros. Procura

va-se assim reduzir a distâncÍa que separava os trabalhos do

geológo e do engenheiro nos problemas geotécnicos, como foi ca

racterizada, por exemplo, por KANJI (1970). Em seu relato sobre o

Eema ttGeoLogia de Banragens" na 2? Semana Paulista de Geologia è
plicada, afirmava que "hã. duas dâcadas atrã.s, as equipes de projg
to de bay,yagens utiLiza.üam espoyadíeanente o seruiço do geõLogo,

cujo z,aciocínio ez,a essenciaLmente quaLitctiuo",
No plano internacional, a evolução da GeologÍa de Engenharia

experimentava tendência semelhante como se pode detectar nas preg

cupações levantadas por JOHN (1974) ao analisar o 29 Congresso fn

ternacional de Geologia de Engenharla, realizado em São paulo. Es

tas preocupações envolvi.am justamente a tendência do geóIogo em se

distanclar demasiadamente da própria Geologia e concluia que este

deveria estar firmemente embasado nas Ciências Geológicas de ma

neira a empfegar plenamente, em seus trabalhos no campo da Engenha

rla, todos os nêtodos do raciocÍnio geológico.

E¡n 1975, KAN,JI, no Informativo ng 2 da ABGE, retomando esta
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anállse, asslnala que a tendência dos geológos julgarem a essência

da Geologia de Engenharia sob um aspecto quantitativo, geraria o

rfsco de subestimar o potenciaL da Geologia.

Embora seja difÍci1 de precisar o quanto a consolidação da

GeoLogla de Engenharla se deu ã custa de uma perda, ou meì.hor, h¿

bennação de lmportantes vÍnculos com a própria ceoLogia, é inegá

ve1 que este fato alimentou a orientação de vários trabalhos de

Geologia de Engenharia, segundo metodologias mals ou menos desvin

cul-adas do raciocÍnio geológico. A transformação da Associação pau

lista em Associação BrasÍIeixa, em I974, com a substituição da qug

Iif icação da Geologia d.e ApLicad.a para d.e Engenhaz,ia 'poderia ta1

vez ser explicada, pelo menos em parte, por esse conÈexto. pode-se

relembrar que, na época, eram comuns discussões sobre o papel da

Geologia nas obras cÌvis, que refletÍam um avanço firme da atuação

do geólogo no campo da Engenharia. Desta maneira, embora se identi
fique um certo afastamento da Geologia, o caminho percorrido nesta

etapa foi o caminho necessário para a compreensão dos problemas

geotécnicos impostos pelas barragens, para a compreensão dos proje
tos e entendimento com os engenhei ros-proj et.i s tas . Resulta ainda
desta etapa um acervo de técnicas, cri-ad.as ou adaptadas e lestadas
nos vários canteiros d.e obras, que constiÈuem atualmente o instru
mentaL básico de trabaLho do geólogo de Engenharia.

Enfim, seguramente uma etapa foi vencida e o geóJ.ogo tem hoje
um paper apreciável em todas as obras ond.e atua. A conquista deste
papel e conseqtlentemente de uma posição mais tranallíLa junto às

equipes de projeto e construção de barragens, aliada a um signifi
cativo acúmulo de experiências, durante todos estes anos, criou as

condições favoráveis para um novo avanço.

Valorizando as conquistas da etapa anterior, a Geologia de En

genharfa vem, com efej-to, ganhando sua verd¿¡deiia dimensão, recupe
rändo suas bases cientÍficas na prõpria Georogia. segundo cAMARco
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trg76') , "pa"sad.a a faee d.e afirmação d.os geóLogos no meío de Enge

nharía, estã. sendo íníeíado um moúimento espontãneo" por pante dos

geõLogos que partíeíparam dos pnímeiz,os passos da GeoLogía Aplica

da, de netorno ã ãnfase em Geología't. Embora não se situe no campo

de barragens, o trabalho de SAÌ'ITOS (L976) zttPot, menos ensaios e ins

trumentações e po? uma. maíor obseruação da naturezet' apresentaÕno

19 Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia, reflete de manei

ra clara as novas tendências.

Nas bases científicas oferecidas pela Geoloqia ressalta-se o

raciocínio próprio a essa ciência caracterizado pela observação dos

maciços naturais como Formações, com gênese e história geológica

definidas e sujeitas a uma certa evolução recente r rrâ qual integræ

-se hoje o trabaLho do homem. É o conhecimento do meio fÍsico natu

ral, eminentemente dinâmico, guê permite assentar as bases funda

mentais para a previsão do comportamento do conjr:nto obra x mej.o fÍ
sico. Partem destas bases quaisquer metodologias de estudo gue,

Iançando mão dos ganhos obtidos pela experiência (conhecimento das

solicitações que a barragem exercerá no meio fÍsico e acervo tecno

Iógico disponÍve1 para a quant'tf¿cação do meio físico) visem alcan

çar essa previsão. De fato, a Geologia de Engenharj_a se realiza
plenamente na previsão desse comportamento, etapa ñecessária e fun

damental ã realização dos projetos de Engenharia civir.
A metodologia a ser proposta aflora destas reflexões e não só

reforça as últimas tendências de evolução da Geologia de rlngenha

ria como retoma e aprofunda linhas de estudo de décadas passa

das representadas especialmente pelos trabalhos do pioneiro
Pichler- Este autor procurava definir diretrizes para os estudos
geológicos de barragens baseando-se essencialmente nos diversos
condicionantes geolõgicos impostos por tipos litol-ógicos especÍfi
coss basaltos, arenitos, granitos, etc (prcHLER, 1954). outro exem

plo, na mesma linha, é o trabalho dè BARBOSA (1954).
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IÏI. - A METODOLOGTA PROPOSTA

Sob o enfoque acima descrito, pode-se definir o referencial
cientÍfico procurado, para uma melhor orientação dos estudos hidro
geotécnicos em barragens:

METO FÎSTCO

s As unidades básicas do estudo do meio

físico são definidas, em Geologia, co

mo FoRIqAçõES

o. As formações trazem em si uma histó
ría geológica, traduzida em sua cons

tituição Íntima e estruturas.

o As rochas, que constituem as forma

ções, estão submetidas a ações climá

ticas, no espaço geográfico de suas

ocorrências, adquirindo c ompor ta
menÈos hidrogeológicos especificos.

BA4RAGEM

o A construção de uma barragem altera
drasticamente a evolução recente do

meio fisico.

o Cada tipo de barragem introduz solici
tações especÍficas ao meio fisÍco.

o referenciar cientÍfico assim definido, arém de constituir
um embasamento para as orientações gerais dos estudos hidrogeotêc
nicos. corresponde à 13 etapa da Metodologia. proposta. O estabel_e

cimento deste referencial, ou o desenvolvimento desta re etapa da

metodologia, exige o conhecimento atual da formação e do tipo de
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barragem, objetos de estudo, o que pode ser feito por um levanta
mento da bibriografia e dos trabarhos'técnicos dísponÍveis sobre

os dois lados da questão.

A 2e etapa da metodologia corresponde a urn balanço crÍtico da

experiência acumulada .* ptoúl"*.s simiLares. simirarÍdade esta de

finida pelo prôprio referencial estabelecido na tê "tap.. Oste a;
1anço pode ser reaLizado através de estudos de sÍntese dos dados

'disponÍveis das experiências anteriores, ou ensaios tiporógicos.
'É necessário frizar que,embora a realização de tais estudos permi

ta delinear comportamentos médios do conjìrnto obra x meio fÍsico
tais comportamentos não devem ser encarados dogmaticamente em sua

transposição para sistemas simirares em novos projetos. vários au

tores assinalaram, com efeito, o risco de se negligenciar os e

feitos importantes de feições georógicas secundárias em cada rocaf
(MELLO, 1966 ) mesmo desde longa data (TEE_ZAGILI, Ig2g). A estes po

der -se-ian acre scentar os efeitos de detarhes de projeto exigidos
por outros condicionantes que não geolôgÍcos (hidráulicos, por e

xemplo) . Portanto, esta 2Ê etapa, tem o objetivo principal de en

r:iguecer o referenci-a1 cientÍfico anteriormente estabelecido, para
orientar os es t.udos hidrogeotécnicos .

A proposição de se desenvolver estudos de sÍntese assim o

rientados, encontra fundamento na próprÍa necessidade d.e se acumu

lar adequadamente as experiências em Geologia Aprícada. com efeitg
as formações constituem o referenciâr mais adeguado para o acúmuro

dos conhecimentos sobre 
.seus respectivos comportamentos geotêcnicos.

Encontra ainda fundamento no diagnóstÍco sobre o desenvorvi
mento da Engenharia de barragens no Brasir, rearizado por FR¡NCrss

(L972',, em seu relabo ao VIII Seminário Nacional de Grandes Barra
gens, a partir da anáIise de uma amostragem de trabalhos, nacio
nais e estrangeiros, publicados de 1920 a r972. verificou o autor
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que a porcentagen de artlgos estrangeíros crescía desde relatos de

casos hlstóricos até artigos sobre normas e metodologtas de estudo,

passando por uma porcentagem intermediária de trabalhos que fazj.am

a sÍntese de problemas ou apresentavam ensaios tipológicos. Consi

derou esta distribuição de fieqllência de artigos um sintoma normal

da dinâmica do desenvolvimento tecnológico. ou seja, numa fase ini
cial, experiências individuais são relatadas como casos históricos
Em seguida, seria tendência normal que tais experiências viessem a ser

discutidas em ensaios tipológicos, desenvolvendo análises compara

tivas dos mêtodos e técnicas, utilizadas nos vários casos, sintetl
zando em seguida, as experiências comuns. Esta revisão crÍtica só

então possiJcilj-taria a definição de normas e metodologias de estudo

O autor constatou, no entanto, que na amostragem de trabal_hos bra

sileiros não havia um número expressivo de estudos de síntese ou

ensa ics tipolôgico s, frente aos relatos de casos e às normas. O au

tor conclui que esta situação anômala deveria provavelmente consti
tttí:: ttum refLeæo de uma transposição acr,ítica de noz,mas e netodo

Logías oigenl;es en uã.rios países, às necessidades brasiLeíz,astt.Con

siderando a quase lnexistência de tipologias referentes aos pro

blemas nacionais aponta tta .necessid.ad.e d.e mobilizar esfoz,ços obje

tíoando a eLaboração d,e apreetações sintâticas de questães geoLógí

cas apLicã.ueis ãs condições brasiLeiras,,.

O esquema abaixo iLustra a metodologia proposta:

19 ntapa. 2? ETAPA

Referenciat CientÍfico Análise da Experiência

Dados sobre a
Orientações ce

rais para os Es

tudos [iidrogeotêcni_

cos

Estudo de SÍntese
Barragem X Fonnação

Dados sobre a Barr
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É ímportante frisar que esta metodologia não exige um ape.rf ei

çoamento maior ou uma sofisticação dos meios correntes de investi
gação ín eítu. Este aperfeiçoamento , que vem se dando ao J.ongo da

história da Geologia de Engenharia, encontrará com a aplÍcação da

metodologia, não só um estimulo mas sobretudo as condições mais fa

voráveis para produzir os melhores frutos.

Este enfoque metodológico não deve ser considerado, contudo,

limitado aos estudos hidrogeo Èéc nicos de um locaI de barragens. De

ve-se considerar que mesmo a aplicação das leis teóricas de escoa

mento.requer o estabelecimento de um referencial como o proposto,

no sentido de produzir resultados mais adequados ã compreensão dos

fenômenos taI como ocorrem na natureza.
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I. - INTRODUÇÃO

À Geologia Aplicada a barragens, no Brasij-, deve uma parte
ponderável do seu desenvolvimento aos estudos rearizados em várias
barragens de gravidade sobre basaltos .nas regiões sul e sudeste do

pais. Este fato, que se traduziu num importante acúmulo de expe

riências, sugere a aplicação da metodologia proposta, aos basaltos
da Formação Serra Geral como fundações de barragens do tipo graví
dade .

O estudo do sistema Basa|tos Set,z.a Geral æ Baz,nagens de G,aui
dade tem sido objeto de desenvol_vímento por parte de equipes do

lnstituto de Pesquisas Tecnológicas podendo-se citar OL IVE IRÀ,

srLVA e curDrcrNr (1976) corno um dos primeiros trabarhos de sinte
se sobre o tema.

Recentemente foi reall_zado, sob a mesma ótÍca, um amplo estu
do para a Companhia Energética do Estado de São paulo S.A. _ CESP

(IPT - Retatório l-2.513 - IgTg). A realizaçâo deste estudo foi fundamental para

o desenvolvj:rento deste capítulo da dissertação, que se encontra com

plementado por dados de outras barragens, disponiveis na literatu
ra técnica, e por dados relativos a estudos hidrogeolfoi.coS vj-sando

a exploração dos recursos hidrÍcos da Bacia do paranã.

Deve-se ainda considerar que, a existência de uma série de

barragens, em projeto e construção (figura 30) nas regiões Sul e

Sudeste do pais, justifica a escolha efetuada.

Entretantoi adverte-se que não se procurou aprofundar todos
asÞectos oeológicrcs q.re e=tãt a seqrir revantados, mas ressaltar apenas aqueres

que fossem relevantes para os estudos hidrogeotêcnicos .
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+ - Iturìbiara (o)
2 - Cachoejra Dourada (o)
3 - são SinÊo (o)
4 - Volta Grande (o)
5 - Porto Columbia (o)
6 - It'larimbordo (o)
7 - Água Vermelha (o)
I - Ilha Solteira (o)
9 - Barra Bonita (o)
l0 - Bariri (o)
11 - rbitÍnga (o)
12 - konrissão (o)
13 - t'lova Ava¡rhanda.va (c)
14 - rtês ftnños (p)
15 - Jupiá (o)
16 - Jun¡n-irim (o)
17 - Pi¡aju (p)
18 - )lavantes (o)

-r L¡M¡ÍE oos oenn¡ues e¡sír

I ot"earres _ B¡sdrrrcos

[!] *o"ros pnÉ-vor,cin¡c¡s

$\l ".o,*.nro. 
pds - vur,cÅ¡rcos

1.9 - Sal to ,llrande (o)
20 - Canoas (p)
2l - Capivara (o)
22 - raquaruçu (p)
23 - Rosana (p)
24 - Porto prj¡r¡vera (p)
25 - IIha Cra¡de (p)
26 - Itaipu (c)
27 - F.oz do Areia (c)
28 - Salto Santiaqo (c)
29 - Salto OzórÍo (o)
30 - Foz do Chupim (c)
31 - Passo F\:ndo (o)
32 - Jacui (o)
33 - Passo ReaI (o)
34 - Ì,:aia Filho (o)
35 - Itaúba (o)

++.++++
+,¡nücu¡r + j

+ + + ti+++{l

Figura 30 - Ocorrência dos derrames basáIticos na bacia do paranã
(adaptado de AJ"1ÀRAL e outros, 1965) e principais barra
gens em operação (o), construção (c) e projeto (p) .
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II. - OS BASALTOS DA FORMACÃO SERR.A GERAL

Visando determinar as caracterÍsticas hidrogeoJ-ógicas princi
pais desta Formação, são desenvolvidos neste capÍtuJ_o, como primei
ro passo, os iÈens relativos aos aspectos geológicos condicionan

tes, pnssando-se, em s eguida, necess ari amenLe , F.or uma identificação
dos aspectos climáticos prjncipais, e alguns aspectos geomorfolóçi

cos .

. Os basaltos se estendem pelo Sul- e Sudeste dc país numa exten

são de cerca d.e I milhão de km2 (figura 30) e com uma espessura to
tal que pode ultrapassar os 1.000 m, Os basaltos são constituÍdos por u-

ma sucessão de derrarnes de espessura unÍtãria da ordem de arguns nretros até a1

gumas dezenas de n'etros que se encontram, frec¡tlentemente, separados ror sediren

tos intertrapeanos. Não exístem dados sobre a extensão lateral dos

derrames unitários

Formados por derrames de lavas cretáceas, de idade mais fre
qtlente de 140 milhões d.e anos ( AMARÀL e outros, 1965), os basal-

tos constituem a Formação Serra Geral gue se encÒntra,na Bacia Se

dimentar do Paraná, cobrindo os arenítos da Formação Botucatu
(Triássica) e coberta em parte (São paulo, Minas, GoÍás e Mato cros_

so) pelos sedimentos Bauru (Cretáceo superior) . Mais ao Sul da

Bacia, nos estados do Rio Grande do SuJ_, Santa Catarina e paraná

encontram-se, em geraI, aflorantes.

rr' r-. - Àelgcles-ss¡éligeÊ
Enbora não haja pretensão de se aprofirndar a questão, é ìm¡:ortante consi-

derar alguns aspectos genêticos dos d.errames basárticos e de suas

estruturas singenéticas. Esta consideração tem uma ìmportãncia inegável cdrìo em

basaÍento das interpretações dos comportamentos hidrogeológico e hidro
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geotécnico dos basaltos, sobretudo guando comparada às gêneses de

outras rochas crista.Iinas, em especial, as ígneas intrusivas.

os basal-tos foram formados por extrusão de lavas, portanto ã

superfície da crosta. Os eventos de extrusão, intermitentes no tem

po e no espaço da Bacia, originaram a superposição de vários derra

rnes, estabelecendo assim o primeiro tipo de descontinui dade : os

contatos entre derrames.

O escoamento de cada um dos derrames sobre a superfÍcie, pau-

l"atinamente modificado pelo resfriamento, gerou a formação de des-

contlnuidades internas, possivelmente traduzindo as diferentes vis

cosidades da massa em escoamento, como sugerido por GUIDICINI e

cAr\4POS (1968) .

