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I - Introducao

- 0 presente trabalho teve a finalldade de estudar os m6todos para

a locallzação de vazamentos de ágrua em barragens, prlnclpalmente os vaZa -

mentos no substrato, aplS.cando-se o método geoffslco, elÉtrlco, chamado Po -

tenclal Espontâneo. São apresentados também na parte inicial dâste estudo

as cttferentes posslblltdades de vazamentos, que são no substrato, macf.ço el

ou nos limites entre maciço e substrato.

Chugaev (fff) considera que: "Há dois tipos de percolaçãor as

permissfvels que não são perigosas se são tomadas certas medl-das de precau-

ção, e as impermisslvels que sempre são perigosas pera a estabilidade do mg

clço de terra ou concreto.

A percolação lmpermlssfvel ocorre em beragens de terra e funda-

ções não rochosas de barragens de concreto, qu" são frequentemente destruf-

das, devido aos camlnhos de percolação no solo serem concentradcscasualmen

te em alguns pontos. Êstes caminhos podem ocorrer quando o .åtodo admLtido -

de assentamento do solo não é seguLdo , tanto que a extensão da percolação -

torna-se pequena comparada com a altura do tâpo da estrutura. Podem também

ser devldo" å frlhas na constnrção t.

A percolação Otágua em banagens e resen/atórlos obedece a Lel de

Darcyr de acârdo com PLchler (fSSO)¡ rO bom conheclmento da Lel de Darcy se

aplica a todos os casos de percolação lenta de água pelos interst{clos do

solo ou formação geol6gica. Afirma esta lei que a razão do fluxo 6 alreta -

mente proporcional å permeabilidade do material pelo qual a águ" .scâ. , a

årea da secção transversal- pela quaL êste escoamento se processa e o gnadlq

te hldråul1co. Se Êste fluxo subterrâneo passa por cavernas ou fendas lar-
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gasr a lei do fl-uxo mar.s se aproxr.ma å u". correntes da superfÍcie.,

A percolação sendo função da perrneabil.idade , dependerå evlden

temente da porosidade da rocha em questão. Segrundo pichler (rsso):'pode

a percolação resultar de porosidade geral ou de porosidade localLzada.A

porosldade geral é encontrada em pedregulhos, areias, sf.ltes, algrrmas ar

gllas, arenLtos, certos tlpos de rochas vulcânicas, gn^anltos e grnaisses -
profundamente arterados. A porosidade localizada ocorre em juntas e fis -
suras em folhelhos, ard6sias e roehas cristallnas¡.

A percoração utágua através de barragens, na sua fundação e no

substrato; quando consr.deradas como percolação normal (ou permissfver) o

bedecem ås leis de percoração norrnal nos soIos, que controlam essa percg

lação.

Suando a percolação normal 6 excedJ.da, torna-se ds tipo impe¡

mlssÍveI, ocaslonando os vazamentos.

vazamentos de água consideråveis em reserwat6rÍos to¡nam diff-
clL atlngJ-r a capacLdade de armazenamento planejada. Em alguns casos os

vazamentos provocam inundações catast"6ric"s./ Estas catástrofes se devem

ä erosão origrLnada pelos vazamentos, erosão esta que pode causar subsidân

cla, e portanto colapso da barragem, quando a concentração de fluxos drá

gua em terrenos inconsolidados naturais e artificlais atingem valôres crf
tlcos¡ A maior razão das catástrofes são as åreas de vazamentos concen -
tradas não descobertas no devido tempo,
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0 måtodo do potencial Espontâneo

crÍtlcas tendo sido teoricamente estudado em

perrnite localizar estas áreas

laboratório com modêlos redu



zldos e experl-mentado no campo, nas barragens de Saracuruna [n¡) e Ju _

queri, esta úttima , do sistema cantareira (ccvtAsp), em Mairiporã, Esta-

do de São Paulor PPla primeira vez no Brasil, fornecendo resultados pre-

vLstos conforme as deduções te6ricas.

2 - Vazamqrþs no maclco

0s vazamentos no maciço podem ocorrer através do corpo da bar-

ragern e atravås de sua fundâção .

t-

os vazamentos no corpo da barragem podem ocorrer atravås das

seguintes estruturas, conforme bibliografia especializada e exemplos de

barragens descritos nêste trabalho: drenos, tubos, tubos de drenagemrcor

tina de montante, maciço de terra insuficientemente compactada, maciço de

material homogêneo arenoso, maciço rico em argil-a, dlafragma e juntas de

dÍ1atação.

Milton Vargas e outros (fSSS) rel-ata as diferentes partes no

corpo da barragem por onde pode haver percolação, índicando as estruturas

poss{veis de caminhamento drágr.,
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trConsideraçães 
=ôb"" as condiçães de percolação atravås da bar

ragem: a - influência do dreno de jusante; b - influência dos tubos de dre

nagem; c - Ínfluência da cortina de montante; d - influência da compacta -

ção das camadas'.

nA Compactação insuficente que se constatou no material do cor -

Po da barragem contribui para um aumento da permeabill.idade da mesma, e

sequentemente, um aumento da velocidade de infiltração, fazendo crescer

con

a



probabilldade de ocorrância dos fenâmenos de vazamentos e ruptura.

Gomo o material- é mais facilmente erodfvel quando a compacta-

ção é menos intensa, conclui-se que um defeito de compactação tem dobra-

da importâncla na diminuição do coeficiente de segurança da barragem con

tra a tnfiltração er.agerada e a erosão subterrânea de tipo de 'entubamen

tot. No caso da Pampulha os ensaios demonstram que havia deficiência de

compactação no corpo da barragem"

Estas consideraçães acima refererr-se å Buptura da Barragem de

Pampulhaqueocorreuemlgdemaiodelg54'emBe-]-oHorizonte,M.G.