O resfriamento progressivo da lava originou sistemas de fratu
ras que, em várias ocorrências, se desenvolveram d.e forma regu

1ar originando estruturas tÍpicas de cofunamento.

Não se considerando as estruturas tectônicas, os fenômenos de

escoamento e resfriamento à superfÍcie podem, com efeito, ser con:

siderados os principais responsáveis pela gênese das estruturas ba

sá1ticas. Por outro lado, as rochas ígneas intrusivas, formadas no

interior da crosta, apresenÈam descontinuidades, p.reponderantemen-

te herdadas de regimes de esforços tectônicos, cujos padrões são

ampliados pelo alívio de tensões, gue se manifestam à medida que

os corpos vão aflorando e sendo descobertos pela ação do intempe-

rismo e da erosão.

Pode-se supor que, .a grandes profundidades (várias centenas

de metros) , onde os basaltos apreser¡tam descontinuidades crcm aberturas hi

drogeologicarente expressivas, as descontinuidades das rochas intrusivas ainda

não te¡rham atingido expressão equivalente, dado gue ainda penrìaneceÌ sujeitas

a elevadas tensões. Esta ænsideração não implica em que não se observem e-

feltos de alÍvios de tensões em basaltos. De fato cþnstatou-se em VoI
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ta Grande que as escavações permitiram que tais efeltos se pronun

ciassem na abertura de um contato, anterlormente fechado e no d.es-

locamento ao longo de t, juntas-f alhas,t (BRITO, 197I). Àlém disso ,

alguns aspectos geomorfológicos ressaLtam estes efeitos (veja item
II.5 a seguir) .

A gênese de outras estruturas basãlticos foi considerada em

trabalhos tais como LErNz (1949), GUTDTCINI e cAlfpOS (1969) e

OLIVEIRÀ (]969).

II ,2. - ConstituiÇão litoJ_ógica dos derrames

Cada derrame unitário tem uma espessura variáve1, com

res entre 5 e até 100 m.

Em geral , em cada um pode-se caracterizar uma certa "estrati
ficação", definida po.r uma arternância textural: os basartos vesi
cuLares (ou amÌgdaloidals) e os compactos. Aqueles ocorrem prefe_
rencialmente nas bordas do derrame, topo e base, sobretudo no topo
(figura 3l) . O basalto compacto constitui a maior porção do mesmo,

sob urn topo vesicular (figuras 32 e 33). Esta rest\atificação,tÍica

acentuada no pacote de derrames basálticos pela presença de areni-
tos ou siltitos intertrapeanos, que ocorrem em vários graus de coe

rência ou compacidade: desde total-mente friáveis até extremamente

resistentes (silicificados) .

Fìnalrente, deve-se notar a presença de cbrpos litolõgicos, em alga:ns der

rames, fornados por bÌocos de basaJ-to, em geral vesicurar, i¡nersos en ¡natriz ar
gilosa, siltosa, arenosa ou calcária, correntercnte dencrn-inados de brechas. eua¡r

do a matriz é constituída por outro basar.to, a ritoJ-ogia tem sido conhecida por

lava aglcnerática. Tais corlÐs ocorrem predoninantenente nos topos dos derra¡res.

II.3 -, Estruturas principais

No pacote basáltico ressaltam-se, imediatamente, os contatos
entre os diversos derrames que o compõem. De s continuidades de exten

vaL o-
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Materiat intertrapeano eventualmente associa
do a brechas, sob o contato (c) com o derra
ne superior.
Zona do topo - basalto vesicular com fratu
ramento horizontal predominante ou i-rregular.

Zona do núcleo - basalto compacto com fratu
ramento vertical predominante (diaclasamento

colunar), Ocorrência eventual de juntas de

grande extensão lateral (j).
(4) Zona da base - eventua.lmente vesicular com

fraturamento horizontal predominante' ac ima

do contato (c) com o derrame inferior.

(1)

(2)

(3)

Figura 3l - Perfil tlpico de um derrane basáltico.



Figura 32 os dois tipos de basarto: compacto e vesi-cular
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(ou a
migdaloidal), constituindo respectivamenter €nì rlha sol
teira, a base do derrame ffI e o topo do derrame II. Ca
da um apresenta padrões diferentes de fr:atur:amento (ca
nal no leito do rio paranã, 1974) .

Basal_to compacto
soleira do leito
to verticäI.

da

do

figura anterior tal como ocorre na
rio Paranã. Observa-se o fraturamen

Figura 33
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são lateral tão grande quanto a prôpria ocorrência dos derrames,

correspòndem, em geral, a descont inu idades de .grande abertura (de

0.1 a 3 mm, podendo localmente alcançar atê 3,0 ou mesmo l0,0on

de abertura) . Estas fendas podem se aÞresentar com ou sem preenchi

mento argiloso (figura 34).

No interlor de cada derrame o fraturamento seque, em gera I ,

um padrão tipico, no qual se observa a tendênci.a de suas bordas a

presentarem um fraturamento horizontal embora, no topo, este se a

presente muito rais irregn:lar. O núcleo apresenta fraturaÍento preferen

cialnente vertical ( figura 35) . As fraLuras deste sistema se encontran'

ira grande maioria dos casos, preenchidas por materj-ais rigidos que

têm sido identificados como sendo argilo-minerais montmoriloniti
qos (nontronita) e cal-cita (SANTOS e RUIZ, 1963).

No corpo do derrame destacam-se, com certa frequência, faixas
fraturadas de tão grande importância quanto os contatos e que fo

ram denominadas juntas-falhas por GUIDfCINI e CAMPOS (1968). Estas

de scont inuidades, observada s em vários locais de implantação de bar

ragens, podem se estender por várias centenas de metros, acompanhan

do aproximadamente os contatos e variando desde uma única fenda

como em Ibitinga (GUIDTCINI, OLIVEIRA e MATUOK.A, 1974) atê uma

faixa exÈremamente fraturada, cuja espessura pode atÍngir de 1,0 a

2r0 m. Estas juntas podem apresentar preenchimento calcário e ar

giloso. Embora em sua maior extensão tenham um comportamento sub-

-horizontal apresentam, às vezes, bruscas mudanças de dÍreção, mer

gulhando em direção ao topo ou base cÌos derrames, no espaço de de

zenas de metros (figuras 36 e 37).

AIêm destas estruturas mais comuns, ocorrem outras que, por

vezes, podem adquirir ìrrç:ortância significativa no local consÍderado

São por exemplo, os derrames secundãrios, ou subderrames, as trin
cas ou cunhas, tubos, túnels e espíráculos (MOLER e CÀBRERA,1976).



Figura 34 Contato 348

muro direito
res (1969).
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.t..l.l

,i ';c-

entre dois derrames em Promissão. Vista do

de ligação e escavações para os vertedo

Figura 35 Padrão de fraturamento em basalto compacto do núcleo do
derrame principal_ de fbitinga. í
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Figura 36 - Juntas-falhas ou faixas fraturadas na parede da escava

ção para as tomadas d'ãgua de Ïlha Solteira (f969).

Figura 37 Detalhe de uma

d'ãgua de llha
junta-falha ou faixa fraturada
So1teira, I970) .

(tomadas
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Uma representação esquemática de todas estas feições, juntamente

com as já anteriormente citadasr s€ ocorressem num único derrame

hipotético, poderiam ser vistas como na figura 38.

Superimpostos neste quadro geral de estruturas, podem ocorrer
zonas fraturadas ou falhamentos regionais, associados ao tectoni-s

mo da Bacia do Paraná. Tais fraturas ou falhas, identificadas por

LEINz (L949) como eixos tectônicos, vêm mui-tas vezes associadas a

diques de diabásio e são, em geral, preenchi-das por minerais secun

dários. Nos locais de barragens construídas, contudo, raramente fo
ram identificados falhanentos. Uma das exceções é Salto Santiago

(rio lguaçu). No estado de São Paulo, cujas barragens são objeto

de anátise mais detida nesta dissertação , não se tem evidência de

qualguer perturbação tectônica, embora tenham sido estudadas as ttestru.

turas cíz,cuLaz,est' de Á,gua Vermelha ( ARAúJO e outros, 1977). Sua o

rigem, foi considerada pelos autores ccrno condutos de lava. Estas estmturas

são formadas ¡nr várias Iitotogias (basaltos vesiculares, compactos ,

lavas aglomeráticas, brechas) complexamente distribuidas, e são fa
cilmente identificadas, êfir superfície, por sua forma circular.Seu
papel ntl quadro hi-drogeotécnico- é lmportante pelo fato de cortar
em profundidade vários derrames, e portanto suas principais estru
turas subhorizontais.

fI.4. - CondiÇões climáticas

As caracteristicas geológicas por si só não determinam as

propriedades hidrogeológicas das rochas. Estas serão definidas pg

Ia integração daquelas caracterÍsticas com os condicionamentos cIl
mãticos.

A Bacia do Paraná tem o seu clima definido, predominantemente

pelo que se convencionou chamar de Frente porar, isto ê, segundo

Monteiro (IBGE, 1963), a faixa planetãria de descontinuidade gera
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Figura 38 - Derrame h:potético apresentando suas ptinctpais felções
1itológicas e estruturas (Modificado de OLIVEIR¡,, SILVA
e GUrDrCrNr , I976).
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da pelo choque entre os sistemas intertroPicais e polares. De mg

nelra simples, pode-se dizer que o comportamento desta Frente nas

diversas estações. do ano cóndiciona os diversos c1j-mas do Brasil

Meridional-. E¡lfim, eIa ê o principal fenômeno meteorológico da re

gião.

Nos estados mais extremos clo sul da região (Rio Grande do SuI,

Santa Catarina e parte do Paraná) a influêncía da Frente se faz

sentir durante praticamente todo o ano. Caracteriza-se essa região

por um clima subtropical úmido sem estação seca. As precipitações

médías chegam a ultrapassar 2.000 mm em várias áreas dessa região

(P€BOUçAS, Lgl6). Nas regiões mais setentxÍonais da Bacia ( norte

do Paraná, oeste de São Paulo, sul de Goiás e de Minas Gerais, Ies

te de Mato Grosso) já se define uma estação seca que ocorre no in

verno. As precipitações médias anuais vão de 1.000 a 1.600 rur. (n¡

BOUçAS, !976) .

De uma maneira geral, as infiltrações estão garantidas pelas

chuvas abundantes que ocorrem na Bacia durante todo o ano ,

excetuando-se os meses secos das regiões setentr ionai s . Dado o cará

ter mesotérmico da região, que leva a uma evaporação limitada por

temperaturas não tão altas quanto no resto do paÍs,e tendo em viq

ta que as temperaturas mais elevadas do verão se contrapõent à inci

dência de maior pluviosidade, Monteiro (em rB(Ð,1963) considera a re

gião Sul como a efetivamente mais úmida do paÍs, configurando um

quaclr:o oposto ao da região nordestina'

sob tais condições, a rede hidrogrãfica ê rica, formada por

rios perenes, com uma considerável descarga de base, mesmo durante

os mais proÌongados perÍodos de estiagem. Segundo REBOLIÇAS (I976 )

este fato indica a presença de importantes fontes de recarga alia

das às boas condições de armazenamento subterrâneo.

As condições climáticas, por outro lado, determinam o desen
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volvimento de processos intempéricos com certa predominância da de

conposição quimica dos basaltos, Esta alteração se desenvolve em

profundídade seguindo sobretudo as príncipais estruturas dos derra

mes. Este deve ser o caso das brechas argilosas da flha Solteira
(argila como produto de al-teração) e calcárias lixiviadas de Água

Vermelha. É conrum encontrar-se produtos de alteração na forma de

argilas preenchendo descontinuidades.

IT. 5. - Aspectos geomorfológicos

' O principal- aspecto geonorfológico da Bacia estã bsn ressaltado no bl-oco

dÍagrarn elaborado por AB' SABER (1955) onde a. configuração da Bacia ern anfitee

tro, ccùn as Formações merg:lhando em djreção ao rio Para¡rá, tem grarde inportâl

cia no estabelecimento da cjrcuJ.ação d'ágnra subterrânea, na escala da Bacia.

l.la escala dos aprovçitamentos hidroelétricos existem rnucas observacões

coletadas que possam ser correLacior¡adas a um quadro hidroqeológico natural.

Ccm efeito, são raras as medidas piezcnétricas em centi.tos ou juntas do Ììaciçq

airda não perturbado pelas escava$es, realizadas ¡:ara a ìmplantação de usinas.

ttna feição geororfolõgica de jnteresse são as cachoej-ras, coÍuns nos rios

que atj¡gsn os basaltos. Tais feições tsn reflo<os jmportântes nâ ci-rculaSo

d'água no interior dos corpos basáIticos não só por constitui.rem !Ìrìa. forte con

dição de contorno mas tambêm por representarem um sigmificativo alivio de tgq

sões que pe.rmitiu o alargarnento das desco;lti¡ruidades pré-existerrtes (veja ítem

II.6.5) . e i¡rfluência da cachoejra ccno condição de contorrrc foi observada eln

Ãgua Vermelha onde a carga pÍezomêtrica de r¡n dos contatos, medida a nmtante

da cachoeira dos lrdios, apresentava-se mais controladÂ pelo niveJ- d'água de

jusante da cachoeira, que pelo nílel d'ágiua local (IHl - Relatório 12.513-1979).

GUIDICINI (I972) assinala outro aspecto identificado em 1o

cais de barragens como Capivara, llha Solteira e Água Vermelha, re

Iatlvo ã configuração das margens. Ombreiras salientes, re¡nanescen

tes do processo erosÍvo dos .rios, apresentam descontinuidades
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mals abertas, favorecendo a ocorrência, de uma maneíra geral, de

permeabilidades mais elevadas.

Deve-se ainda assinalar a ocorrênej.a eventual de canais pro

fundos nos leÍtos dos rios, como o de Il-ha Soltej-ra, que, cortando

um ou mais derrames pode alimentar diretamente suas descontinulda

des sub-horizontais mais importantes ( CAMARGO, l-969).

Finalmente, ressalta-se um dos aspectos geomorfológicos mais

importantes, tendo em vista não só a freqtlência com que ocorre,mas

sobÌetudo suas implicações no comportamento hidrogeotêcnico dos ba

saltos nas escavações e fundações de barragens. Este aspecto cor

responde ã ocorrência no leito dos rios, de soleiras constituidas

por núcleos ou bases de derrames.

Sendo o basalto compacto urna das litologias maÍs resistentes

à erosão, de quantas constituem a Formação Serra Geral, é natu

ral que persistäm, nos leitos dos rios, restos de núcl-eos ou bases de der:ra-

mes , protegendo litologias menos resistentes, que constítuem a zo

na do topo dos derrames inferiores. A espessura de ba

salto ccrnpacto renìänescente ¡ro leito dos rios ê variável: até 4,0 m em Ilha SoI

teira (figuras 32 e 34h 5,0m em Jr-rpíá;7,0m em Pro¡rùssão (f iqlra 35);10,0m em Bar

ra Bonitâ e Capivara, e 10.0 a 20,0m el lbÍtinga. Esta configr:ra$o geonorfológi

ca tern grande ìnçortåncia na circulação d'áqua que se processa no nnciço.

II.6. - Caracteristicas hidráulicas principais

I$os derrames, são as estruturas presentes que se cdnportam cono aqui

feros, unn vez que.a matriz é praticamente irçe.rmeáveJ-. O desenho da figura 38

apresenta as vãrias estruturàs condiciona¡tes através das quais ocorre, una per

colação d' ãgua prefere¡cial-.

É de i¡rteresse analisar j¡divÍdualmente os parâmetros hidráulicos prìnci

pais - porosidade e permeabil-idade - pa.ra melhon enterder o fe¡rôneno da cj¡cu]a

ção d'água rÞs basaLtos.
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II.6.1. - Tipos de porosidade

É sem dúvida a porosidade de fratura o tipo de poro s idad e

mais lmportante a ser considerado. Assinala-se a ocorrêncía de poro

sidade íntersticial praticamente só nos materiais intertrapeanos

guando estes se encontram incoerentes. Mesmo a matriz basáltica tem

uma porosídade de microfraturas (FARJALLAT, 1975) . ocorre ainda a

porosidade do tipo vacuolar nos basaltos vesiculares. Esta porosÍda

de é fechada, ou seja, não apresenta intercomunicações, sendo ainda

aqui preponderante a porosidade de fraturas. Identifióa:se ainda

nas brechas ou conglomerados basálticos a porosidade de canais. Nes

tas condições os canais encontrar,-se caotícamente distribuídos atra

vés da matriz, sugerindo que resultam de processos de dissolução

ou rernoção mecânÍca dessa matriz, pefa percolação d'água.

II .6.2. - Permeabi lidade

Nos horizontes mais próximos da rocha sã, são as estruturas re

li.quiares,mais ou menos alteradas, as principais responsáveis pela

percolação d'água. Ensaios realizados em várj-os locais de barragem

(Ãgua Vermelha, Capivara e Promissão) assínalam, como tendência a

uma maior permeabilidadera zona do contato da rocha alterada com

o topo rochoso são (GUIDICINI, 1972).