J.A. Martins (tsot) considera em rel-ação ao maciço: tDo mate-

rlal a ser aplicado, da proporção entre a base e a altura, dependerå a

lnfiltração através do maciço da barragem e esta determinarå a possÍbili

dade ou não da construção.

A percolação nos maciços das barragens de terra pode ocorrer

quando o material homogâneo do maciço å arenoso e então a permeabllidade

ê excessiva, ou quando é rico em argila com o perigo de fendilhamentos de

vido as alternâncias de umidade e secura'

No tipo de barragem de terra chamado tamericanott, o núc1eo cen

tral å substituido por diafragrna, geralmente de concreto armado' para se

rebaixar a linha de saturação. A percolação pode ocorrer nêste tipo de bal

ragem através do diafragma devido ao fato de ôste acompanhar o processotge

ralmente longo, de acomodaçães da terra, vindo a sofrer lesões posterloresn'

(rrg. r )
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E. Fortes de Oliveira e outros (fS66), no trabalho

diofrogmo de concreto
ormodo

terro que sofre longo processo de ocomodoçõo

Fig. L . (."g, J.A. Martins, 1961 )

rEstudo de Percolação em Fundações de Barragens por meio de
percolação

ls6topos radioativos" , constataram de ågua através das juntas de dÍlata

ção e através dos drenos da Barragem de Barra Bonl-ta. fsto nos leva å con

clusão de que se há caminhamentos preferenciais da ágrua pelas juntas e drg

nos, o vazamento poderå ocorer também através dessas estruturds no maciço

da barragem.

b - Vazamentos através da FundaÇão dqs Eer4geaÞ

-5-

dreno de pedro

Em terrenos perreáveis onde se pretende constn¡ir barragens, o

materíal da fundação Oeverá ser o mals impermeåvel possfvel para se witar

fugas perlgosas.

J.A. Martins (fSof) apresentando soluções como diafragmas, lenço1

lmpermeável e drenos para vazamentos em fundações de barragensr considera

que: tSe a barragem tiver que ser erguida -aem terreno nao impermeavelr deve -



rå ser devidamente considerada a infiltração sob a fundação, inff,ltra -

ção essa acentuadamente aumentada, considerada a carga razoåvel que se

virå obter por efeito da acumulação. Tal infiltração sendo excessiva vi

ra provocar o aparecLmento de empuxos de ågrua a jusante, assim como o

arrastamento de material da fundação".

0 material para fundação das barragens deve ser escoLhldo em

relação å "r. 
permeabilidade conforme Riuití Yoshida e outros (fSZZ),que

trabalhou em estudos geol6gicos para a implantação de Barragens no nþ

dlo São Francisco. Estudando os arenitos da Formação das Vazantes, che

go, å seguinte conclusão: "0s sedimentos predominantemente arenosos da

Forrnação das Vazantes apresentam caracterÍsticas de alta permeabllldade e

espessuras da ordem de 2O metros, que poderão comprometê - los como matg

rial de fundação. "
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3 - Vazamentos no substrato

0s vazamentos no substrato podem ocorrer em qualquer tipo de

rocha. Hå autores gue classificam os vazamentos no substrato baseados nos

três tlpos de rochas, lgneas, metamórficas e sedimentares e suas estrutu-

ras. Outros levam em consideração a configuração do Reservat6rio (t-.C.

Glenn . 1æ9 ).

Com frequência na bibliografia especiallzada em barragens e va

zamentos citarn-se as estruturas das rochas como causa dêstes ú1ti.o=t fra

turas, diaclases, fissuras, juntas, veslculas, falhas, contatos, planos de

acamamento, planos de xistosidade, dobras, camadas horizontais, camadas

mergiulhando para jusante, discordâncias e zonas de cizalhamento.



AIém dêstes, outros fatôres como alte"ação das rochas, estru -
turas cårsticas em calcårios e rochas solúveis (cavernas, dolinasrcavida-

des, canais de solução ), cascalhos, arenitos, folhelhos e sirtitos de

alta permeabllidade, dep6sitos glaciais e aluvionais de pedregrulhos, nas-

centes ae åg¡¡a no Resenrat6rlo, sumidouros, brecha de falha, formaçães mo

râlnic.", gargantas encobertas subjacentes ao reservat6rÍo (mesmo distan-

tes da baragem), rochas vulcânlcas porosas, soro residual, velos, diques

e pegrrnatltos são causas de percolação excessiva, e consequentemente, de

vazamentos no substrato,

Ernesto Pichler (fSSg) a respeito das rochas no substrato e

na fundação de barragens conclui que: trGrosso modo, devem ser considerados

três gnrpos de rochas - fgneas, metan6rficas e sedimentares. Nas rochas -

fgneas além das juntas podem existir falhas. urna falha pode ser tarnbÉm de-

cisiva para o insucesso de uma obra, desde que não seja estudada e trata -

da convenientemente.

0s basaltos podem aparentar na superffcie qualidade excelente e

passar em pequerìa profundidade a uma forma de alteração de reduzida reåis-

tencia e alta permeabilidade.n

Êsse fato se deve provavelmente å existência de diversos derra-

mesr onde haverÍa abaixo de uma rocha de boa qualidade , uma outra diacla-

sada ou veslcular, ecarretando o aumento da permeabil idade.

" 0 máximo cuidado exige tamuåm, nessas rochas, o estudo dos

-? -

contatos, ao longo dos guais a alteração da rocha básica É geralmente b€

tante pronunciada e elevada portanto, a capacidade de percolação de ågrua "



(Picrrler, 19sBJ.

A respeito das rochas metam6rficas Pichler (fsSg) cita gnaf-s -
ses e xistos, fissuras e fraturas nos quartzitos, e calcårios por onde

podem ocorrer vazamentos, mencionando principalmente os vazamentos que

ocorreram abaixo da fundação da Baragem de Hales Bar, EUA, no calcário

do substrato.

1914r tendo tanto o prazo quanto o custo sido quatro vezes superior ao

inicialmente estig.tlado. No eorrer dos anos seguintes houve necessldade -
de trabalhos extensos de estancamento que, entretanto, não conseguiram

vencer as fugas cada vez maiores e que em 1939 atingiram cêrca de aa n3/

seg. Novos estudos foram feitos e constrt¡iu-se uma cortina de vedação que

foi levada até a rocha s6tiaa abaixo aa rêae de percolação. Tudo indica

que esta cortina resolveu finaLmente o problema r'(pichler, 195g).

Considerando as rochas sedimentares, Pichter ItSSe) cita exclu

sivamente os arenitos concluindo que to que caracteriza os arenitos de um

modo geral é a sua penneabil-idade que pode variar dentro de limites bastan

te amplos. Nessas condiçães o problema principal a enfrentar relaciona -se

com as fugas de ågua por percolação, com as pressões neutras e com a pos -
sibilldade de escorregamento ao longo do plano de estratificaçãs. A perrneg-

billdade constitui propriedade das mais importantes, particularmente ño câ-

so das barragens e reservat6riosn.

Estudando os "Problemas Geol6gicos relacionauos å implantação -
de Barragens no méuio 5ão Francisco", Riuitl Yoshida (tnz) e outros real-i-

I'A Barragem de Hales Bar, EUA, foi constn¡fua entre rgo5
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zaram trabalhos que perrnLtiram o conhecimento detal.hado das feiçães de

dissoluções tÍpicas do calcário Bambuf, bern como uma avaliação das dificul
dades ligadas a projetos e construção de usfnas hidroeLétricas em åre"s
cårsticas, chegando ås seguÍntes conclusões: rtEm uma região calcária, a tg
pognafia dos valesr sempre cortados em gargantas profundas, é favoråvel å
pniori, a implantação de uma barragem. Por outro lado, a estangueidade dos
temenos de fundação uem como do resenratório, pode deixar 

" u"=r¡.*uåi"d?i"
suras de caráter cárstico, que podem provocar gnandes perdas com rísco d;
comprometer a economia do projeton.

t'As rochas calcárias do Gnrpo BambuÍ, na área estudada são in -
tensamente carstificadas, constituíndo-se em problema de grrandes pnoporções

em relação aos pnojetos de barragens propostas para os rios Arrojado e Cor-
rentinarr.

trNas áreas de ocorrência de rochas calcárias foram observados fe-
nôt"nos de dissolução (estruturas lapiasadas, cavemas, dolinasrsumidouros,
rios intermltentes e drenagem subterrânea intensa) ae significado regional,
que se estendem a cotas inferiores ås de enchfmento dos resenratórios proje
tados. 0s processos de dissohção atualmente quase que inativos têm toda
uma estrt¡tura forrnada que thes perrnitiria sua reativação caso se elevasse
novamente o n{vel freåtico. As estn¡turas de dissol-ução obsenradas nas áreas

de calcårio comprometem portanto a estanqueidade dos resenratórios propostos'.
Em relação ao substrato rochoso, Pichler [fgso) e Chiossi (fS?f)

consíderam que nas rochas mais sucetÍveis de perrnitir fugas sérias, são o ca!
cårlo e outras rochas solúveis, o basalto e outras rochas vulcânicas, dep6si-
tos g}aciais de pedregulhos e depósitos aluvionarestt, e analizam separadamen-

te cada un¡ dos casos, citando alguns exemplosr eue se seguem:
nA presença de calcário, dolomÍtos e mårmores inclusos, dwe sem-

pre ser encarada como fator de suspeita quando ocore na år"a do reser,rató -
rio projetado. A sua aparência superfícial firrne e sã pode ser extremamente -
enganosa. Geralmente apresenta sistema de juntas, pelas quais a ågiua da chwa
escoa com facilidade. É i:em sabido que esta água dissol-ve gradualmente e remo

ve o calcário, chegando a produzir grandes e extensos canais subterrâneos. A

-9-



gipsita å ainda mais solúvel que os calcårios e sendo de menor resistên -
cia mecânica, é sujeita a sofrer desagrregação mais intensa.rf Ex: Besenra-

t6rios do vale do Rio Pecos em N.M., EUA.[New Méx:.co - NM).

A respeito dos basartos, pichler (rsso) cita que na parte cen_

tral de um derrame de grande possança, pode ser bastante densa e não fra-

turada, mas tanto na superffcie, quanto no contacto com a formação subja-

cente e nas zonas de contacto entre derrames

vavelmente muito fraturada e permeável. Uma forrnação que consiste de nu-

nerosos derrames pequenos, será assim obviamente mais

formação que consiste de um ou poucos derrnames apenas,r.

Esta permeabilidade no contato entre basalto e a fo¡rnação sub

iacente foi um dos problemas encontrados na construção da Barragem de Bar

ra Bonita, onde havia percolação entre o basalto e o arenito subjacente.