No corpo dos derrames, destacam-se como estruturas muito per

meãveis as estruturas horizontais de grande extensão co¡no faixas
fraturadas ou juntas-falhas e sobretudo os.contatos entre derrames. A

permeabilidade destas est,ruturas tende a ser a maÍs elevada dentro

do derrame; estando em média entre l0-I e 1O-3 cmls mas atingindo
frequentemente valores tais que, nos ensaios de perda d,água sob

pressão, atínge o Ljrrdte da capa.cidade de injeçâo da bonba, casos estes tanbém
dencni¡rados de "perda total" da vazão da bornba. En prcnr,issão cerca de 35ts de to-
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dos ensaios er<ecutâdos rDs æntatos atilgl-rarn estes llmÍtes (OLfVEGA e ORREA,

1976) enquanto qle na jùrta-falln de Ibititga a freqtlência destes cams foi de

303 dos ensaios (GJIDICINI, OLfVEIRA e MATIJOIq, 1970) ' Ensaios ccfn traçadores rea

lizados qn IÌha SolteiÌa assj¡alam velocidades de percolação para um contato sn

-'l -1 -?torrÞ de 10-r cqn gradientes hidráuficos entre 10 'e I0 - (SAIJCHEZ, 6UIDICINI

e SIL\,A., 1975) . En promissão, ensaj,os do nresric tipo assi¡alajn permeabilidades,

de un dos @ntat¡s ' entre 10 e 100 on/s (IPl-Relatõrio 7.164 - l'9731 .

As estruturas verticaj-s, diácl-ases de pequena extensão no cor

po compacto do derrame tem, em geral, uma permeabilidade inferior
-Ãa I0 " cm/s. Tem-se observado que o fraturamento da rocha não deter

.mina necessariamente a permeabilidade baixa ou alta do maciço. Mais

importante é a ausência ou presença de materiais de preenchimento

das fraturas. O exemplo tipico -e o macíço de fundação da barragem

de Bariri que, apesar do alto indice de fraturamento, é praticamen

te impermeávet (RUIZ, 1963). Em Ilha Solteira, 646 ensaios de perda

d'ãgua sob pressão, realizados no maciço do basalto compacto, aprg

sentaram mais de 80? de seus resultados inferiores a 5,IO-4 cm/s

e apenas cerca de 3å com perda total da vazão da bomba (cUIDfCfNT,

L9'72). O autor considera que estes casos de alta permeabil-idade pe

dem corresponder a juntas de grande contínuidade que não puderam

ser lclentlt Lcadas.

As brechas basálticas apresentam permeabilidades extremanente

variáveis dependendo sobretudo do tipo da matriz e do grau de alte
ração. A brecha basáltica argllosa de IIha Solteira (uma das mais

potentes encontrådas nos d.errames basâltÍcos de fundação de barra

gens) submetÍda a 583 ensaios de permeabi J. idade, sendo 266 por in
filtracão e 317 Sob pressão, apresentou permeabílidades variáveis
conforme mostra a tabela apresentada a seguir.
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Tals ensaios envolveram tambêm o basalto vesj-cular contiguo

.(cUIDICINI, L972') . As diferenças encontradas entre os resultados

dos tipos de ensaios são explicadas pelo autor pela possibílidade

de ruptura da nìatriz argilosa guando os ensaÌos são realizados sob pres

são .

Poucos são os dados existentes sobre a permeabilÍdade de mC

teriais inter trapeanos. . GJIDïCIN 1 (fg72) apresenta valores entre 1O-4 e

-tr10 - c:n/s ¡:ara ensaios de pernreabii-idade em a¡rþstras dessa litologia em Jupiá,

assinala¡do que a percolação d'água rÐs mesnìos se dá preferencial¡rente For fratu

ras.

As outras estrutuïas apresentadas na fignrra 38 (trincas ou cwùras, t'uneis

ou tubos, ect) @en, ern certos locais, se constituir qn horizontes ou camirùros

¡:r'efererrciais de percola$o, mas faltân dados para c¿racterizá-los gLranto ã per

reabilidade.

De manej¡a geral, portanto, dada a distrj-buição espacial das estruturas

dos derrames, estes se caracterizam por ûìa forte a-rrisotropia das permeabilida

des. A permeabilidade no sentido horizontal tsn se apresentado exLrsnajrente nìais

elevada que a vertical-, sendo este ùn dos aspectos Íìais significativos dos basa!

tos quanto à pernreabilidade. Èstruturas csno as "cixcL¿Lan es" (ÃWa Vermelha) po

den se constÍtuj-r srt exceções. Estas estruturas têm una penreabilidade horizon

-1 -)tal da ordsn de I0 " qnls pode¡do atingir até l-0 ' cr/s e urn permeabilidade ver

tical que embora ern geral ilferior, pode alcarçar localmente os mesûf,s valores

GRACllo e outros, f977).

A tabeLa nç 5 apresenta dados de alguns locais de barragens.

PORCENTAGEM DE RESULTADOS NA BRECHA BASÁLTICA DE
ILHÀ SOLTEIRÃ

Imperme áve i s < 5.10-acm/s > 5 .I0- a 
cm/ s "Perda total

Ensaios de
lnfiltração 27 .L 'ta ', 40.6
Ensaios de
perda d'água
sob pressão 4.4 22 -7 62.7 LO.2
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II. 6. 3. - Circulação

Dadas as caracteristicas acira levantadas, a círculaSo d'ágn:a nas rochas

basátticas devese efetlar de ¡nanei¡a ccrnplexa, seja na escala do derra¡re ou da

Bacla do Para¡rã.

l,tra escala da Bacia do Paraná o pacote basáltico assume o papel

de confinante da Formação Botucatu e constitui a base impermeável

ou substrato hidrogeológico do llrenito Bauru. Nesta escala pccle- se consi.lg

rar como áreas de recarga dos aquiferos basálticos as áreas em que

a formação aflora.

Nas áreas cobertas por sedimentos pós-vulcânicos, os aquiferos

Bauru podem eventualmente contribuir para a alimentação dos ba

saltos, sobretudo nas bordas da Bacia. Finalmente, pode-se também

considerar como uma possivel fonte de recarga as águas do arenito

Botucatu, de baixo para cima, propiciada pelo importante artesianis

mo que ocorre nesse arenito, especialmente nas proximidades do eixo

da Bacia.

A alimentação deve ser feÍta preferenc ialmente através de con

tatos aflorantes, j untas -.f al-has, etc. Em especial, deve-se conside

rar as faixas fraturadas verticais (eixos tectônicos), faJ-has e es

truturas como as 'tcíz,cuLares tt de Água Vermefha, alcançando diversos

derrames,

Como zonas de descarga pode-se considerar as fontes naturais

que ocorrem onde as interfaces solo superficÍal x rocha e conta

tos entre d.errames são interceptados pel-a topografia, em encostas

ou vales. Em geral, estas fontes são periódicas e algumas vezes in
termitentes. O comportamento períódico destas fontes e de alguns po

ços, pouco profundos, mostra caracieristicas de uma boa circulação

nos basal-tos, embora com baixo aùmazenamento (HAUSMAN, 1966).
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Na escal-a dos derrames , ou dos Levantamentos geofógicos

em eixos de barragens, não existem praticamente dados rel-atÌvos a

zonas locais de carga e descarga dos macj-ços, quando ainda não per

turbados pelas escavações. Constitui exceção Á,gua Vermelha onde as

estfuturas circulares foram identificadas como importante zona de

recarga ou alimentação do contato 3I5 (veja item fV.1) .

No interior dos derrames a circula$o se dá de forrna essencialmente

contÍnua e concertradä r¡cs contatos e juntas horizontais de grande extensão. En

várÍos poços perfurados pela Petrobrás, apresentados por REBOTçAS (1976) foram

identificados os contatos como os princì-pais responsáveis por abun

dante produção de água, atê grandes profundidades, da ordem de vá

rias centenas de netros no interior da formação. Os aquiferos que

estas estruturas abrigam são mais ou menos independentes, conforme

as juntas vertÌcais que os interligam sejam, re spectivamente, menos

ou ¡naÍs permeáve.is. A execução de ensaios de bombeamento, dotados

de observações piezomêtricas ao redor de poço central, reveLa niti
damente este comportamento. Os ensaios reafizados em Ilha Solteira,
com efeito, mostram rebaixamentos imediatos em pi-ezômetros coloca

dos a maís de 100 m de distânci_a (NUSKE, 1970). Assinala ainda o au

tor casos em que piezômetros, mesmo a 10 m do poço, não apresentam

qualquer reação ao bombeamento.

Assim, no interior do pacote, a seqtlência de derrames basãIti
cos e suas estruturas, definem um sistema de aquiferos confinados,

nos contatos e nas juntas sub-horizontais de grande extensão,

II.6.4. - Qualidade da água

Segundo IIAUSMÄN (1966), não existem particularidades que maf

quem as propriedades das águas que círculam nos basaltos. Contuclo,

o autor observa uma tendênciã maior para águas alcalinas que ácÌdas

e para maiores prcpo@s de ferro que em águas que percolam outras lito-
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loglas, .4gr.:as milerais,por vezes termais e radioatlvas, podem ocorrer associq

das a estruturas tectônicas.

fI.6.5. - CaracterÍsticas mecânicas de interesse ã Hidrogeotecnia

Os basaLtos da Fornação Serra ceral tém sido suhretidos a ensaios "in situ"

e em laboratório, païa se det-ernr:lnar suas caracterÍsticas mecânicas com vis

tas aos prÕjetos das barragens. Contudo, cono não tem sido feitas correlações

entre seus conport¿mentos mecânicos e hidráulicos torna-se difÍcil apresentar

algo nìais que uÉ a¡ålise qr:alitativa e j-nterpretações sujeitas a confirrnação.

O nesro se passa na anãlise do ccûportãmento das fr:ndações qr:ando do enchjmen

to dos reèervatórios, etapa esta que, enrbora propícia a correlações dessa o!

deì, tern sido pouc.o aproveitadâ nesse sentido.

Esta sÍtuação reflete provavelmente o fato de que as principa.is estrutu

ras cçndiciona¡tes da percolaSo nos basaltÕs não são tão sensiveis a tensões

guanto as descontinuidâdes de naciços finarente fratr:rados. Ccrn efeito, conts

tos ertre derranes con penreabilidades da ordem de dezenas de crVs e significa

tivas ãreas de contato rocha x rocha, pouco seriam afetados pela construção de

ura barragøn tendo o'n conta O contraste ccrn a baixa permeabilidacìe do restante
do maciço. Provavelmente as estJuturas basálticas hidraulicamente rnais

sensÍveis sejam as faixas extrenianente fratr.¡radas de grrarrde extensão, ou juntas

-ta-Lhas.

Por outro lado, dadas suas características genéticas, os basaltos não são

tão sensíveÍs ao a1ívio de tensões qr:anto as rochas intrusivas, Contudo há ag

tores, como BJORNBEre e MEIS¡,GTTI (1975) que apontam o efeito do alÍvio de ten

sões cono significativo na perælação d'água nos basal-tos. Por outro lado, orù:o

ra haja noticias de deforrnação de nraciços quando subnetidos a escavaçoes, intqr

pretadas como resultado do alÍvio de tensões (BRITO, I97L), não há

dados relativos às implicações deste fenômeno nas suas caracteris
ticas hidráuIicas.
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III. - Aç BARRAGENS DO TIPO GRAVIDADE

De una tranelra geral, várlos aspectos sobre as solicitações i-npostas pelas

barragens aos maciços.já foram apresentados rn 1ê parte (Capítulos vl e \IrI). è
presenta-se agora os aq)ectos mais l¡rportantes de barragens do tipo gravidade,

po:ojetadas e construidas sobre basaltos da Forna$o Serra Geral. Foram relacíor¡a

das Ixra taì., pela disponibilidade naior de dados, 7 barragens da CESP,cujas ca

racteristicas estão apresentÀdas na tabeLa 6. Sua localiza$o pode ser identifi

cada na figr:ra 30, anteriormente apresentada.

IfI.1. - Erej eto

' llbdas estas barrage¡s tíveram una conc4ção de projeto que procurou adaptå

las ãs cordições de ¡neio fisico do oeste do estado de São Paufo, das quais @e-
se ressaltar a topogncafia suave, a norfologia aberta dos val-es, a dísponì-bilída

de de solos para construção das barragens de terra e a presença

dos basaltos, cono fundação das barragens de concreto, no leito dos rios (fígura 39).

As estruturas de corcreto, cordicior¡adas pela necessidade de j¡rstalação das

casas de força e vertedores, são ligadas ãs barragens de terra por muros de liga

€o. A" casas de força, por exigências lúdráulicas, crondicionaram profurdas es

cavações nos mac j-ços basálticos.

Ervolverdo especificarente o ¡:roblena da percola$o d'ágrua nos maciços de

fudaéo, nos projetos das baffagens foram deJj¡idas as hipóteses de subpressão

e os tratamentos, cortirns de veda$o e drenagon.

III.1.1. Hipoteses de subpres são

Admitidas em cada um dos projetos, estas hipóteses resultam

da adoção de critérios normalmente aceitos pelo meio técnico e se-

melhantes aqueles adotados pel_o ttTenn,zssee VaLLey Autltot'itA¡t (TVA)

e pelo ttl| S Buîeau of Reclamation" (USBR) . Segundo esÈes cri
têrlos 'as subpressões, consideradas máximas no pê de montante da

barragem (carga toÈal do reserva!ório) caem até uma certa fração
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da diferença entre os níveis dc montante e jusante, na altura clos

drenos. Desta posição, as subpressões alcançan o nivel de jusante.

Segundo C^SÃGR NDE (I96f) o valor desta fração foi gradualmente re

duzido nos últimos 20 anos e é considerado, atualmente,l/3 pelo USBR

e L/4 peLo TVA. Esta redução sucessiva resultou da continua observa

ção do comportamenLo real das subpressões . Dcsta forma os crité
rios, aos poucos, deixam de ser conservadores para se ajustar .me

Lhor às observações fe itas.
Uma vez adotados, portanto, permitem traçar a linha de subpres

sões, em seções tiplcas, transversais (modelos bidimensionais) às

principais estruturâs de concreto da barragem. Nestas seções trans

versais, a linha do projeto corresponde ãs subpressões esperadas na

base da barragem, ou seja, no contato da rocha com o concreto.

AdmiLe-se que, em planos mais profundos das fundações, estabe

leça-se uma configuração semelhante de subpr:essões. Para isto ado

ta-ser como out.ra regra, a hipótese da existência de fendas verti
caj-s de tração, ao longo do pé de montante da barragem, capazes de

transmitir a totalidade da carga do reservatório àqr-reles planos,

Nas b.ìrragens sobre basalto, os critêrios usados têm sido seme

lhantes

T¡is critérios, corÌìo jã foi anterj orlnente abordado, são puïanente geométri

cos e genéricos, ernbor¿l fundanentados na experiência de longos anos de observa

ção' Ao serem esLabeleciclos e-nì seções tÍpicas transversais ([Þc]efos bidinìensì e

nais) ruão levam en consicleração nenhlma possibilícìade de percolação ci,áqua gLte

não seja perpenclicular ao eixo da b.ìrraçfen, Erìguanto genéricos, nlio per-nútenr con

siderar .rs fciçõcs qcotógÍcrs cfr.lc ocorran na fr.rnclação.

No entanto, tais critérios se revestem de grande inportância

uma vez que as subprcssões exercem papel significativo na estab j.li

dade das estruturas e portanto no próprio dimensionamento da b.-rrra
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gem ou seja, no di¡nensionanento das estruturas de concreto (para a mesrrn aftura

da barragern) o gue implica e¡n volune de ooncreto e portanto decisão de ordem téc

nico-eæn&nica. Contudo, a exÍstência de elevados graus de incerteza no comportg

¡rento das percolações (chega-se, por exenplo, a considerar a hipótese de drenos

inoperantes) leva a que se adote nos projetos I regras consagradas tradicionalren

te. As j¡plicações da adoção destas hipóteses no di:nensionanento e portanto no

custo da obra, podem ser exam|nadas por exemplo no trabaho de CRTJZ (1976).

Pode-se exempl.if icar a adoção de hi¡óÈeses com Ilha SofteÍra.

Segundo Ril (1976) "0s cãLcuLos de esl;abiLidade mostt'c¿"am que, em

apenas utlt. casÒ, os coefícíentes de segur'ança obtidos não se manti

nham acína d.os nínimos preuianente reconend.ad.os; erd o caso d.o cáL

culo feito par1a. a. estabilídade nd cota 252,0 da fundação, na condí

ção chamada 'tcatastróf íca't, o 1,1 se ja,mã.ætmos niueis d"'ãgua a montc¿n

te e jusante (corres:ande¡ttes à oazão decaniíenar') e sisl:.ema de dre

nagem conoleta.nenbe ínoperante (diagrama de subpnessão toLaL). Para.

esl:a condição os coeficientes de segunança, respectilamente par(t os

Iteunos coesão e atr,¿lto da enuoLtót,ia de nesistãncia. t'esuLtaram ser

L,9B e L,2".

Ao analisar barragens sobre conclições semelhantes de fundação

e destacando detalhes geológicos secundárÍos cujos efeitos podem

ser relevantes sobre a èstabilidade de barragens, TERZAGIII (1929)

conclui que "o simples fato da eristància de normas de fundação so

bz,e nocha, en ge?ctL z,elatíoos à inl:ensidade do enpuro de baíro ¡>ara

cima, índependente da estratifícação da rocha e indepenCente tantbém,

do tipo de l;r'atanento . p or injeção, indica perígosa l:enCência dc ge

nez"alízação. 0 efeil:o conseqílerLte é uma rnargent intoleratte Lmenbc erj

pLa do fatot, de seguraitça das bart'agens com fttndação sô1rr..' rôcJ1a Da

t,íando entle poltco md¿s que a unídade e núnet,os eleüados".
t'Como a maior,ía dos manuais .não chama a atenção dos st:t¿s Leí

tones sobre 
.a 

grande incerteza associada com d.s regres de projeto,
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baseado nesta prã.tíca, muitos engenheiz,os empenhados em pz,ojetar

baz,z,agens, tãn um conceil:o muíl;o exageyado .do- gt"au de eonfiança d.o

mátodo que emprega.m e, conseqllentemente, quaLquex progressô neste

cd.npo se acha pnaticamente panaLísado ", O autor aponta ainda a sai
da þossivel para esse impasse: t,0 z,emádio para, esta. situação ind.eee

jã.oeL eæíge o abandono das negras pad.z.ões substituínd.o-qs por re
gras específicas, ùas quais deuem ser Leuadas em consid.eração o t¿

po de fundação e as cay'acterísticas geológicas do Localt,.