Pichler (fgSo) ainda constata que as rochas vulcânicas de tex

tura grrosseira podem tambåm permitir fugas apreciáveis.

-10-

sucessivos a rocha será pro-

valente a calcårio cavernoso e basalto fraturado relativamente à =rr c.p.

cidade de percolação de água. Se ocorrer na base do vale =ôu"" o qual se

a
uom relaçao as rochas sedirnentaresrt, pedregu)ho grrosso

pretende construir uma barragem,

a formação de pedregnrlho não fâr

permeável que uma

o fluxo pela mesma

pode o depósito de

na1, ou ainda, um leito abandonado de rio pode

servatório e nesses casos será bastante diflcil

ser controlado por meios artificiais. Em certos casos

pedregulho ter aspecto ro"âini.o, ou de leque aluvio -

deve isto ser levado em consideração.Se

demasiadamente profunda e extensarpoderá

e equ!

fazer parte do flanco do re

as fugas de água pelos meios



artificiais . Nêsses casos 6 que se precisa levar em consideração o per!

go de fugas excessivas sob ação da carga da água represada. Dependerá es

ta fuga não sor"nte da permeabilÍdade do pedregrulho e da secção trans -
versal pela qual esta fuga se processa, mas tambérn do respectívo gnadien

te hidráulico ". (Picrrler, 1956).

As fugas por nascentes de água no reservat6rio são tambÉm a -
naLizadas por êste, com exemplos.

rrDevido å p"t=tnça de grandes nascentes na área do Reservat6-

rio de American Fal1s, em ldaho, EUA, muito trabalho cuidadoso tem sido

executado a fim de traçar as cun/as de nÍvel do lenço1 freåtico na área

do reservatório e åreas vizinhas, No IocaI ns 3 do projeto de Carlsbad em

New Måxico nascentes com uma descarga de 1,000 a 1.500 litros/seg. e que

serÍam submersas atå uma profundidade de mais de 10 metros, foram consi-

deradas como vias posslveis de fuga, visto que a rocha loca] consistia -

essencialmente de calcário e gâsso e os poços de ensaio mostraram que a

pequena distância apenas das nascentes o nlvel do 1enç61 de água se acha

va em nlvel muito mais baixott.

Pichfer IfSSo) cita os vazamentcis no Reservatório Mackey, no

BÍg Lost River, a 6 km aproximadamente acima de Maç¡sy, fdaho, EUA: úOb-

s"rvações feitas quando a altura da água no resen/atório era de 18 m com

uma perda de, aproximadamente 3.?00 litros/seg., mostraram que 
"ê"r. de

3CPf desta perda passava debaixo da cortina para reaparecer no canal do

rio pouco abaixo da barragsm. Aproximadamente 2tf, da perda passa pela

formação calcária que constitui a enconsta no engastamento å Uireita 
.da

barragem. Esta ågua reaparece no canal do rio à jusante entre 0r4 a 2 km
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abaÍxo da baragem. cêrca de 5S da perda por percolação total passa de -
baixo e em târno do engastamento esquerdo da barragem pe1.o delta de cas -
calho de Cedar Greek recorendo para o rio em diversos pontos situados en

tre 100 m, a 3 km abaixo da barragemn.

Vazamentos podem ocorrer também atrav6s de diaclases em camadas

mergulhando para montante.

Exempto dâste tipo

fsrael.

Descrevendo o substrato rochoso sob o ponto

tos, Chiossi (tSzt) apresenta os seguintes argumentos,

recidos com os de Pichler (fSSO):

rGranitos e gnaisses, via de regra, apresentam fraturas, fal-has

e dobras, ou sejat zonas de enfraquecimento e de percolação de água. No cg

so de gnaisses deve-se estudar a posição da xistosidade.

0 perigo em barragens construldas er árras de basalto não se res

trlnge apenas ao Iocal da barragem, mas principalmente no prfiprío reseryató

rio, uma vez que quando intensamente fraturadas, a possibilidade de fuga

drágua é bastante elevadarr. Exemplo de insucesso de baragem construida sâ-

bre basaLto: lttilson Lake, fdaho, EUA, que foi abandonada.

Citando também fugas drágua em basaltos, Ruiz (rsor) comenta o

fenômeno exemptificando com o maciço aLtamente fraturado como o da Barragem

de Berirl, e principalmente, dando ênfase aos problemas encontrados na cons

trução da Barragen de Barra Bonita, onde vários especialistas referem-se å

fuga drågrua através do contato entre basalto e arenito, através do basalto

eo

-]-j2-

que ocorre na barragem de Tel-Yeruham em

de vista de vazamen

até certo ponto pg



fissurado e através de fissuras no arenito por onde se podem estabelecer

perdas importantes e, principalmente, localizadas.

continuando sua descrição chiossi (rgzr) arg,umenta que nos quar

zitos notam-se com frequência zonas de infir-tração de água. 0s maiores ig
covenientes dos quartzitos fraturados são oexcesso de materiaì fragmentado

e a gnande permeabilidade. É o que ocorre, por exemplo, no substrato da BaX

ragem de Jaguara (nio Grande). os siltes , areias e principalmente calcårbs

estão sujeitos a intensa percolação, e os folhel-hos não são resistentes aos

efeitos dissolventes das ágruas de percolação, bem como materiais inconsoli-

dados.

Vazamentos podem ainda ocorrer através de brecha de falha(qFault

breccian), onde a rocha se apresenta fragmentada em blocos ou partfculas iI
regulares e angnJl-ares com poros ou canaisr eue permitem a passagem de ågnla;

de formações torâinicas (Picr,ler, 1956); de zonas de alteração caracteriza-

das por faixas de feldspatos em rochas gnáissicas; de camadas e lentes de

areia e pedregulhos nos bordos das geleiras .
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No estudo dos vazamentos de água em barragens e reservat|rios -
sempre são consideradas as estruturas , através das quaís ê"=es vazamentos

podem se processar. CÍtamos aqui as maÍs importantes:

a - Contatos - Ex: percolação através do contato basalto - are-

nÍtorbarragem de Barra Bonita.

Contato fol-helho - arenito no Local Laurel, Rio Laurel.(gUn) .

(PÍcnt er, L956).

b - Xistosidade: Pichler(fsso) cita a possibilidade da evasão -



de uma quantidede pequena de ågrua abaixo e em tôrno da

dos pl-anos de xistosidade.

c - fraturas . diaclases. .juntas.

Martins (fgOf) cita percolação atravås de

to da Barragem Trâs Marias, Rio São Francisco, M.G.;

tes de 0liveira (fgOO) na Barragem de Barra Bonita e

percolação atrav6s de diaclases e juntas.

d - Falhas - Ex: Barragem do Rio ocee em parks-vill-e, Tennes -
see, EIJA. (eicn:.er 1956).

Pichler (fgSO)r os vazamentos podem se dar atravås dessas estruturas.

Deve ser ainda lembrado que os vazamentos podem ocorrer por

meio de gargantas em arenitos pouco cimentados (Pichler, 1956) Ex: Gargag

tas: Reserr¡at6rio do Jerome , Idaho, EUA.

Também onde há juntas, falhas ou fraturas é sempre possÍvel que

se venha encontrar nascentes que podem constÍtuir s6rio perigo.

Pi-chler(1956) cita percolação através de rocha vulcânica porosa

no dique sêco de Pearl Harbour.

Doutro lado, rochas resistentr= å rção da água, podem conter fis

suras ou cavidades cheias de material solúveL ou de fácil erosãor eue pode

ser removido por correntes de ágn:a subterânea, quando sob a ação aa carga

barragem ao longo
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fraturas no substra-

Rui.z (1s01) e E.For

Pichler (fSso) cita

sdeso

amento

ef as e so1

represada se produz um fluxo vigoroso daquelas correntes.

Finalmente, sob o ponto de vista dos vazamentos deve ser l-evada

. Segundo



em consideração, não somente o maciço e o substrato da barragem, como tam

bém a configuração ao Reserr.rat6rio.

A tftulo de exemplificação citamos Pichler (fsso), concluindo -
que ta confignrração ao resenratório é doutro lado ås vezes bastante compli

cado e pode ser que uma parte do seu bordo seja formada por um espigão ou

divLsor atravås do qual a rocha é ue tat modo permeável que pode resul-tar -
séria infiLtração e resro uma ruptura.,'

4 - 0 måtodo do Potencial Espontâneo

. a - Histórico

Corpos de certos minerais podem , sob certas condiçães, compor-

tarem-se como células galvânicas naturais e provocar o aparecimento de cor

rente eIétrica ao seu redor. Êste fenômeno é denominado Polarizução ,=oon--

tânea, e o m6todo geoflsico que o estuda recebe o nome ue Métouo de poLari

zação Espontânea' ou método do Potencial Espontaneo [sefr-potencial method).

Foi o geoffsico francês, C. Schlumberger quem desenvolveu êste -
mÉtodo e, ap6s sua famosa investigação na pirita de saint Bel r Françar em

1913r numerosas áreas contendo prováveis depósitos com sulfetos foram inves

tigadas por âste método, em todo mundo.

"0 método do potencial espontâneo é um måto¿o elåtrico que usa um

campo natural. Todos outros måtodos elétricos usam campos elËtricos artifi -

cf.aLs.

A atividaoe elåtrica de corpos de minério e os potenciais assocj.a-

dos com concentrações de metais em jazidasrcorrosão de tubulações de oleo -

dutos, movimento de águas subterrâneas, e bases de fundação, resultam de con-

centrações diferentes de soluções eletrollticas em contacto com objetos metá-
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licos , de diferenças qulmicas de materiais em contacto com soluções, e

(em casos excepcionais) ua er.etrofiltração ,,. I Heirand, r94o).

0 potencial espontâneo ser¡do uma corrente elétrica que circula
no so1o, cuja origem índepende da ação humana, está ligado a fenômenos cg

mo oxidação, eletrólise, filtração, etc. No casc da firtração, ura solu _

ção percolando um material permeåve1 provoca o aparecimentc de uma dife -
rença de potencial, dado pela fórmula de Helmholtz, v = f?À.p , onde' 4íu
V = potencial de fluxo

"P = resistividade do lÍquido

E = constante dielétrica do lfouido

AP = pressão

N = Viscosidade do llquido

b - Gondiçães básicas

A pirita mostra a mais forte polarização Espontân"u, mas a mes _

ma atividade foi obsen¡ada na pirrotita, magnetita, minérios de cobaltorgra

fita e antracita' A atividade eIétrica dêsses mineraís prov6m das diferenças

de concentração de soluções eletrollticas que circundam o corpo de minérÍo -
(ou camada)- A diferença na composição das soluções ao redor do corpo de m!