Recentemente, CRUZ e SILVA (1978) partindo de um enfoque se

melhante ao do presente estudo, ou seja, anafisando o_ comportamento

real de barragens de gravidade sobre basaltos, propuseram novos

critérios de projeto, que podem ser consÍderað.as 'tnegras especí¡i
cast' taI como proposto por TERZAGIII (I92gt . Segundo estes novos

critêrios, a fração de queda de subpressões acima referida atingiria
1/5. Propuseram ainda uma certa queda nos vaLores de subpressão ao

J-ongo da hipotética fenda de tração. Embora tais propostas cons

tituam um avanço significativo por considerarem essencialmente fun
dações basátticas, não etiminam totalmente as criticas anteriormen '

te colocadas. Ou seja, os critérios ou regras de projeto, como tais,
permanecerão sempre genéricos, por não poderem levar em c:ohsideraçãa

aspectos especificos tanto do projeto quando das feições basáfticas
de cada locaI de barragem, as relações destas feições com a obra,
coln o reservatório, etc. AÌêm disso, permanecem restritas ao exame

bidimensionat da questão (seÇões transversais).

Tambán recentemente as concrusões do cornitê da ASG (Ànerican society of
CiviÌ Engineen) apresentadas por RE 0-976) sobre subpressão em barragnes de gra_

vidade i¡rdicam a necessidade do estudo apr.rrado das condições locais de cada casq

al-ém de afirmarem que as indicações fornecidas não constituem regras a serem a-
ceitas cegafiente.
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III.1.2. - Os tratamentos

Os tratamentos, cor:ínas de vedação e drenagem, foram projeta

dos com o Íntuito de controlar as percolações no sentido de garan

tir as hipóteses de subpressão admitidas. Alguns projetistas reg

saltam no entanto certos papêis dos tratamentos que se complementa

rÍam, segundo os quais a cortína teria basicamente a seu encargÕ a

redução de vazões para os drenos, estes sim implantados para redu

zir as subpressões (RE, 1976). Nas barragens ar¡alisadas as cortinas de vedação

foram projetadas ao longo de todo o perimetro de montante das estru

turas de concreto, seguida a poucos meLros a jusante pela rede de

drenagem. SÕmente as estruturas das tomadas d'água e casas de força fo

ram envolvidas sn todo seu ¡:erirnetro pelos trat¿mentos, alê¡r da drenagem iltern4

devido a hipóteses de subpressão maÍs rigidas.

Assj¡, a extensão das cortinas de injeção te¡n resultado proporcj,cnal ao

comprjmento do eixo das barragens, nas estruturas de concreto, conforme a tabela

apresentada a seguir.

COMPRIMENTO DAS
ESTRUTURAS DE

CONCRETO (A)
(m)

PERI]VIETRO DA
CORTTNA (B)

(m)

RELAÇÃO
(B/^)

Barra Bonita 480 730 fr5

Ibi tinga 545 720 I'3

J Upra r540 2r40 L,4

Promi ssão 400 626 1,5

Ilha Solteira tf 50 2000 L,7

Água Vermelha 620 r540 2,5

Foge um pouco aos vafores encontrados, e caso de Água Vermelha
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onde os tratamentos cobrcm praticamente todo o perÍmetro das estru-

turas de concreto.

Ao contrário dos maciços íntrusivos nos quais os tratamcntos

podem ser limitados em profundidade pela distribuição de pcrmeabi-

lidades dos mesmos, o comportamento hidroge o técn.i co dos basaltos im

plíca numa certa dificuldade em se def inir :.r profundidade ótima dos

trat.amentos. Nos basaltos/ o aprofundamento excessivo dos tratamen-

tos não só significa um gasto adicj.onal na execuçâo das injeções e

drenagem como também resulta, no caso da drenagemf num encarecimen-

to do sistema de esgotamento d'água das galerias, em geral feito
por bombeamen to.

Nas barragens ana.lisadas os tratamentos foram em geraJ, projeta
dos para interceptar as principals de scon tinu idade s ou litologias
problemáticas que ocorriam até certas profundidades. A definição

das profundidades a serem alcançadas pelas cortlnas de vedação e pe

Ìa drenagem resultou basicamente das aná1íses de estabilidade efe-
tuadas para cada uma dessas descontinuidades ou Iitologias problemá

--!i..". 
AnáLises semelhanl-es ãquela relatada por RE (L976), apresen-'

tada no Ítem anterior, demonstraram ser desnecessário o tratamento

de algum.es descontinuidades e litologías. Por exemplo, a junta-fatha e{ì

Ibitinga foi in jet--ada, ¡:orém apenas drenacla onde foj -inter:ceptada ¡reìas escava-

ções, na casa cìe força. O contato 230 de Ilha Sotteira, 20 a 30 m abaixo das fun

dações, não foi nern in jel-ado, nern drenado. As profuld-idades de ocorrôncia des-

t¡ìs estruturas eranì no entanto compatÍveis ccrn as profr.ndidades alcançadas pcì.os

tratanìentos en outr.ls barragcns, of,mo pode ser visto na tabefa 7. Nesta tobcl¡,

as profuncliclades cìos trat.ïrentos e das descontinuidades estão refericlas ã altiua.
do nÍvel d'áoua (\*) do reserwatórío (profundi.cl.ldes r das injeções cic vcd.rç,ào,

D da drenagem e J das descontinuidades) , e com a altura do
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nivel d'água (h,," ) de jusante (profundidades i <ìas injeções cle veda-NA

ção, d da d.re.nagem e j das de sconti nuidade s )

A profundidade das cortinas de montante variou entre cerca de

60 e 1003 cla altura d'água do rcservatório, com valores mais fre

qtlentes de 70?. A clrcnagem foi em geral mais rasa' em rclação à pro

fundidade da cortina, nas obras mais antigas (Barra Bonita¡ Ibitinga

e .rupiá). A profundidade da drenagem tende a se igualar à da corti

na nas obras mais recentes de IIha Solteir:a, Capivara e Ãgu.r Vcrme

lha e a ulÈrapassá-la em Pr:omissão.

uo i¡terior das estruturas da casa de força a drenage$ é bast¿¡lte intensa,

compreenderdo furos executados a partir das galerias intermediárias e transver

sais. Crnnpre aj¡da ressaltar o projeto da drenagern superficial constituida por

meias-ca¡as dispostas entre o concreto e a rocha, cujos efeitos na drenagem Sq

ral das fundações são inte¡sos.

F j,nalmente, ernbora não real.izadas ccxn o mestro obj etivo das cortinas, as in

jeções de consolidação, eventualmente proj etadas e êxecutadas, acab.m por prove

cal: efeitos serellìãntes na percoLação d'água.

III. 2. - Construcão

Na fase de construção das llarragens @em ser ide¡tificadas etrp.ìs

sj.gnificativas c¡.l¿ìnto ãs suas irnpì,i.cações nas conclições hiclrogeotécnicas do l.g

cal No capitr:Io VI da I.a Parte da dissertação, o assullto iá foi a

bordado, clestacando-se ,até o enchimento do reservatórj-o, 3 etalxrs p::i;re ilrais:

cOnstnrção c1e enSecadeir.rs e cleSviO dO riO, cscav:çòeS c e rì11!ìl^-(:tiì(-lcnì.

Nunra prinre.iriì et¡pa, a construçào clas ensecadc j l:as ob'jr:t--ivott

hLSic:ìrìrcnt-c e r1.)1.rnt.rç.ìo d.ìs cs LruLrùJìs de concrcl-o, atr:rvós rl.rs qLr.ìis ù

rj.o foi C¡svi¡cìo È¡r l'iì sc ¡.rostc-r:ior.- (fiqur:¡ i9) . l\o Íntol-iÒr tì:r árc¡r ensL\.'.ìcl¡ fc.

ram inicíalnente execut.ldas as escavações. A foto <ia f iqr"rr.e 4 \' ¡pl:e

senta o exem.plo de Promissão. São evidentes as implicações clcstas

etapas nas condições locais de percolação. E ntesno regionais, pois
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Figura 39 - Barragem de fbitinga no rio Tietô. Tórmino de constru
ção em )969.

I.4
í"f.t \.. 

--

i---

t-.*

rigura 40 Escavaçoes na área ensecada de promissão (r968)
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as escavações profundas, realizadas em particular para as casas de

força, interceptanclo um ou mais derrames basãlticos, assemelham-se

a pôços de escaLa regionaL, provocando a queda das cargas piezomõ-

tricas até provavelmente, grandes distâncias (várias centenas dc netros).

A concretagem (figura 4L) introduz novas alterações no quadro

hi<lrogeotêcnico, sobretudo pelo fechamento de pontos de saida d'â

gua das decontinuidades interceptadas. Nesta fase é instalada a drenagem super

ficial pela i:rqrfantação das meias{anas na superficie de concretagern (fiqura 42)

e sobne descontinuidades irçortantes j¡rterceptadas pela escavação.

Tais alterações sugerem a observação dos principais aquiferos

envoÌvidos, através de medidas de cargas piezomêtricas e de vazáo,

de maneira a se definir seus comportamentos. Como se vêra fase de

construção da barragem pode ser considerada como urn verdadeiro en

saio, sugerindo seu aproveitamento nesse sentido, uma vez que os re

sultados obtidos podem ser usados não só para uma melhor adaptação

dos tratamentos projetados, mas também para uma previsão mais ade

quada do comportamento das fundações durante e após o enchimento do

reservatório

Ê, em geral, durante ou após a concretagem dos blocos da bar

ragem que as injeções (em todas as barragens analisadas, injeções

de calda de cimento) para construção das cortinas de veclação, são

realizadas. Normalmenterdepois das corbi¡ras realizadas é iniciada a perfu-

ração do maciço para implantação da drenagem profunda'

A própria execução destes tratament-os cle fundação, s€ devida

mente âcornpclnhados, permite, atravês da análise de seus resultados

um conhecimento complementar (embora a isso não se destinem) do nÌa

ciço rochoso. Com efeitor âs absorções de calda, âo longo do maci

Ço, identificam os condicionantes principais, destacando as estrutu

ras basálticas pelo critério da injetabilidade. A determinação dos
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Figura 4I Fase de concretagem dos blocos na barragem de Ïlha Sol-

teira (I974).

aa -.

]:tftç,

previamente
Solteira (

+*

concretagem dos

3).

:l+

Figura 42 Instal-ação de meias-canas
blocos na barragem de flha

a

L97
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niveis d'água nos furos de drenagern, â medida em gue são executados

e após perfuração fínaI, permite, por outro Iado, complemenLar o co

nhecimento das caracteristicas hidrogeotécnicas das fundações com

dados numerosôs de cargas pÌezométricas.

III.3. - Enchimento do tõrÍo e o ra ao

A fase de enchimento do reservatório é preparada anteriormen
te por um projeto que define não só a velocidade e as etapas com

que se deve prosseguir até o nível máximo, mas tambêm pela pre

vísão e instalação correspondente de instrumentos que permitam a

auscultação da barragem e suas fundações. Este plano de instrumen
'tação é assim imprescindível para se verificar se o comportamento

do sistema obra x fundações é compatível- com o projeto realizado e

as hipót.eses assumidas e/portanto, se o sistema permanece dentro Cos

Iimites de segurança definidos.

A importância desÈa preocupação e a correspondente ausculta

ção do sistema transcende a própria obra, Com efeito, o enchimento

do reservatório, sendo considerado um ensaio en t;ez'dadeira. grancle

2ta tem possibilitado, através de uma anátise adequada do comporta

mento do sistema, um contínuo aperfeiçoamento dos projetos.
Nas barragens analisadas a instrumentação refere-se basicamen

te aos piezômetros, cujas medidas de carga piezomét.rica associadas

às de vazão obtidas nos drenos, permitem caracterizar o comporta

mento hidrogeotécnico das fundações. Em todas estas barragens os

piezômetros foram. Ínstalados pref erenc iaLmente no contato dÕ con

creto com a rocha. Somente em lbitinga (junta-falha), promissão (vá

rios contatos), Capivara (contato e zÕna extremamente fraturada) e

Á'gua vernìel-ha (contal-o) foralìr insta.lados piezôrnetros em desconti
nuidades profundas, derìtre as barragens analisadas.
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IV. - OS BASALTOS DA FORMAÇÃO SERRA GERAL COMO FUNDAÇÃO DE BARRA

GÐNS DO TIPO GRAVTDADE

Embora restrita a 7 locais de barragens consideradas, a análise

da experíência adquirida pode ser levada atê a sintese clo comporta

nento hidrogeotécnico dos basaltos, na medida em que seus resulta

dos sejam consistentes frente ao referencial científico, anterior

mente estabelecido.

. A experiência adquirida envolve os comportamentos hidrogeotéc

nicos observados, não só durante o enchimentÕ do reservatório e o

peração, mas também durante a construção e as etapas iniciais de

estudos para o proj eto.

A observação e caracterização dos comportamentos dependem não

só dos fatos e fenômeros observados, mas taÍbénì dos instrumentos e metodofo

gias de observação o que exige um balanço crítico das técnicas até

hoje empregadas.

fV.I. - Etapa de estudos para o projeto

Na fase de investigação dos locais para j mplantação de barra

gens foram realizados mapeamentos de superfície e investigações de

subsuperfície. As estrutur¿is de concreto, localizando-se nos Lei
tos dos rios, tiveram sua investiga$o prejudicada pela presença de
uma .lâmina d'água permanente. Estas investigações f-oram dirigidas i
nicialmente no sentido de se compartimentar os maciços, ou seja,
delimitar os derrames existentes nos locais. Os mapeamentos de su
perfície tiveram sua importãncia re r evada pela ident if icação de estrutu
ras basáLticas de Ímportância hidrogeotécn ica , que eventuarmente a

f 1o r:ar',rm nos leitos dos rios. pode-se citar,como exempfos, os af Lora
mentos do contato 275 em rrha solteira, do 34g ern promissão e das
estruturas circulares de Á.gua Vermelha.
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As investigações de subsuperfície foram basicamente realizadas através de

sondagcns rotativas, nunn área definida ao longo do eixo da barragem. após a ex

periência de rlha. solteira em gue se ressartou o quanto era irrdispensável u¡na re

cuperação satisfatória de testemllrìhos (FB.REIRA,I970) ou,em falta, a interpreta-

ção qeotécnica aceitável das causas dessa falta, as sondagens tøn pernritido icìen

tificar' com relativa faciridacìe, as estruturas basárticas nrais importantes de

cada rocal. o estado atuar do eguipamento de sondagens atualnrente empr:ec¡arjo pode

ser exânLirEdo no trat-alho de ¡4CMfCIILI, æRALDO e SOARES (197g) . A identj,ficaçãÕ
de faixas frat.radas de grarde extensão depende da persistência com gue ocorrefn

eln determirìadas cotas, permitindo a correJ_ação entre as sondagens.

os dados assim obtidos tãn perniitido coÍpart j-¡renta-r os maciçòs, dest¿cando

os derrannes que os constÍtuem e suas principa.is estrutlìras. nn Áqua vernerha, 9
bra mais recente, rovas técnicas de i¡vestigação foram introduzi,dâs: as sonda

gens com anostragern integral anterior-Tnente refatadas (veja i.tem vrr.f da r9 pul

te) e loç-o de grande diâmetro, arân de ,rna gareria segmindo o contato 305 e per

miti¡rdo investigar uma das estruturas circu,lares (l'{ouRA Fruro e goRREGCrrE, 19 75 ) .

Excetuando-se estas úfti¡r^s técnicas, as sondagens convencionais e os flu,peamen

tos de superficie não tern pernritído senão observações qualitativas sobre parâme

tros tais conþ abertura de fraturas e sua continuidade e rugosidade.

Em geral, os dados hidrogeotécnicos das fundações das barrq
gens se resumem à deflnição da permeabilidade dos maciços, segundo

os resultados dos ensaios de perda d'água sob pressão, rearizados
s i stemat icamente nas sondagens rotativas de investigação. No entan
to, a1ém de tais ensaios estarem sujeÍtos a 1Ímitações importantes
de aplicação (capitulo VII da f3 parte), eles, por si só,

mitem a caracterização hidrodinâmica dos maciços. Às

nao per

Iimitações
mais citadas são: faixa mensuráver de permeabiridade nornafmente en

tre I0-3 e l0-5 cm,/s (acima: perda total da vazão da bomba; abaixo:
vazão nula); perdas de carga e outros problemas hidráulicos que

mascaram a carga efetivamente aplicada¡ medidas provave Imen

te feitas em regime transitório (SILVA, ARAUJO e MONTICELI, l97g).
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Tendo em vista estas limitações, a aplicação de outras têcni
cas sempre possibilÍtou um ganho important.e no grau de conhecimento

do comportamento hidrogeotêcnico do maciço, não só por permitir uma

aferÍção dos resultados obtidos nos ensaios sob pressão, mas sobre

tudo por possibilítar uma compfementação do quadro hidrogeotêcnico .

Estas outras técnicas são, por exemplo, os ensaios com traçadores e

os ensaios de bombeamento, cuja aplicação contud.o ê pouco fregllente.

Exempros de aplicação de ensaios com traçad.ores foranr anterior
mente citados no iten IL6.2 (SANCFIES, GUfDICINI e STLVA, 1g75 e

IPI - Refatór io 7,164 - 1973) , A estes pode-se acrescentar os Iealizados por
OLTVEIRÀ, SILVA e LIMl{ (I966) em Barra Bonita, cujos resulËados, no

entanto, não corresponderam às expectativas ínicíais.
EnsaÌos de bombeamento, a1ém dos executados por NUSKE (1970)

e apresentados no item TT.5.3, ressaltann-se aqueles executados em Água vermelha

com boml:as e]étricas submersas em furos de sondagens rotativas. seus

principais resultados foram os seguintes: os ensaios permitem deter
minar valores de permeabÍlidade aLém dos rimites de apricação dos

ensaios de perda d'água sob pressão; os ensaios envolvem porções

maiores do maciço podendo identificar seus parâmetros hidrodinâmi
cos, zonas de recarga e outros comportamentos gue permitem caracte
rizar melhor os aquiferos testados (SILVA, ARÀúJo e MoNTrcELLr,lgTg).

A figura 43 apresenta e squematicamente a configuração das Iinhas pie
zométricas antes e durante o ensaio de bombeamento em Ãgua verme

ì-ha permÍtindo identificar a estrutura circul-ar como importante zo

na de recarga.

Quando, no entanto, o maciço a ser ensaiado encontra-se em zo

nas não saturad.as, a determinação das caracteristicas hÍdrãuLicas
de suas' estruturas não pode ser efetuada senão com a injeção d,água
cujos volumes podem ser muitas vezes superiores aos exigidos pelos
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Figura 43 - Linhas piezomêtricas do contato 305 em seção paralefa ao eixo da barragem de Ãgua verme
tha (ltbdificado de SIL\,A, ARÄUJO e MONTICELf , 1978) .
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ensalos de perda d'ãgua sob pressão. Pode-se citar, como exem¡:Io

únlco, os ensaios realizados na ombreira esquerda de llgua Vermelha,

os quais foram complementados por ensaios de traçadores com o uso

de sal de cloreto de sódÍo e medidas de condutividade (SILVA, ARÀCIJO

e MONTICELI , L978) ,

À realização destas investigaçõcs tem permitido detcrminar as

principais características hidrogeotécn 1ca s dos maciços. Estabeleci

do este quadt"o estãtico do maciço, o passo seguinte seria dinamizá.-

'Lo examinando seu comportamento através de estudo piezométrico.

Contudo, nesta etapa de investigação, aperras Ãgua Vermelha ¡rde ser c itada

cono exemplo de aplicação de tal estudo (IPt - Refatório Ì2.513 - 1979) no qtlal

evidenciou-se o condicionante,de ordem georrorfológica, constituído pela cachoeÍra,

nas cargas piezométricas medidas (veja item II.5) .

Iv,z. - Etapa de C ongll:l]çgg

Conforme observado anteriormente (item ITI) , esta etapa, que

se inicia pela construção de ensecadeiras e escavação do mâciço,

proporciona uma série de condições propícias ao mefhor conhecimento

do comportamento h idroge otêc n i co.

, Prineiramente, as escavações proporcionam condições .slmil_ares
a um cnsaio de rebaixamento em gran<]e escala e, durante a concreta

gem, conùições de realização de ensaios ?ñdrogeotéanicos globais,a =egut. .ittdos.

Nas escavações en maciços basálticos, no leito dos rios, tem-

se observado que as infiltrações ocorrem predom inantemente através

de suas de scont i nuidades principais (contatos e juntas horizontais
de grancìe extensão). O comportamento tÍpico observado é a saida a

bundante cìe água das de scont inuidade s tão logo sejam desconfinadas.

Dn alguns casos ocorre diminuição do ffuxo d'água, sendo es

ta diminui.ção reflexo das condições de ocorrência das descontinuj_da

des. Às vezes, esta dinìinuição de fluxo é muito grande,chegando mes

rno a sua paralização totaL. A vazão residual. é, nestes casos muito
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nìenor do que a esperada, se são levadas em conta apenas as elevadas

permeabilidacles e as extensões de tais descontinuidaclcs. Contuclo, as

observações têm-se mantido num nível qualitativo (OLfVEfRA, SrLVA e

GUIDICINI, L976) sendo muj.to raros os casos de simples medidas de

vazão colhidas na.s escavações e de medidas do rebaixarncnto clas car
gas piezométricas provocado por elas. Ilm geral, a análise clo compor

tamento ê somente iniciacla com o enchimento clo reservatório, atr.a

vés da instrumcnLação in:;l-al-acla pcrrcì esse f iln. Nas fases anteriores,

das barragens analisadas neste tra]¡alho, pucìeram ser colhiclas at)e

nas algumas informações qualitativas ou semi--quantitativas euc, ape

sar de extremamente importantes, não foram suficientemcnte explora
das para fins de projeto. A titulo de exemplo:

a. Ibitinga: medidas piezométricas realizadas na junta-fal.ha, du

rante as primeiras fases de const--rução, indicaram cer:ta correJ-ação

com as oscilações do nível do ric¡. Durante o enchimento do reserva
tório (veja item rV.3), verificou-se allmentação j¡,r:ortante da junta na

nargem clireita (cUIDICfNf , OLIVtrIRÀ e MATUOKA, L970) ¡

b. Ilha Solteira: a observação direta das infiltrações nas escava

ções revelou que a brecha se comportava conìo praticamente impermeá

ve1, enquanto que os ensaios de perda d'água acusavam 40S clos se¡s

resul-tados super j-ores a I0-2 cm/s (SILVA, I916) ;

c. Promjssão: as medidas de vazão nurn único poço de 21 
^2 de se

ção assinalaram l.000 lrlmin para o contato 336, durantc a fase cons

trutiva. A vazão ntáxj-¡na aLingida por este corrt--ato, após o encirinrcn

to do reservatório, com toclo o sistcma cle clrenaqem en ol)er¿rção, foi
de apenas 400 l/min ¿ì .m¿rjs (OLIVIìIRÀ e CORREfA FILIIO, 19I6) .

Durante a ci-a¡:a de concrctagcm contudo, clcstacam-sc os .r/¿11 .¿ Irs
hidnogeotâcn'íc:os ç¡1.obais, executados cm Promissão (OLfVEIR.\ e CORRnA

FILIIO, 1976) e assim denominaclos por envolverem praticamente todo
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o maciço de fundação e suas principais estruturas. A metoclologia de

sua execução ó resumidamente apresenLada a seguir.

Com a escavação real ízada para a implantação clas estruturas de

concreto da barragem cle Promissão, alguns aquiferos conf inaclos (con

tatos entre derranes) foram j-nterceptaclos.Corn a concrctagem clos blocos as saíclas

d'água foram organizadas em pontos localizados. Assim, na etapa cla

concretagem dispôs-se de meios de controle desses pontosr podendo-

-se interromper totalmente a drenagem dos aquiferos e observar as

'respostas piezométricas ern piezômetros convenienternente instalados
na área. Diversas combinações de clrenagem foram então programadas

.e realizadas, abrindo-se sucessivamente os pontos de saida d'água.

A análise clos resultados obtidos permitiu uma ampla caracterização

do comportamento hidrogeotécnico de ta j-s contatos, condi-cionanclo al
terações do projeto cle tratamento das fundações.

IV.2.1. - Tratamento das fundações

Examinado pela ótica do comportamento hidrogeotécnico dos ma

ciços basãlticosr os tratamentos das fundações real-izadas nas barra
gens apresentam dados de extremo interesse. Estes dados referem-se

ã execução de tais tratamentos, seja aqueles relativos ã anáIise das

absorções de cimento para construção da cortina, seja os obticlos pe

la análise dos niveis d'água nos drenos sucessivamente abcrtos.

IV.2.1.1. - Tnjeções

No trabarho t'rnjeções eìti basaLtc¡", realizado pelo rnstituto
de Pesqttisas t'ecnológicas para a Companhía Ener:gética do Estaclo cle

São Paulo proccdeu-sc a um estudo de sintese do assunto cujos resul
taclos principais, abaixo resumidos, foram posteriormente divulgados
por AZtrVIJDO, OLIVEIRÀ e SOARES (1978).

Para sua realização foi necessãrio compartimcntar os

segundo suas ritologias e estruturas, de comportamentos

quanto às in jcçõcs. Dc:sta maneira estrut-ur.ts lit.olóc¡icas

mac t.ços

distintos

com
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comportamentos semer-hantes ou diferentes, foram re spect ivamente, uni_

ficadas ou individuar-izadas, Ä avaliação das ritorogias que ocorrem
em fundações Llasátticas levou ã caracterização de 5 unidades princi
pais: contatos RC (rocha x concreto) i basaLtos compactos ou vesicu
1ares, sem ou com fraturamento sem extensão r-ateraf significatÍva;
brechas basáfticas, siltitos, aren.itos e lavas aglomeráticas; fai
xas fraturadas com extensão latera] significativa; cont-alos entre
derrames e junta-falha de fbitinga.

Da mesma forma, porções do maciço de fundação onde foram apti
cadas as mesmas técnicas de injeção foram compar t.imen tada s segundo
o que se definiu como procedímento tõcnico À definição desses
procedimentos foi baseada nas especificações das projetistase os pa

râmetros adotados para caracterizá-los foram: número de rinhas de
injeção, espaçamento entre furos, pressões aplícadas, tipos de cal
da e critérios de recusa de c,rlr'Ìa (limítes de absorção de cacla calda
e tempo de espera) .

os dados das injeções foram assim tratados tendo como referen
ciais básicos de um lado os compartimentos geológicos e de outro os
procedimentos técnicos.

Os principaÍs resultados ¡la sintese reaÌizada e de interesse
ao conhecinento dos comportamentos h idrogeotêc nico s estão abaixo
relacionados:

a. - A análise da queda das absorções de cÍmento com as etapas de

injeção, em todos os tratâmentos efetuados, ressal.ta que a ¡naior
/* \

efícíância' ' 6 a¡tes produto do tipo de estrutura geoJ.ógica tratada do c¡:e

(*) o corceito de efíciôncia das injeções aqui usado é rerativo à real-ização dasinjeções_e definido basicamente-$ra .anárise das a.bsorções e aã-åìsaios deper-da d'água sob pressão. e eficiência da corti¡ra a. 
"åa"èaá, 

poi outro radqdiz respeito à verificação de seus obj etivos de controle a"= 'p"r"or"ta"=ã
que só pode ser adequadãmente feito dúrante 

" up"= " ."à-ri¡Lt"-a" reservatório. Assim, deve-se observar quc inj eções eiiciet te= não p.o-'.n n".ds¿rianìente uma eficiàrcia da óorti¡n.
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do procedimento técnico enipregado, ou seja, é nas estruturas que

apresentam um maÍor grau de injetabilidade. (faixas fraturacìas, con

tatos entre derrames, junta-fal-ha) que se verifica maior eficíôncia
das Ínjeções, independentemente da têcnica utitizada.
b' - os valores residuais de absorção nas estruturas mais injetá
veis permaneceram mais elevaclos que os das camadas basálticas, fe
vando a crer que a permeabilidade daqueras estruturas nunca será in
ferior à do maciço que as contém, Â análise dos ensalos de perda
d'água executados durante as injeções reforça estas concfusões.

c. - Absorções médias em quilos d.e cimento por tipo de estrutuïa (*):
- contatos entre derrames e junta falha de rbitinga r30 a 450 kg/furo

- basaltos compacto ou vesicular, brechas e materlais intertrapea
nos:4a50kg/m

- faixas fraturadas com extensão fateral significativa:f5 a 40 kg/n,

d. - o contato Rc apresenta absorções pref erencia-Lmente condiciona
das por feições geológicas, quando os efeitos da escavação são pe

quenos ou minimizados pelo uso de fogo cui.dacìoso Absorções mé

dias de l0 kg,/f uro ou 3 0 kg,/m.

Outros resultadosn relativos aos proceclimentos técnj.cos utjli
zados, merecem ser apresentados,objetivando documentar a experiên
c ia adquir i-da :

a. - A anirÌise do comportalnento de cada estrutura ou 1..itoloc1ia j.n jeta
da sugere que os procedi,mentos técni.cos mais eficazes são os que fa
zen uso de um maior número de tinhas, prcssões nrais clcv.rdas e de
rimites de absorções maj,s elevadas. o uso de argamassa resurtou, na

(*) ¡J-stas absorções 
-foram definidas por kq/furo quancìo se trat¿ìva da irrjeção de

unla descontinuidade es¡recífica. Ño caso dc litotogias ou f.rj-xas Ílatur¡cì¿r s rx¡nr

::T::i| =fgrificativa, os valores foram clefinidoÃ p.,or kg,/m. Ccnþ os trcclìosde i¡rjecão sâo em qer.r I de 3 m po¿e-i. *iiÀlã.l"nar ÞiÁ val-ores sLrpÕrdo3kg,/fuïo=Ik'lrn.
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maiori-a dos casos, em baixa eficÍência. '..

b. - O número de linhas de injeção mais frequentemente utilizado
foi três. Cortinas executadas .com uma única linha parecem não produ

zír a ef icLênci.a desejada como verificado em, Promissão, onde os en

saios de perda d'água mostraram a necessj.dade da duplicação da cor

t.ina. O espaçamento entre furos maj-s freqtlentes foj. de 3,0 n. Espa

çamentos superiores a este valor não surtÍram os efeitos desejados

como revelararn ensaios pr:évios de injeção reafj.zados em Barra Boni

ta e lbj.tinga. O método de perfuração mais utilizado foj, o roto-per
cursivo no diâmetro de 2 I/2".

c, - As caldas util j,zadas nas diversas barragens sofreram una evoJ_u

ção importante propi.ciada pela série de ensaios reäfjzados nos Ia-
boratórj.os de Ilha Soltej-ra e do IPT (TATÃMty1\ e outros , Ig12) . an-
tes destes ensaios, era prática corrente o uso de cafdas ralas, com

relação A/C (A7ua/Cimento) entre I,O/I,O e B,O/L,0. Após aquet.a sé-

rie de ensaios i.ntroduziu-se o uso de cal-das com fator de sedimenta

çåo bastante reduzi-do, de relações A/C entre O,S/t,0 e 0,1/1,0. Tes

tes de labo¡:atório nìostraram as seguintes vantagens. nð utilização
de cal.das c1e pozolana: mai.or resistôncia à cìissor_rlução, menor fier-
meabi]-idade além cle maior econornla no uso cle cinrento (LEONE e RUrz ,

t970) .

cl , - .As pressões. cle i.njeção constituemf das t-.écr-ricas ut j.lizadas, um

dos aspectos menos estudados. Os acrésci¡nos dc pretssão,¡ror nctro cle

¡rr:ofundi.clnclc do obturatìor, utiliz.aclos com maior freqtência, foram de O,L2
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))
a 0,25 kg/on', próxi-nos ã rcgra cmpírica americana tt ls:,/fnf'-lí) .O uso dc pres-

sões mais elevadas aìlnenta o raio cle ação da calda, aunrentando a interação entre

as etâpas de in jeção, possiÌ¡i ]i Lanclo portanto lnn aumento de eficiência.Não foram

verificadas pertwbações dos maciços nos casos de uso de pressões maj.s elevadas.

Fínalmente, cump¡:e assinalar que esse Ê:Ftudo envolveu celrca

de 6300 furos, aprox imadament.e I00 quilômetros de furos injetados

cujos dados médlos foram os seguini:es:

- 400 kg por metro de cortina realizada

- 350 kg por furo ou 20 kg por metro linear de furo injet-ac1o.

IV. 2. l. , 2. - Drenagem

A experiência colhida nos trabalhos de drenagem reflete mais

de perto o comportamento dos maciços, pois constitu j-, ao meslno tem

po, um elemento de tratamento e de auscultação, ao longo c1o tempo.

A d.renagem através de um furo tem um raio de ação, ao longo

de um plano de descontinuldade importante, de várias dezenas de me

tros de extensão chegando, muitas vezes, a atingir centenas de me

tros, depende-ndo do estado de drenagem e confínamento a qrie está subnretj.da a des

continuidade, Essa extrema senÊibilidade das pl:essões piezométricas

à irnplantação dos drenos é devicla ao caráter confinado dos aqtlif e

ros que as de scont inu idade s de alta perneabíIidade coüstÍtlrenì,Dados

os espaçamentos rìais usuais dos drenos (3 a 6 m) , a j.nter:comun j ca.

ção e i n Lerdc-.¡r:ndência clc¡s clrenos são a regra ger:aì. no sj.stema cle

dretragcm que aLinge as ref eridas f endas. São os primeiros f ur:os qr.re

provocam as maiores qr-redag de pressão. O efeito dos seguintes tor

na-se cada vez menor, sugerindo a existência de um linrite de drena

bili.dade,

Ind iv idualmente, as vazões dos drenos podem variar em gama bas

tante vasta, desde secos até mesmo 1000 l,/min. Dretlos contÍ
guos e int.ercomunicados apresentam diferenças de vazão da ordem de



-I43-

algumas centenas de vezes, refletindo siginifÍcativas va-riações fÐntua-is na

permeabilidade das fendas, que ora estão francamente abertas, ora

fechadas por justaposição das paredes da fenda ou, ainda, colmata

das por material de alteração ou precipitação quimica. A percolação

d'água concentrada em canalicúlos que se dístribuem irregufarmente

nos pÌanos das descont inu ldades conforme proposto por SABARLY, pAU

TRE e LONDE (1970) pode traduzir ta1 comportamento.

É comum o sistema de drenagem Ínterceptar duas ou mais descon
.tinuidades provocando uma inter comunicação dos aguiferos sendo que,

local-mente, uma descontinuidade passa a drenar outras.