nårio å causada por óxidação diferencial do minËrio. Muitas vezes as forr¡a _

ções inconsolidadas perto da superf{cie acima do nível hidrostático estão sa

turadas de ar. um corpo de minério vertical, de pirita por exemplo, penetran

do a Zona arejada, será oxidada no seu tâpo¡ Þor interméuio de águas superfi-
ciais ricas em 0r. A oxidação da pirita produz H2s04r que é neutrarizada por

carbonatos existentes ao redor do corpo de minério. A solução de sais assím

-16 -



obtida ao redor ua porção oxidada do corpo de minårio difere, pois, da

composição da solução em contacto com a parte não oxidacla, resultando nu

ma diferença de potencial entre a parte superior e a parte inferior ;

corpo de minério. Esta diferença de potencial causa uma corrente que flui

para baixo, dentro do corpo de minério e, então, para fora e para cima, a

travås das rochas encãixantes. Na superflciera corrente se dirige para um

ponto, normalmente acima do minério, chamado nentro negativo.[rig.z )

-\'7-

A figura 2 mostra ao alto, a medida do potencial segundo uma l-i

nha reta Uõï r mostrando o diagrama que, no ponto correspondente ao polo ne

gativo, o potencial é o mlnimó. 0 ponto correspondente na superflcie ao po

1o negativo é o ponto C, que é o centro negativo.

Portanto, para u o"o"rôncia de polarização espontânra ,rn corpos -

de minério, devem ser preenchidas as seguintes condições básicas:

Di3lo¡cio



- o corpo de minÉrio deve constituír-se, ou pelò menos contsr

aprecÍåvel quantidade, de minerais dos tipos acima mencionados, sendo con

dutor.

- 0 mineral deve ser susceptfvel de oxidar_se.

- 0 eletrótito ao redor do corpo de min6rlo deve ter composição

diferente na parte superior e na parte inferior do depósito. Esta condição

geralmente existe quando o corpo mineral penetra na zona arejada acima do

nÍvel da ágiua subterrânea. Deve-se levar em conta ainda, que as variações -
do nfvel freático podem influenciar o fenâmeno da porarização espontânea de

modo consideráveL.

c - EquiÞamento e Þrocedimento de campo.

c - 1. Equipamento

Para a medida do Potencial Espontânea empregam-se: eletrodos pa

ra o contacto com o solorinstrumento de medida e cabos isolados, para J-iga

ção Uos eletrodos com o medidor.

0s eletrodos dwem ser do tipo não polarizável, os instrumentos
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de medidas podem ser galvanômetros,

cos, e os cabos são Oe cobre, finos,

0 objetlvo do levantamento da polarização espontânea é locar o

centro negativo. rsto pode ser feito de duas maneiras:

c - 2. Procedimento de campo

- levantamento de linhas equipotenciaís-:'

- levantamento de perfis de potencial

c.2-1 . Levantamento de l-inhas €quipotenciaÍs
ètste procedimento consiste em se determinar os pontos que estão

potenciômetros ou voLtlmetros eletrôni

leves, torcidos e bem isolados.



sÍtuados numa mesma linha equipotencial, locando-se os pontos que apresen

tam a mesma anomalLa por meio de um galvanômetro¡ dos eletrodos e dos ca-

bos' Êste procedimento continua até que a linha maÍs interna seja traçada,

o que permite localizar o centro neoativo-

Êste procedimento consiste em se traçar r.inhas de pontos espa

çados, podendo formar uma malha ou não, e medir a diferença de potencial _

entre os pontos obsenrados, por meio de um potenciômetro ou um voltÍmetro

eletrânico de corrente contÍnua.

c.ZQ..
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0 procedimento por nós utilizado no campo foi o do levantamen

to de perfis de potencial e, que será portanto descrito mais adiante com

maiores detalhes para o caso especial de Correntes Naturais em 0bras de

Engenharia Civil, especificamente barragens.

Hå ainda a considerar as fontes de êrro que aparecem em trabg

thos desta naturezat que são correntes estranhas causadas por linhas de

transmissão em áreas populadas, indústrias, mineração, estradas de ferro,

correntes da ionosfera, indução na Terra, e flutuaçães do campo magnético

da Terra (correntes telúricas).

Estes correntes criam campos que podem ser

-Acomparaçao com aqueles gue se quer medir, que é o Campo

rização Espontânea.

A polarização espontânea é constatada não somente em corpos de

minérios, como tambåm pode ocorrer por meio de fenômenos hidrol|gicos, se

ja por *eletro-filtraçãott, seja por ttfricçãott, em montanhas devido o frg

xo das águas superficiais pelas encostas, em áreas desÉrticas e semi-desér

ticas e, finalmente, entre solo natural e sol_o arado.

d - Interpretação dos resul_tados

A partir dos dados (airrença de potencial) obtidos por qualquer
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dos dois procedimentos citados

No caso de Levantamento de perfis de equipotencial pode-se fazer um perfil -

consideráveis em

causado pela Pola

para cada linha de obsenração, colocando-se em abcissas as distâncias hori -
zontaÍs e em ordenadas os va_'t ores rel-ativos

to dessas linhas. Êste grråfico recebe o nome

constroern-se mapas com cun/as de isoanomal_ias.

do potenciaL medido em cada pog

de perfil de potencial.



A interpretação é usualmente qualitativa. A partir dos mapas de

linhas equipotenciais (ou linhas de isoanomalia) e/ou dos perfis de equipo

tencial, pode-se determinar a locação e a extensão lateral aproximada dos

corpos de minårio, sendo em geral diflcil determinar a natureza do corpo de

min6rio.