IV.2,3. - Ensaio hidrogeotécnico global

Embora tal tipo de ensaio tenha somente sido execuLado em pro

missão, trata-se de uma experÍência que pode ser importante na ava

liação do comportamento hidrogeotêcnico de uma fundação basáttica,1
durante a etapa de construção da barragem,

Foram dois os ensa.ios hidrogeotécnicos executados, segundo uma

metodologia simples, já apresentada na introdução ao item fV.2. De

ve-se contudo observar que a execução destes ensaios requer não só

um pfeno conhecimento das feÍções geológicas locais mas . sobretudo

do relacionamento destas feições cont as estruturâs de concreto gue

estão em processo de construção. Exige portanto uma famiriaridade
pennanente con o avanço da obra.

O primeiro ensaio foÍ realizado com o ol:jetivo de se verÍficar
a possibilÍclade de afLuxo d,água excessivo ao sistema especial de

drenagem da eclusa con o'enchirnento do reservatório. Este sistena
foi exigido peras condições especiais de estabilidade dos brocos

da eclusa, geradas pela presença do contato 336 cujo mergulho locaf
era desfavorãveI a essa estabilidade (figura 44). Os resultados do

primeiro ensaio confirrnaram,de Ínicio,as condìções hidrogeotéc
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nl-cas do maciço, apontadas na etapa de estudos para o projeto. Ou

seja. os contatos entre os derrames correspondem a fendas sub-hori
zontais gue constj.tuem aguíferos de grande extensão e alta permeabili

dade. Os maciços entre as fendas são praticamente impermeáveis , o

que confere aos aquiferos um certo conf i.namento e portanto comporta

mentos hidrogeotéc nlcos inl,,1terLdenIc¿l). Em segundo lr:gar, os resulta
dos mostraram que as modificações introduzidas pela obra provocaram

a alteração do f l-uxo d'água no contato 336, que passou a ser desvia

do pela margem direita, atingindo o sistema de drenagem da ecfusa

. por jusante. Ensaios com traçadores (corantes) realizados nessa oca

siáo comprovaram esta hipótese.

Considerando esta situação e temendo que o enchimento do re
servatório pudesse provocar um aumento substancial da vazão no sis
tema, a Projetista optou pela execução de uma cortjna de vedação a

jusante, envolvendo a eclusa.

O segundo ensaio foi realizado com o objetivo de se verificar
a eficiência da cortina de jusante no controle da percolação no con

tato 336. A f igura .1 5 apresenta o comportamento de alguns pontos de

medida de vazões e cargas piezométricas, consíderados representatj-

vos. Os principais resultados deste ensalo revefaram um certa efi
ciência da cortina: 

"on"ruaor-r-"e uma diminuiçâo das vazões dc cerca

de 303 no sistema de drenagem, e um rebaixamento de maj-s Ir0 a 2rOm

nas cargas piezométricas no interior da ecfusa. Fora da eclusa, ao

conLrário, os efeitos do sistenìa resultaram mais aLenuados.

De nanej,r¿r geral, os dois ensaj.os mosLraran que as cargas

piezonélricas e as vazões não viriam a sofrer incremento ponderáveI

com o enchimento do reservatório. para se assegurar desta conclusão

final seria necessárío verificar a possÍveI ocor:rência de af l.ora

mentos dos contatos na área do futuro reservatório. Conhecia-se a

existôncia de afLoramentos do contato 348 na margem esquerd.a e sus
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peitava-se que o mesmo aflorasse no reito do rio. A possibili-dade cle

afloramento do contato 336, no mínino cerca dc 5,0 m abaÍxo <1o 34g

po<lia ser considerad¿ remota. por outro rado, uma possÍvel infiltra
ção franca e direta do reservatório no contato 34g teria uma ação

restrita ao muro direito, devendo atingir o contato 336, a princi
pal feição geotécnica das fundações, após atravessar pelo menos

510 m do mac j.ço praticamenl-e impermeáveJ_, ou seja, a custo de uma

perda de carga considerável- (OLIVEIR/\ e CORREA FILI{O, l-gl 6).

Pode-se portanto consiclerar que os ensaios hidro<¡eotécnicos globais cot'ìs-

tituem urna técnica de apticação aftamente f avorávc.l e ao mes)rìo ternfÐ sÍm-
ples, para caracterizar o comportamenj-o hi<lrogeotéc n i co dos

basaltos. No caso d_e promissão possibilitaram resultados ex

tremamente valiosos não só para i,ndlcação de tratamentos complemen

tares e orient.ação da inslrumentação, mas sobretudo para uma análi
se da previsão do comportanìento futuro das fundações com o enchimen

to do reservatório.

IV.3, - Enchimento do reservatório e operaÇão

A observação dos drenos (medidas de vazão, análise da água

drenada e Íedidas de nÍvel d'ágn-ra em drenos não vertentes) e a medida das

subp::essões através de piezômetros instalados nas fundações, consti
tuem os principais instrurentos de análise do comportamento hidrogeot6cni.co dos

maciços basálticos frente ãs soricitações impostas pel.o enchinìenlo do

reservatório e operação da barlagem.

A instrumentação usada e a auscultação hidráuIica venì per:mi

tindo escrarecer uma série de aspectos relativos a esse comportamen

to.

IV.3.l. - O papel das descont i nu idade s

Às de scont inuidades importantes, representadas basicamente pe

ros contatos e juntas-falh¿¡s, por consÈÍtuirem estruturas de eleva
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da permeabiliclade abrigando aquÍferos confinados, exercem um papet

essencialmente drenante nos maciços de fundação'. Este papel é tanto

mais sj.gnificativo quanto mäis sujeitas à drenagem imposta pela re

de de drenos profundos da bar:ragem, e quanto mais isolaclas estejam

do fundo clo reservatórì-o pelos maciços l¡asáltj.cos praticamente im

permeáve i s .

Este papel pode ser exemplificado na f j.gura 46 que apresenta o

enchj-mento do reservatório e um ano de operação da barragem de Ptg

missão. o enchimenl-o do reservatório praticamenle não alterou o qua

dro hidrogeotócnico geral. os contatos apresentam um comportamento

independente, excetuando o 336 e o 331 por condições j.mpostas pela

própria obra (veja item IV.3,2. a seguir). O fechamento de impor

tante dreno (vazão de 1000 l/min) do contato 321 provocou a efeva

ção nitida das cargas piezomótrj.cas deste contato sem que, contudo,

os demais apresentassem alterações sj-gnj.f icatÍvas em seLrs respecti

vos comportamentos.

Por outro lado, o enchimento do reservatório de ïbitinga pro

vocou a elevação das cargas pì ezométricas da junta-fafha na área

da margem esquerda, Do lado dÍrej.to a si.tuação permaneceu pratj.ca

mente inalterada (cUIDICINI, OLIVEIR-A e MATUOKA, 1970) como pocle

ser observado na f igur a 41 . L elcvação das carctas dcsta descont j.r'ìui

dade, acompanhando o enchiìnento¡ sugere a exístência, naquela área,

de elementos que pronìoveriam a alimentação da água do reservatórlo,

possiveJ-mente um fraturamento vertical, associado ã inflcxâo local

da junta-falha como pode ser visto na seção geolóc1ì-ca pelo eixo cla

barragem (fiqura 48). Ejste local é o ponto oncle a junta-falh¿ì m¿ì j.s

se aproxima do l.eito clo rio (cerca de I0 nr) , Cabe a j.¡rcia let¡brcrr qug

durante a fase construtiva, verificou-se que havia

dås oscilações do nivel d'água do rio nas

ilrflr-rôncia

carqas

piezonìêtricas da junta. Ainda na figura 47 observa-se a gueda sì.çJni

ficativa cìe subpressões após a execução de clrenagem complemenLar na
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barragcm de terr:a.

como já f oi a¡:oni-aclo, o papel clestas dcsconti.nuiclacles dcpencle

não somente de suas pr:oprie<lades hiclráuf Ícas intrinsecas e cle sua

forma de ocorrência, mas clas alterações impostas pela execur;ão <1a ¡:ró

pr.ia obra eue, tro gLradro hídrogeotécnico, nrda ¡rais são que concli.ç:ões de conto::

no, Iist-as condiçõe s são examiruldas a segtiÌr .

Tv.3.2. - condições j-mposLas pel-a interligação das descorltinuiclacles

atr:avés dos clr eno s profundos

No muro di.rei t-o de promissão a situaçào d.rs c;tr-g;rs pi_czométr i
cas nos conl-atôs cntre dcrrames sì-ìgelre que o contato 348 é clrerrado,

em profundidade pelos contatos 336 e 331 atravós dos drenos profun
dos que os interceptan . Ilsta situação explica o fato das suJ:pr:es

sões se mantel:em al:aixo do ciso d.r g:rleria d.u
ta estrutura e portanto a ausência de vazão 'a galeria c1c drenagern,

apesar de ter sido constatada a ocorrôncia de afloramentos no re
servatório, clo contato mais superficial. A drenagem d.o muro direito
seria feita, indiretamente, pefa área da casa de força onde os co!
tatos inferiores se ellcontram intensalnenLe drenados (veja iten_
rv.3.4 ). A intensa interrigação dos contatos 336 e 33r proìnovi-da

por drenos profuncìos é a rcsponsãvcl peto cotnportamento semefhante

dos mesnos como foj observaclo na figura 46,

Na sofeira dos vertedores de Capivara a situação d.rs carqas

sugere que o contato 292 exerce una parcela cì:. drenagem da faixa
fraturada da cota 306 (sAr"[,]\ro| 1976). Estas conclições envolvem não

sonìente as descontinuidacles cn [:rc si nLrs È1ci(fn exÉycer siçnifj.cativa influôncia

rr¡ esta.bel-eci:r'ento de subpressões nas bases d.s bar-ragens (contato RC) .

IV.3.3. - Condições irn¡:ostas pelos

cial-

Em várias barragens procedeu- se

efeítos da dren.rgen superf i

ã drenagern na superfÍcie das
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f uncJações imDlantanclo-se [ieias-cânas na superficie de concretagem

(figura 42). Os efeitr:; desta drcnagern, associaclos aos efei.tos clas condi ções

clrpostas no itern anterior, pcdem expl.icar o fat¡ das subpressões, na ¡.nsição das

gaÌerias de drerr;rgcm dc nantante, se rìanterslt, em vá¡ias observações ef ettradas,

aluixo do piso clas gal.erias. Este fato se 1-racluz c:n vazõcs de drenrc1èm pro

funda, relatj-vamcnte pequenas na galeria de monLanl-,e, quando comp_q

r¿rdas à v¿rzão total das estruturas de côncreto, Assj-rn, em Jupiá e

em Ilha Soltcira as vazões nas galerias de montante atj.ngem cerca

de 2Oe¿ do to LaJ., e em PromÍssão, são despr:eziveis . por ou1_ro .laclo,

em relação aos drenos profundos, as meias-canas apresentam uma va

záo slgnificat-iva, Em Ju1:iá, por exemplo, a vazão coletada pelas

meias-canas represet'ìta ce r:ca de 60 ? do totaf nas ga ler:ias cle montan

to das tomadas d'água e na g,aleria de jusante Ca c¿ts¿r Ce fcrca. O

efeito mais significativo deste tipo de drenagem pocle ser o]:servado

en Ibitinga onde a junta-fa1l-ra apresenta-se somentc drenada por

meias-canas na ãrea onde foi intercepl-ada pelâs escavações da casa

de força (veja item segr.rinte)

IV.3.4. - Condições imposLas pela drenagem das casas de força

. Às casas de força, por necess.idades hidráulj_cas, são as estru
tur:as c1ue. ent geraJ-, reqllel:em maiores profundídaclcs de esc¡rvacão, 7\g

sim, as áreas esc.rvadas em maior prof undiclacle acabam oor: realizar
o papel de unr grande poço de drenaqem, c1e escala rcgional. As des

continuldades basálticas mais profundas, intercept.adas nessas ár:eas

e dl:enadas, seja por mci¡s-c.rnJS ou por dr:enos, se 1-t:¡lllsf ornìâm enì

verdacleiros .jr,¡rr¿c-.¡r l, i,,,,:.,.* clue cxcrcem inportante f unção cìe crre nilc¡ent

nas fundações das estruturas <le concreto vi.z j.nhas, sobretudo cluando

os d¡enos, nestas ãreas, atravessan várias descontinu j_cladcs até a

tingir o ¡Jl"i:',o pï.atto tt,t!.ur,tl. Dcsta maneir.ìf est-.abcl.ecc-se¡ unla

rede de fluxo, paralela ao eÍxo êla ba::ragem, atraitìa pelas áreas clre
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naclas das cas¿ìs clc f-orça. o efeiLo dessa drcnagem sc traduz não só

crn tcrmos clc v¿lzocs mas Laml¡óm cm subpr:cssões. Irm promissão, cxcfuin
do-se o sistcma es¡:eci;rl dc drenagern da e clusa, mais clc 90? da va.

zão das estruturas de concreto é coletacl.r na c¿ìsa cìe força. Nas ca

sas de for:ça dc Jupiá, ati.ngem 70,à do tot-al-. tim seção paral.ela ao

eixo da barragem cle rbitincla, a conf i-gureição cìa linha piezomóLr:ica

da ju'ta-falha, drenada siomerte na casa cìe for:çzi, mostra nitidamen
te esse <:fei.to (fì c¡ru:a 47). O memro ¡rde ser: obscrr¡ado cm ]lromj_ssåo (fj.gura 49).

Por outro lado, cm lll-ra Solteira , pol: razões geoÌógicas, to
das as estruturas de concreto foram fund¿rdas ap::ox imadame nt- e nLrma

mesma cota (entre 260 e 253 m) , A área dos ver:teclores cuja exlensâo
perfaz cer:ca de 30? da extensão total das estruturas de concreto g
presenta uma vazão de cerca de 50% do total . As diferenças de va
zões medi<las por estrutura, são devidas, provavelmente neste caso,
a razões de or:den geológica. I{as, enfim, f llla Solteira pode ser con

siderada um exeml:J,o de ausôncia do efeito da drenagem das casas de

força, devido suas escavações tercm sido executadas at_é a¡:roximada

mente a mesma profundidade r:¿s demais estruturas.

fV.3.5. - A eficiência dos tratanentos

Ao cont-rãri.o das cortinas cle vcrcìaçâo, o clcscrnpc'lto clos dle'os
t,e)n sido veri.f icado como cf aramente ef ica z no contr:ore clas percola

ções. A abertura ou fechamcnto cìe drenos i-en efeitos rìlal:cantes nas

subpressões como foi verificado no exenìplo de promissão, peJ,a

aber-]-ul:a e f echanìento do dreno 23r e a resposl-,a i:uecÌi ¿rt:a das cargas
piczonrúLric¡s c10 conr-aLo por ele dren¡cìo (f iqur:a 4('). v.ìre assi.a
lar: que em l1ìta SoÌtej_r.a a eficiôncia dos clrenos inclin¿rclos (L.ara

interceptar "as cìescontinuidades verticais) se most-rou equiv¿ìl.ente a
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dos drenos vertica j.s, indicando que as fraturas vertica j,s, do corpo

do maciço compacto, pouca ínfluôncja tem n:r percolação (nE, I976).

Ä cfj.ciôncj.a d¡s ccrtinas dc injcção aìnda ¡.rrmncc('conìo ¡>r-c,h].cnr;r rr;jo

rcsolvido. Esta situação rcsul.ta provavelmentc do f ¿rto clc não sjc

dJ.s¡ror cle uma insl-rumentàção instalada cm condições pr:o¡"rí.ci.:rs para

se reallzar uma anál j.se segura. Por outro lado, os efej.tos dos drg.

nos são de tal ordem cle inter)sjdade e têm tamanho raj-o de ação n¿rs

descontinuidades basáÌticas que, provavelmente¡ mascar¿rÍr os efeílos

de vedação, Nem mesmo nos conLatos, de sconti nuidade s c1e afta injetq

bilidac1e, onde a anál- j.se das a}:sorções indicam que as in j eçôes são

ef icierrtes, a eficiência da corti.na pôde ainda ser identifj.c¿rda.

A anáL j,se das cargas piezométr:icas da junta-falha c.ìe fl¡Ít.inqa

poderia, em principio, ser: extremamente favorãveI ã identj.flcação

da eficiência da cort j,nâ, uma vez gue esta descontinuj.dade não se

encontra drenada senão na casa de forçc" De fato, durante o enchj.

mento do reservató::j.o foi verificado que, ã medj.da que o níveì d'á

qua subia, estabefecia*se um fluxo crescente em cargas piezornétri

cas na junta-falha a partir da margem esquerda (área senl corLj.na)

em direção aos vertedores. TaI fenômeno foi inte::pr:etado como sendo

resul-tac1o dos ef e j.tos da cortina que teria se const j-tuído ¡rum aï? t c

paro ao f luxo d'âgua de montante, Este f luxo, apã>s r-'olúor"na)" a co¡

tina, se dirigiu por jusante paralelanent.e ao cixo da barraqem, em

direção aos vertedores (cUIDrCrNI, OLÌVETRA e MÂTUOKA, I970) . contrl

do, após a crerução de d¡:enos na ârea da margem esgueÍda, este efeito nâc¡ 1:xxlc

ser m.eis ver.ifi cado e as clifereìlçds de carqa, medidas atuaf menLc a ¡ìon_

tante t: a jusanlc clâ col:tÍrìa não sc apresentôm superiorcs ¿r mc:cljillts

equivalcntcs nos t::echos das fr.nd;çõcs se¡n cor:t ina (TPI - Ììclatórjo 1.2, 5l 3 ,l-971) ) .