Na prática, anomalias menores que 50 mV não são levadas em cog

sideração na interpretação, porque podem ser facilmente causadas por outras

co*entesr eu' não o Potencial Espontâneo que se guer medir.

Métoaos de avaliação quantitativa de anomalias de Potencial Es-

pontâneo podem ser aplicados em casos favoråveis. Tais métodos têm sÍdo de_

senvoividos por Heiland, Lasfargues, Meiser e outros.

5 - DesenvolvÍmento do método em laborat6rÍo

5.I - Eeg-qs teáricas

-2L_

Para a execução dos nossos trabalhos de laboratório baseamo{ros

nos estudos de G.Schlumberger =ôb"" o método do Potencial Espontâneo, des -
crito atrás, nos trabalhos de Ogilvy, (1sog,1g?0), 

=âb"" o estudo do méto-

do em laborat6rio e sua aplicação em barragens, e na Lei de Darcy.

Êste método tem sido largamente empregado na prospecção mineira,

porem raramente em obras de Engenharia Civi1.

Atá o presente, pelo que nos consta ,

goslovsky, estudaram e desenvolveram o método em

em barragens.

Conforrne ogilvy (igog),"experiências de laboratório são executa-

das em vista de que os vazamentos de reservatórios são caracterizados por

anomalÍas de corentes naturais. Suanto maior a descarga de filtraçãortanto

somente 0gilvy, Ayed e Bg

Laborat6rio e o aplicaram -

,,'{
f

.1¡



mais altas estas anomalias são .como resurtado, a relação que goverïa a

diferença de potencial- e a composição g,ranurométrica da areia, concentra

çães eletrolÍticas e outros fatores foram revelados.

As primeiras experiências para detectar locais de vazamentos em

barragens, usando fenômenos de potenciais de fLuxo deram bons resultados.
Elas mostraram quer usando-se anomal-ias naturais de potencíais de fluxo -
é possÍvel mapear exatamente locais de vazamentos através do fundo, tão
bem quanto atravÉs dos ateros das barragens.

Para estabelecer as bases teóricas para o método mencionadorin

vestigações de laboratório e projetos de trabalho foram desenvolvidosr.

Êstes autores realizaram trabal.hos de campo em resenratórios do

Trans-cåucaso e da Asia Gentral, obtendo dados que confirmaram suas expe

rlências de laboratório.

-é1-

å baseada no fenômeno do campo eÌétrico
formado pelo fluxo dtágua através de um meio poro=o. Ê==" fenômeno foi -
investigado por muitos geofÍsicos e eÌetroqufmicos. Entretanto muitos fa
tores que influenciam a origem dêsses potenciais permanece, não esclaræ

cidos "(Ogitvy 1969).

Tendo isso em mente, êstes autores desenvolveram investigaçães

de laborat6rio, tendo em mira o estudo da dependôncia do potencial de f1u

xo com a porosidade e permeabilidade de areias quartzosas, tão bem quan_
.ato à composição iônica 

" å .on.rntração eletrolftica.
llñ .-'ìrabe-se que no limite das fases sótiua e llquida, e, em par_

rA possibilidade de usar



ticular entre partfculas minerais com poros umidecidos, uma camada dup1a

é forrnada. 0 conceito mais recente á que essa dupla camada tem um caráter

df-fuso, e parte dela, na fase lfquida, pode se mover 
"âu", a parte sólÍda.

Dessa maneira, uma diferença de potencial é criada.

Na natureza prwaLefcem soluções ue água e sais mono e bivolen-

tes¡ f parte iméveI dal camadal dupla afiliada com a parte s6tiaarusualmen

te tem uma cÉrrga negativa, enquanto a Barte móvel_ tem uma carga positiva _

(rig.¿ ).
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Figrura 4

As bases teóricas para o potencial de fLuxo foram formuladas pe_

la prirneita vez por Helmholtz. Ê1e consíderou o fluxo através de um tubo ca

pilar e derivou a seguintr equação ! = ?EAP-a onde
4lf ru

r\_/

fose liquido

fose solido



V = potencial_ de fLuxo

E = constante dielétrica do llquido

or = potencial eletro _ cinético

f = resistividade do l{quido

Àp = diferença de altura (pressão)

N = viscosidade do llquido

' Esta equação mostra que para um certo tubo capirar e para uma

certa solução v/Ap é constante, isto é, o potencial de fluxo á diretamen-
te proporcional å dif"""nça de altura (pressão) e independe do comprimento

e da área do tubo capilar.

Em meios porosos [rocrras), as relações eletrocinéticas são mais

compLicgdas que em tubos capilares. Nêste caso é essencial consÍderar a com

posição gnanulométrica, a permeabilidade do meio, a forma e a tortuosidade

dos poros, a área da superffcie livre e espessura dos fifmes de água firmes
e de limites infinitos, arém de outros fatores ,,('girvy, 1969).

Ogi1vy, Ayed e Bogoslovskv [rsos) em seus experimentos de labora
t6rio fizeram passar um fluxo drågua de soluções iônicas atrav6s de um tubo
de vidro de cêrca de 20 cm de comprimen to e z cm de diämetro, contendo areia,
variando r pressão.