Ern Jupiá anáfises efetuadas nesse sentido levaram os autorcs ¡ì
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qua].if icar o papel da cortÍna como dúbio (GUTDTCINI e uSSAMr,1969),

De maneira a se tentar examinar os efeitos da cortina de vecla

ção, elimin¿ìndo-se os efcitos de drcnagcm, foi realizado um ensaio

de fcchamcnto dos drenos profundos dos vertedor:cs cle Ca¡rlv.rra (SÀM

P/\IO, 1976). Não foi possivcl contudo caractcrizar uma l,,ossivc] efi
ciôncia da cortina uma vez quc, cntrc outr¿ts razõcs, as vazõcs efi¡ni

nadas nos drenos f echaclos da galeria de rnontante, acabaram por: ser

redistribui.cìars por outros d::erros a jusante, que permaneceram aìertos

Iìm IIha Solte j.ra, RE (1976) j.dentif icou a eficiôncia cla corti
na corre l.ac ionando altas vazões nos drenos a jusante com os trechos

onde a densj.dade de furos de injeção foi menor.

IV.3.6, - Comparação con as hJ.póteses de subpressão

A anáfise das car.gas piezométricas nos maclços ltasãLticos cle

fundação mostra dois tipos de compor:tamento diferentes em relação

às hi¡:ôteses de subpressão. Um refere-se ao coìltato RC e outro às

de scontinu idacle s de grande extensão, contatos e junta-falha.

No contato RC, a distribuição de cargas segue aprox inradamen t,e

a confj-guração das linhas de projeto. Este fat--o pode ser interpreta
do considerando-se que a zona contigua a este contato é em geral
const.iLu,ída I'Ì'r' has¡ìtosì s('.l.cci.onados pc.lo projcto pr'. condiçòcc mais favor..r-.

veis de fundação, g.dendo ser comparado a r.nn meio hornoçJêngo, coutínuo e isótr. o¡to,

e que a influôrcia das descontitluidacles basáfticas situadas al¡¿ri.xo deve ser mirú

na. conludo, as cargas nr:cìidas apresentam-se em geral bastantc i.ììfcr:iol:es às

hì-póteses e ident-ifica-se uma certa perdar de carga a montante, na

zona onde a hipotética f etlda de tração transmitirj_a a carga total
do reservatório (rreja item IV.3.7 a segui::) ,

Nos contàtos e junta-fal-ha in s trumerrtados , a dJ,stribuição clas

cargas é totaÌnente d.iversa cìa configuração das linhas do projeto
As figuras 50 e 5l apresentam respec tivantcn te a situação piezométri
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(4) dreno
(5) furos da cortina

de vedação

(1) Iinha piezométrica medida
(2) j unta-faiha
(3) piezômetro

Figura 51 - Quatro seções piezométricas da junta-faÌha de lbitinga
no muro direito (medidas en 13/07/77).
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ca de vários contatos na iasa de força de Promissão e as cargas na

junta-falha de lbitinga em várias seções do muro direÍtb. A .enálise

deste compoitamento sugere que as cargas piezornétricas, bastante re
baixadas sob as estrutu):as de concreto, devem permanecer assim at'e

vári¿rs dezenas ou talvez centenas de metros sob o reservatório. Iis

te fato é compatÍvel com as propriedades hidrogeotêcn ica s de tais
descontinuidades quando as mesmas enconLram-se abrÌgadas cle uma a

Iimentação direta dÕ reservatório por uma camada importante de Ì¡a

saft.os compactos praLj.camente impermeãveis.

IV.3.7. - Comportamento hidrogeotêcnicô dos basaftos na zona de tra

ção

A hipótese da ocorrôncj.a desta zona de tração constitui um cri
tério de grande peso na elaboração dos projetos das barr:agens de

grzrvidade. Sua obser-vação depencle da existêucla de uma Ìnstrumenta-

ção actequacìa a esse fi¡n, Infefizmente, sâo poucas as barragens que

dispõem de ta1 j.n strumen tação , Os casos observad.os envolvem o conta

to da rocha com o cot'ìcreto, ao longo do paramento de montante, e

descontinu.idades profunclas a montantc clos tratamentos.

a. - Observações no contato rocha x 9"91SI919

Estas observações foram feitas soìnente nas barragens de flha
so'lt-'eira e pronrissão - A tabef a apresentada na página sequi.nte mos-
tr.f os resuftados dessas observações.

Em flha Solteira, RE (1976) interpreta a que<1a observ¿rda nas
cargas pelos efcitos possíveis cìas injcções de colagem (ou liqaçao)
onde executadas com naior i.ntensidade (rnuros de I j,gação) .
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-------_lI]ARRACEM I ESTRUI'URA P (m)

Vert . de Supc.rf .

LI (m)

DE T'R C^o (c()N'r'^Tos

- 161. -

0, 55
0,r4
0, 8t

0t62
0 ,46

h (m)

Muro Di-re ito

Muro Esqu erdo

Tomada cl ' água

0, 58

0,94
0,96

Vert. de fundo
Tomada d 'água

P - pr:ofundidade do piezômetro em relaçào ao funclo do
reservatório.

II - carga esperada no piezômetro consider:ado tr¿insmis-
sao tot¿ìÌ da co.Iuna d'água do reservatór:Lo.

b - ca::ga ef e t j.vamentel medida.

Iln IIb.l So]-teira, RE (1976) jÌìterpreta a queda observada nas cargas pelos

efeitos possiveis das ìrrjeções de col-agem (ou ligação) onde executadas con maior

j¡tensidade (muros de l igação) .

Contudo, sdnente as nreclidas c1e cargas piezcrnétricas não caracterizam o

ccrnlÐrta[ento hidrogeotécrrico da zona dn questão, frrformações mais det-al]-radas sg

bre tal ccnpor Larìlcnto .loram apcna s o]:tidos crn Promissâo e aprcso)tìdas por OLI

VBIIìA e CORRIIIJ\ FILHO (1976) : os piez&netros ins t-alados nessa zona apresertam un

conportamento dif.ere,nte dos demais, ou seja, são ¡ruito sensiveis a qualquer va

r:iâção c1o Ì1Ível de montänLe, À resposta destes píezômetros é nraior que a próp::J.a

amplitude de varia<$o do nivel de moltante e, guando a.l:e.rtos, apresent¿rìì uma va

zão nuito reduzid¿r (gota a gota) ,

¡. - Qbry_¡fCçpçs e!,_qçlC!ÉtÌltlideqeÊ ro fundas

As observarções do colìlportanento piezornéLrico ncstas desionti

nuidades foram feitas apenas em Ibitinga e Pronissão. A tabol.r. a se

guir apt:eserlta os resultados destas observações:

ILI]A SOI,
TETRA

PROM]SSÃO

6l
43

_3_-0_ __

60
6l

15,0
...-..-1-1., 

o ,
r7 ,2
17 ,I
L7 ,5

o ,87
0, 6t

__q-g-l_
0,89
0, 91.
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c. - Análise das observa s efetuadas

Ãs cbservações efetuadas no contato rocha-concreto sugerem que as tensões

de tração provocariam a fornação de fissuras ou abertura das pré-exlstentes (na-

turais, resultantes do uso de explosivos ou do afÍvio de tensões do maciço pela

escavação) . A abertura dessas fissuras deve ser de tal- ordem que perrdtiria ape-

nas urìa reduzida percolação. [Ìn Prcnrissão o cdnportamento dessas fissr:¡as foi in

terpretado da segujnte foymaz t'Pode-se adnitir que essaa fissuras, pot, se-

nem muíto finas deuem ser muito sensíueis a qualqueî solicitação m9

eãnica. Iudo Leua a crer quet quaLquer oariação do níuel d.e monf;ante,

pt'otsocando altenação do emputo drã.gua na baz,ragem, z'esulta en defor

mações do naciço z'ochoso sendo estas deformações y'esull:ad.o da abez,_

tura ou f echamenl;o das ref ez,idas f issuz,as. Asst)m, a.s ccrrgas piezomé

tz,icas r.esuLtariam ampliadas peLa conjugação d.e dois fenõnenos: um

mecãnico e outyo hidrãulico. No caso, por exentpLo,de unt z,elsLtiramen

to do níuel de monl:ante: hidraul ica,ment e haueria uma z.erl.ução da can

ga totql, do tnesmo tempo em que o fechanento das físsuras proDoca

nía uma naioz' perda de carga d,água de pencoLação, resuLtando, por

fim, numa queda de carga piezomál;nica maioz. que o pz'6pnío estímulo

or.¿gínaitt. (oLfvErRA e coRRErA FrLHo, rg76).
Os valores varláveis da reLação h,/H poderiam ser interpreta

dos como sendo resurt,antes da não formação de um plano contÍnuo,

CÀS IìA ZONA DE

BARRÄGEM ESTRUTUR.A P (m) tl (m) h (m) h/u

I BÏTÏNGA

MurÕ Direito
(figura 5l )

30
19
I3

9

43
40
39
40

24
2I
L7
I8

0,56
0 ,52
0,44
0 ,45

Muro esquerdo
24
l9
I8

50
45
45

3t
20
27

0 ,62
0,44
0,60

PROMISSÃO

Vert.de Superf,
10
10

4L
4I

)1 0,56
0 ,54

Muro Dirêito
Vert. de fundo
Tomada d 'água(fj.gura 50)

6
l8
18

36 ,0
48,4
48,4

7 r0
L7 ,6
L5 ,4

0,L9
0,35
0,32
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aberto <ro longo do ¡raramento de montante.

Mcsmo que as descontinuidades profundas fossem atingidas por

tais fissuras provavel,mente seus efeitos seriam despreziveis frente
a boa drenabilidade que as descontj.nuidades oferecem, como suger:em

os valores h/l'l merdìdos llcssas des cont inu idades .

V. - CONCLUSOIIS

A metodofogi.a proposta revela-se adequada ao estudo da perco

lação d'água em m;:cj,ços rochosos para o projeto de grandes J:arr.r

gens. Esta metodologia ult::erpassa por:ár. o pr:óprio assunto êx.arminado, po

dendo servi.r comÕ um referencial ci.entífico l¡ásico a outros estudos de

Geologia Aplicada ãs obras de Engenharla Civif. Compõe:n este refe
rcncial, de um lado, as solicitações quc tais obras exerccm no meio

físico e, de outro lado, as qualidades desse ¡reio físico, que se co

l-ocam como respostas às sol-icitações. O meio fisico deve ser identi
ficado cÍentifícamenhe segundo as orientações da Geologì.a: a forrna

ção, seu espaço geográfico de ocorrônc.ia, os aspectos geológicos,

geomorfológicos e hidrogeológicos daí decorrentes e,no estudo obje

to da tese, o comportamenLo h idiogeot: écnico dos basallos.

Enr scguida ¡o cst¡bclccímcnto do rcf erclrcial cieui:if j co c g

rientado Ì¡r este, a metodolog.ì.a proposta destaca a anáfise cla experiôn

cia adquirida que leve a um estudo de sínLese do coÌìtpor t-amento do

sistema (obra x meio físico) que, no presente l-r:abalho, se traduziu pc

Io sistema (barragern x forntação) .

A apJ-icação da metodologia ao caso especÍfico (]:arraqen do Li
po gr¿ìvidadc x FormaçÀo Scrra Geral) se rcvelou f ruLíf cl'a ao exanri

nar, en bases geológicas, o problema da percolação d'água ern funcla

çòes de grandes barragens cuja a¡ãl.,ise, em bases qenéricas, discuti
clas na I3 P arte da disscrtacÃo, l:evel-ava extr:ctÌì¿r Lr:acti l.,idadc.



Os principais resultados da apl1cação da rnetoclologia

scguida dcstacados.

V.I. - Os L:asaltos

- r64-

em

Os basal.tos da Formação Serra Geral- possuem um comportamento

hidrogeolôgico peculiar, del-crminado por algumas caracte

rÍsticas próprias de ¡ochas igneas intrusivas (porosldacìe cle fratu
ras, embora dc gênescs diversas) e d.e rochas sedÍmentares não dobra

das (estraLlficação e srù:-hor:izonLalidade de seus planos pr:cferenciaís de perco

1ação, como as jultas sedincnl:ares subDaralefas à estratificação) .

No interior da formação, a seq{lência de derrames superpostos

define os contatos como a principal descontinuicìade, de alta pe!

meabilidade, formando aquiferos confinados e constitulndo franco

caminho preferencial de percolação. Dentro de cada derrame podem g

colîrer descont-Ínuidades de importânci.a equivafen{-e e caracter:izadas

como juntas horizontais de grande extensão ou juntas-falhas. As vâ

riedades cie basalto cory)acto ou vesicular, cc¡n f ratr.rramento ver

tical, são essencialmente pouco ¡:ermeí:veis, podendo ser considerados

penmeáue.ís enì cotnparação òom as desconlinuidacles acima descritas.Os

basaltos cornpactos ou vesiculares cotn fraturamento hor i zontal
porém sem grande continuidade lateral (extensões inferi.ores a

algumas dezenas de metros) ernbora possaìn ter permeabilidades eleva

das localmente, não favorecem a circulação d'água no cor¡to clos der

rames.

Este quadro de clistribuição de pernre abil j-dades, forteìnente a

nisotrópÍco c dcsconLinuo, pcrsiste a ct::¡lldes prof ulrdiclaclcs, ao con

trár j o dos nraciços Ínt'-rusivos, conf orme e sguema ti camente ctpresenta

do na figura 52.

Nos feitos dos rios, subsistem em geral os basal

tos compactos mais rcsì.stcl-ttcs, capeando litoloqias mais erodiveis

saô
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Mociços bosóllicos Mociços inlrusivos

permeabilidade (a) e profundidades (b) crescentes
no sentido indicado nos grãficos.

Comparação teórica das distribuições da permea bi l idacle,
em profundidade, entre os maciços basáIticos e os in
trusivos (OLIVEIR.A, SILVA e GUIDICINI , I976) .

Figura 52
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como as quo constltuem o topo dos derrames.

V.2. - As barragens

As estruturas de concreto das barragens de gravidade analisa
das, cujos projctos foram adaptados a urTÉt série de concìi.çõcs do meio fí,sico d¿r

bacía do Paraná, são construÍdas nos l-eitos dos rios, onde as casas

de força exigem escavações mais profunclas que as das d.emais estru-
turas.

Refativamente ao controle das percolações d'água nas funda

ções, os projetos foram realizados considerando critérios e regras
genérÍcas para a adoção de hÍpóteses de subpressão, que não podem

levar ern conta as feições geológicas que ocorrem em cada loca.l .

As escavações realizadas, no inÍcio da construção, constituem
a primeira solicitação significativa da obra ao meio fisico. Se

guidas peJ.a concretagem dos blocos, a etapa de construção pode

ser considerada do ponto de vista hi drogeotêcnico , como um ensaio,
na escala da obra, do maciço de fundação,

V.3. - O sistema barra x ba safto

Durante a etapa de constrgção as observações hidrogeotécn ica s

efeiuadas ter.1 sido raras e meralnente qualitâtivas. Durante a concretagem

ressalta-se a experiêncía rearizada em promissão através de ensaios

denominados hidt,ogeotécnícos gLobais por envolveran toda a fundação

das estruturas de concreto.

A execução das injeções ressalta a elevada i.njetabiLidade dos

contatos e juntas de grandg extensão. O c.omportamento das litofogias

basálticas e do cont-ato RC, frente às injeções¡ sugere que o trata
nento,seria plenanente dis¡-:ensável na maioria destes casos. ContuLlo a efi.'
ciôncia da veda$o nas descontinuidades iJûIrortantes permanece por ser mals

fres{lentementc const:atada e sobr:etudo quantificada.
Às alterações do quadro hidrog eotécnico , impostaspela execu



-J-67 -

ção da drenagem, durante a construção, nas descontinuidades ímpor

tantes, sugere a exigôncia de um limite de diena):ilidacle, traduzi
do pela instaJ.ação de novos drenos que produzem rebaíxamentos de

cargas piezométricas sucessívamente menoresr o que ê compatí,ve1 com as

caracteristicas h idrogeotêc nica s das descontinuidades.

Com o enchimento do reservatório, verifica-se a grandc impor

tância do papel de tais d escontinuidade s ao realizarem uma intensa
drenagern das fundações em toda sua área de ocorr:ôncia. O papel des

tes drenos pLanos naturaís é condicionado não só pe.las caracteristi
cas hidrogeotécnicas das d escontinu idades mas sobretuclo ouando r-¡-o-

Lr¿das do reservatório , ocorrendo soÌ: basaftos pt:aticaniente imper-

meávei s .

Esta capa de basaltos, no reservatório, pode ser assemelha

da aos tapetes impermeáveis que, na Engenharia, constj.tuem alterna
tiva à vedação por injeções, portanto, o quadro geral das caracte
risticas e comportamentos hidrogeo téc nico s dos basaltos traz em si
os elementos a serem aproveitados no controle das percoLações: tape

ltes a tnont..tnte e dyenos pLanos sob a barragem.

Estas condições, aJ.teradas nas fundações pot: uma série de ete
mentos construtivos (interligação das descÕntinuidades por drenos

profundos, drenagem superficial por meias-canas, drenagen profunda

das casas de força) permitem interpretar a distri]¡uição real das

subpressões, abaixo do cont¿ìto RC, cuja confic¡uração não se asseme

fha ãs l-inhas piezométricas de projeto. A anárise dos comportanentos

hidrogeo técnicos tendo em vista os diferentes condìcionantes basår

ticos, dÍversid"rde esta mul,tiplicada pelos condicionantes impostos
pela obra, resÍste à adoção de regras genóricas de projeto.

O'comportamento observado na zona de tração mostra que no con

tato RC, as cargas podem atingir os valores máximos impostÕs pelo
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reserv¿ì.tórÍo. Nas decontinuÍdades profundas ol¡servadas, os efcitos
da zona de tração não são significativos.

V.4. - Conclusões f ina j.s

Os ganhos, tecnotógicos e científicosf obtidos com a apJ.ica

ção da metodologia podem ser destacados sob clo-is aspecLos prirlci
pa:'- s :

fQ) As várÍas cxperiêncì.as adquiridas no estuclo do comporl-amento

hidrogeotécnico dos basal-tos,como fundação de barragens do tipo gra

vidade, foram anarisadas criticamente e sintetizadas em comÞortamen

tos tipicos ou comuns ãs várias experiôncias, consistentes com o re
ferencial cientificÕ adotado.

29) A rearização deste estudo permitiu iclentificar lacunas do conhe

cimento e probfemas persístentes que, se adequadamente fol:murados e

anal-isados, poderão vir a ser resolvj.dos. É o que se procul:a tazer
na 43 Parte desta tese,
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r. - l.NT'ROprrçðo_

As considerações que sc seguem resultam de reflexões sobre a

int-.eqração clas concì.usões obtidas na l3 e 3Ê partes da d j_ssertação.

Recordanclo as conclusões.da lê parte rob seLvou- se a necessidade

do meio técnico envidar esforços no senticlo de melhor orientar os

estudos hidrogeotécn icos de campo, cujo de senvo lv j.mento encontra-se

atrasado em relação aos progressos feitos nos estudos teóricos e

nos model-os da aná1ise pois t-anto uns quanl-o outros dependem intrinse
camente clos estudos de campo. Äc¡relas concfusões j.nclicavam tanrbém que a ará-

lise dos problemas hidrogeoLécnicos, sobretudo os referentes à vedação e

suas injeções, requeria um enfoque orÌentado por uma metodologia

precisa, de manej,ra a não se perder em generalidades inúteis e mes

mo perigosas ou, pol: outro lado, não se Limj_tar a experiôncia adqui

rida exclus,i.vamente aos respectivos casos específicos.
Na 2Ê Parte, foi pr:oposta uma metodologia vj-sando superar os

obstácul"os anl-er iornente ass inalados. O enfoque metodo-Iógico propos

to resuf i-ou do estabefecimento de um referenciaf de anál.ise defi-n1

do por 3 coordcnadas prÍncipais:

. - a obra (as solicitações)

- o mcio físico (as respostas possiveis)

- o sj.stùrìa oh¡ra x mej-o físico (o comportamento intel:ativo - sí_n

tese das experiência s ) .

Ressaltou-se nesta proposição a rctomada dos princÍpios e fun

damentos da Geológia no estudo do meio físico e no desenvorvimento

destê referencial, tcndo em vista a própria evolução da ceologia de)

Enqenhar:izr no país e suas tendências atualmente em jogo.

Por f imf a aplicação desta nìetodologia na 3.4 lrarte da dissertação, no

caso escolhido das barragens de gravidade sobre basattos, resurtou
numa sêrie de conclusões que, agora, devem ser observadas juntamen
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te com os da 19 Parte,

Primeiramcnte, rcssaltâ-sc, nas conclusões da 33 Pártc, a I
dentificação de um obstáculo importante ao pleno desenvolvimcnto da

llidrogeotecnia en seu trabal.ho de campo cuja necessj,dade foi apon

tada nas conc.lusões cla f3 Parte. Este obsLácufo refere-se ã adoção

de r:egras preconcebidas de projeto e pode ser traduzido pela queg

tão: até que nivel são necessãLj-os os estudos h idrogeotécn icos para

o projeto de uma barraqem enquarlto se continua a adotar taj_s re

Contudof como abandonar as regras de projeto sem uma aJ,ternati

va viãve1 c segura que ¡:roduza resultados técnj-ca e economicanente

superiores ?

Nesta questão fecha*se um ciclo vicioso importante: uma nova

metodologia de projeto só pode ser aplicada quand.o os estudos hidro
geotécnicos puderem ser fevados a suas úftimas conseqllônclasr ou se

ja, ã prevÌsão do comportamento, Contudo não podem ser levados até

essa previsão enquanto as regras de projeto permanecerem como obstá

culo ao pleno desenvolvimento de ta.is estudos,

O exame adequado destas questões exige que as mesmas sejam de

vidamerlte cofocadas num contexto muito mais amplo, técnico-econômi

co,em que se leve em coita inclusÍvc a pondcração dos principais cn

foques em jogo: da proprietária da obra, do projetista e do emprei

teiro,

Como est-.e i--r¿rbaflro não tenì tal pr:etensão, pocìe-se apcnas atralisar

algunas al.ternativas da evolução clo proLrl.c-ma, visando tão

somente cofaborar para sua elucidação futur:a.

A primeira alternátiva que pode ser levanLada seria supor quc,

na realj-dade, a questão não se coloca. Ou seja, o cl j.f ema do cicÌo
vicioso seria falso, pois as barragens estão ai sendo co¡rstruidas

e aparentemente não estão a exigir nenhum aprofundamento maior da
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questão. Desta maneira, não haveria frorque envidar esforços no se!

tido de quebrar o ciclo vicioso. A possibilidade de evolução da IIi
drogeotecnia de barragens somente poderia se dar através da anáfise

de casos especificos, gue escapassem a comportamentos móc1ios, ou e-

través da sol.ução de problemaS parciais de fundação.

Outra alternativa seria considerar a necessidade de se buscar

um melhor conhecjrento dos coq)orta.[€ntos hidrcgeotéolicos dos rnacj,ços, que per

¡nita o contÍnuo aperfeiçoamento das anáIises de estabilidade e consequentemente

dos projetos. E dentro desta alternaLiva que são desenvolvidos os itens segiLrin-

tes destâ 4.a Parte.

Ir. - oRIENTI\çÕES PARA OS ESTUDOS H TDROGT¡OTECN ICOS E A PREVTSÃO DAS

SUBPRESSÕES ]J DAS VAZ õES

Dispõe-se atuafmente de técnicas que permitem caracterizar pfe
namente o quadro hidrogeotécnico de um local para o projeto de bar
ragens, Por out.ro lado, pode-se determinar, com relativa precisão,
as soficitações impostas pefas barragens do Lipo gravidade. AssÍm,

a aplicação de um estudo de modelos de anárise ao problema poderÍa

a]óançar a previsão do comportamcnto do sÍstema (barragem X funda-

ções) em termos de subpressões e vazões I permitindo assim prever o

conìportamento hidrogeotécnico durante e apõs o enchimento do reser-
vatório e orj.entar adequadamente o projeto dos tratamentos.

la 8,çre exiqem a aplicação das técnicas refacionadas na tabela g,

os estudos h idrogeo técnicos deveriam prosseguir desde o projeto até

o enchÍmento do reservatório. Durante a etapa de construção, os es

tudos sofreriam unr salto qualitativo importantc, propiciado pela

realização das escavações e concretagens, cujo pape1, já caracte
r j- zado , pode scr traduzido peJ.a príncira afeníção cLo node

/o de compertamento hidrogeotécnico, estabeLecido na etapa anterior.
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Tabela 8 - Orientações
viCade sobre

pngvrsÃo DAs suapaEs
sóes ¡ v¡zô:s

para os estudos hidrogeotécnicos .

basaltos da Formação Serra Geral.

venraca{o

Exemplo para os casos de barragens de gre
(Mcdificado de AZE\ÐO, OLI\EIP,A e SOÀRES, 1979) .
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I¡lnalmente, o enchimento dò re servat-.ór: io, en:taío em ocrdadei.r,a qtaan

rleza, cuja pr:ogramação dever j,a levar ta¡nbéft em cor\tcr as 
"*i.gô,-r" 

i.rl

de um control-e seguro das pcrcolações, ¡:ossibil j.Lar j.a a r:eç,1unda afe

ríçãr: do nc.,de, Lo , sua ver.ificaç.ão final, quc ¡:oderj.a revel¿rr a necessidade e

vìlntu,ll cle se executar trat¿-nÊntos cÕmpleÍìenLìr:es e orientar o cx¡ntr:ole futuro

,das percoì,ações cìurante a vida útil da barragem.

A aplj,cação destas orientaçõcs, cspeci.almente na et;rpa de pro

jcto de uma barragem, permitiria aJ,cançar não só uma substancial

economia n,'ì rcafização dos tratamcntos das fundações, sobl:ctudo n¡s

injeções de vedação, c na oÞeração das bombas de esqotamento da â

gua drenada , nlas sobr:etucìc., al-cançar um gltau de seclurançtr da obra mc:Ìhor: co

nheci<1o, portanto mais confíáve1, e um conhecimento adequaclo do

conÌportamento das percofações nas fundações, por:tanto seu controfe

mais adeqr::rdo clurante a v j da ír L j-1. da obr:a.

As orientações propostas ressal.tam o princj-paÌ problema a rq

solvcr quc consiste na prcvisão das subprcssõcs c vazões c o princÍ
pal instrumento de soluÇão quc consiste nos modefos de aná]j.se.Este

é o quadro que podenia se . cont--rapôr ã adoção de critér j.os

genéricos de pr:ojeto, cujo elemento-chave, consti.tuido pela adoção

da hipótese de f entlas tl e. Lnação, deveria tambén ser submetj.do ao

cxc::cicio da plevisão. Àssinr, nos itens seguintcs discutc-se, mais

cletal-hadarne r")te, os estudos necessários ã previsão do coìnpor t-.amento

das f undações na zona de tr:ação e os moclel-os de aná.1 i. se.

II.l. - Pr:-e_v j.ggg_ q@nc1aEõe_s na zona 9-q !ll?S!ì e

A análise dest:e comportamcnto, efetuada no j-tem IV.3.7. cla

3ê parte da tese, indj-ca que no contato IìC, as c.ìrgas ¡.loclcnt ati.nqir
os va.Iorcs máx j.mos concl j cíonados pel o níveI do reservatório.

Nos casos observ¿ìdos nas descont-inuidades pl:of Llndas r é f ato

gue os efeiÈos da zona de Lração não sc fazem sentir, supondo-se
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que as fissuras abertas nessa zona são de tal ordcm (micro jl j-ssuras)

gue sua propagação em profundj.dade, se ocorrerf não altcra o compor

tamento hidrogeotêcnico das de scontinuidade s , sobrctudo c{uarrlo su}.lng

tidas a drenagem a jusant.e. Provavelmente tais fissuras, não sc

proþagariam em profundidade, ou pefo menos seriam bast.Ìnte atcnua

das, além da primeira descontinuidade ou camada de menor res j.sLôn

cia a tração como as que constituem as zonas de topo dos dcrramcs.

Esta análj-se dÕ comportamento suqere gue o critérj.o de J'r:ndas

de tração coincidiria com o observado apenas no contato RC.

Para as de scont inu idade s profundas o projeto dever.ia anali.sar a

questão segundo enfoque restrito à ol:ra e fundaçõcs cspocífJcas, ou

seja, o comportamento mecânÍco do maciço a ser submetido aos esfoï

çoes pela barragem, prevendo a profundidade e a abertura que tais
fissuras atingiriam. Existem técnicas apropriadas ao exercicj,o de

tal previsão (modefos geomecânicos) .

Por outro lado, considerando-se que os casos observados abai

xo do contato RC se l-imitam apenas a Promissão e lbit j.nga, e que

a questão encontra-se ainda pouco estudada, ressalta-se a necessjda

de de reaÌização de estudos mais aprofundados sobre a zona de tra

ção, seus efeitos e suas Ímplicações na estabilidade das þrraqens.

Tais pesquisas deveriam ser orientadas por progranas que coI
preendessem tanto estudos de laboratório, quanto de campo. Um defe+

a titufo de sugestão, poderia ser deseirvolvj.do com o seguinte rot.ei

ro:

- estudos teór i co s

, l-evantamento dc dados disponiveis;

. discussões em mesas redondas;

. . potencialidades e limitações dos model-os de análise.
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- pesquisas de campo

. análise e correlação dos comporLamen.tos h idrogeo técnj,co e

mecânico da zona de "tração', em laarrac¡ens instrumentadas e

a instrumentar (critérios de escolha);

. medidas de tensõcs;

. caracterização geoLêcnica cle algumas zonas de ,'tração" com

amostragem integral e para ensaios de laboratório.

- ensaios de laboratório

. ensaíos de permeabifidade ao ar e a água, sob .t_ensões varj.ã

veis.

- estudos em modelos de anãl-ise

. distribuição de tensões e de permeabi l idade s ;

. compatibitização dos modelos aos comportamentos mecânicos e
hidrogeotécnicos, medidos no campo e no faboratório.

II.2, - Modelos de análise

Uma especulação sobre alguns exemp.Ios teóricos, definÍdos pe

la convergência dos aspectos prÍncipaìs da síntese do comporLamento

hidrogeotécnico dos basaftôs como fundações de barragens do tipo
grqvidade, é útÍl para se visurlizar a importância da aplioação de

modelos matemáticos ou analógicos num caso concreto de estudos para

um dado pro j eto.

A prineira sêrie de modefos diz respeito ã etapa de consLrução

da obra, envolvendo a previsão da alteração do quadro hidrogeotécni
co com as escavações.

A segunda série de modefos consider¿;. o enchimento do reservató .

rÍo e a previsão do comportamento das percolações, sendo inevi,táveI
a discussão sobre o papel dos tratamentos e port.anto sua conveniên

cia.
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São apresentaclos dois exemplos teóricos nas figuras 53 e 54,hi
potéticos e simpJ.ificados, porêm compatÍveis com as observações (lo

comportamento das barragens em operação, permitindo j.dentifl j car as

príncipais guestões a serem respondidas pela aplicação clos mode.Ios

de anál ise.

Tendo em vista a necessidade de se tratar a questão não só em

modelos bidimensionais mas especialmente tridimensj.onais, os exem

plos estão apresentados em duas seções transversais deslocadas, sen

do uma sobre estruturas de fundação rasa (como os muros de ligação)
e outra sobre estrutura de fundação profunda (como as casas de for

ça) . O esquema abaixo explica a apresentação das seções:

l9) oeriniç6o dos se¡des em ptonto

r
lB

EB
Co bo¡roqem )

( m,.rro de ligoçõo)

dos duos seções

I

I

L-
Secão 2

(coso de forço)

p9) troçodo

r
Ja

I

L
se co'o I
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I .- Ee
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.--_Ju __ii
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As quesi:ões prl,ncipaj.s podem ser as seguintes:

- 13 sórj.e de modelos (etapa de construção):

. Quais serão as distr:.buições de car:ga piezomótrica nas des

continuidades ?

. Quais serão as vazões futuramente apresentadas pclas clescon

tinuj.dades interceptadas pelas escavações ?

- 2: serÍe de modelos (etapa de enchimento e operação)

. Quais serão as subpressões que se instalarão sob as estrutu
ras de concreto em cada uma das descontinuidades e no conta

to RC no caso de não se fazer nenlttun tl:ôtffÊnLó profr.rndo das f undações ?

Quais serão as vazões totaÍs e aguelas corres¡nndentes às descon

tinuidades ?

. No exenplo da f j.gura 53, quais os quadros hidrogeo técn ì-co s

gue se estabel-ecerão joganclo-se com as afternativas de veda

ção propostas VI e V're drenagem Df na descontj.nuidade mais

superficial ?

. No exemplo da figura 54 como serão os quadros hidrogeot-êcni

cos com os tratamentos V2 e D2 propostos ? E somente com a

drenagem superficial por meias-canas ?

. Tratamentos executadÖs nas de scont inuidade s .mais profundas,

dos dois exemplos, de que forma alterariam o quadro hidrogeo

técnico ?

rIf . - ORTENTAçõES pARÀ OS TRATÀ_I{ENTOS DAS FUNDAÇõE_S

Estas orientações deveriam ser consideradas como decorrentes

dos resultados obtidos da aplicação d.os estudos hidrogeotécnicos,
conforme orj.entação proposta no item antJiior. Assim, pressupõe-se

que as vedaçoes e drenagens objeto das presentes orj.entações, te
riam sido consideradas necessárias nos estudos precedentes, tendo

em vista as conclusões obtidas na 3ê parte da dissertação.



-IBI-

IIf .l. - VcdaÇõcs

Considerando-se não ser posslvelrem geraI, a real j,zaÇão deste

tratamento durante e após o enchimento do reservatório, as orienta

ções relatj-vas a esta ctapa se I j.mltam ã auscultação hitlror¡cotócni
ca para avaliação de sua ef iciêncj,a. Nas etapas anter:j.ores pode-se

considerar, a1ém da realização em si das injeções, a fase clc proje
to das vedações. O guadro cla tabela lO resume as orientações propos

tas.

III .2. - Drcnagem

Cons j.derando-s e a possibJ fidade de se complementatî este trata
mento durante o enchimento do reservatôrio, pode-se sugeri.r que a

drenagem a ser executada na etapa de construção, seja limJ,tada, es

sencialmente, àque1a projetada para se assequrar o quadro hirlrogeo

técnico prevj.sto pelos estudos h idrogeotécnicos anteriores. Ðsta

consj,deração assume sua maior validade quando o programa de enchi

mento leva em cÕnta as condições de percolação nas fundações. O qua

dro da tabela l-l resume as orientações propostas.
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O autor propõe analisar a questão da percolação d,áqua em ma

ciços rochosos para projetos de grandes barragens segundo um refe
rencial definido não só pelo tipo de barragem (solicitação ao meio

físico) mas também pelo tipo de maciço r:ochoso de fundação (respos

ta prováveÌ do meio físico)

O referencial proposto constitui o ponto de partida para os

estudos h idrogeo técn icos neóessários à estimativa de subpressões e

vazôes nas fundaçõesr a serem considcrados na efaboração dos proje

tos de barragens. Este enfoque se contrapõe à adoção de regras de

projeto cujo uso, genérico e inposto pela tradição, constitui um

importante obstãcufo à evolução do conhecimento técnlco nesLa área

A rnetodologia proposta é aplicada ao caso brasilelro mais fre
qllente e estudado: barragens do tipo gravidade em basaltos. Os re

sultâdos desta aplicação são traduzidos cm termos dc orientações

mais adequadas aos estudos hidrogeotécnicos.
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