Essa variação de pressão foi medida através de dois piezômetros ig
seridos 

"ôb"r o tubo, distanciados 
"ê"", de ro cm. No tubo, abaixo dos pie€

metros foram inseridos dois eletrodosr por onde era medida a diferença de po

tencial' concluindo que eLa varia com a pressão, porosidade, perrneabilidad+

e a concentração da solução percolante.
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A fase inicial dos nossos experimentos em laboratório foi ba -
seada nestas experiências efetuadas pelos autores citados,

5.2 - Ensaios em l_aborat6rio

5.2.1 - Fase inicial

Nesta fase efetuamos experiëncias com ágrua destilada e uma so-

1ução de NacL em água destilada de concentraçäo N = 1o-3r eue atravessou

diferentes gnanulações de areia, sob diferentes condiçães de pressão.

Para as experiências em l-aboratório foram usadas amostras de a

reia quartzosa de origem fluvial . Essas areias foram sepa.radas por penei

ramento nas seguintes frações em microns: 10s a r??, r?? a 250 , zs0, a

297, 297 ,a 42O, Q.O a 840, 840 a 1000, e 1000 a 20C0.

Todas as medidas de potencial de corrente foram efetuadas num

tubo de fluxo de material pIástico com 2r5 cm de diâmetro e 40 cm de com-

primento. fniciaLmente foram confeccionados um tubo e piezômetros de vi-
dro, mas devido å fragilidade da montagem, optamos por tubo e piezômetros

de plástico.

0 tubo foi obturado por duas rolhas de borracha furadas, passan

do-se nos furos duas mangueiras para entrada e salda da solução. Dois tubos

piezométrícos de plåstÍco separados de 10 cm foram ligados ao tubo de flu
xo para verificar a diferença de pressão. Esta era consegn:ida por uma pig

ça de Hoffman colocada na mangueira por onde circula a solução que vai en

trar no tubo,

Exatamente abaixo dâstes tubos piezométricos foram inserj-dos dois

eLetrodos de platina. Para se medir o potencial de corrente adotamos o se-
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gulnte procedimento : cor-ocar a areia no tubo, compactå_la, corocar as ro
thas perfuradas nas extremLdades, ligar o fluxo da solução para eliminar o

ar contido nos poros, deixar equiribrar o sistema durante pero menos uma

hora e finalmente i-igar os eletrodos e ler o potencial de corrente com um

microvoltfmetro e a artura da coluna atingida nos dois piezômetros.

surgiram poråm certas dificuldades para a realização oa experi-
encLa. A primeira, já citada, foi a construção de um tubo de fluxo de práE

tico, bem como piezômetros de plástico, devido å fragilidade do material de

vidro' A segunda foi o carreamento dos grrãos de areia pela mangueira ,Je sal
da e peì-os piezômetros. Êste problema foi resol-vido colocando pequenas tg
las de nylon no contacto com o tubo dos piezâmetros e das mangueiras de eg

trada e safda. outra dificuldade foi o vazamento através dos oriflcios dos

eletrodos e através das rorhasr que foi solucionada colando-se as rorhasros

piezômetros e os eletrodos com araldite.

Suanto å inoução, ligamos um dos eletrodos ao terra do l-aboratório.

A leitura da coluna drágua nos piezômetros foi feita por meio de fitas métni

cas colocadas ao Longo dËles. Por6m, a dificuldade mais gr-ï.ave era a de se ma¡

ter constante a pressão da ågua uma vez que no inlcio foi usada , rêa, de

ågua do laboratório, de pressão não constante. 0 problema foi solucinado cg

locando-se um reservat6rio a uma altura de 43 cm acima do tubo e o ligando a

êste controle da pressão foi conseguido graças ao uso da pinça de Hoffman .

No reservatório foi Ínicialmente colocada água destilada que era recuperada-

na safd. do sistema.
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com o sÍstema funcionando norrnarmente, para cada grranulação de



areia abria-se tôaa a pinça dando a maior vazão e consequentemente a maior
pressão nos piezâmetros; deixava-se equrlibrar o sistema e lÍa _s€ o poteg
cial de cotrente' As al-turas da coluna drágua nos piezômetros também eram-
medidas, de onde tirava_se a variação de pressãoAp. para caoaAp"o" _
responde uma diferença de potencial av. Depois a pressão era diminurda
com um pequeno fechamento da pinça, o sistema entrava novamente em equi_
librio e tinhamos novos¿\P 

"av. o procedimento foí repetido várias vÞ
zes para tâUas as granulaçõ"s de areia citadas.

Besultados obtidos

obseruou-se que à medida que aumenta a pressão, rrá um aumento de
potencial erétrico criado peì-a corrente naturar , que tem origem na percora

ção ue urna solução por ,, ,utr"ial poroso.

posteriormente rêz-se os mesmos estudos para uma solução perco _
lante iônica de NacL em ågua destirada de concentração N = 10-3, obtendo os

mesmos resultados teórÍcos, porém, como 6 6ovio, com resultados numéricos di
ferentes.

As tabelas I e 2 fornecem as medidas de Ap eA\/ obtidas, cuJos
valores estão lançados nos grárÍcos das figuras 6 e ? , respectivamente.

A figura 5 mostra a montagem utilizada para o estudo do potencial
espontâneo no laborat6rio. Nela aparecem o reserrratório, o microvortlmetro
com seus cabos ligados aos eretrodos do tubo de fluxo, .o tubo de fluxo com

seus piezômetros e suas mangueiras de entrada e saÍda.
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Figura - S

Para a tabela L, notamo= o 
"rp"êgo 

da gnanuração 4zo a g40

microns. Nas experiências congtatou-se que essa fração se comporta como

a fração 2g7 a 420 microns, assim não aparecendo na tabela z e no gráft -
co da figura 7.

As investigaçães levadas a efeito forneceram dados concretos e

mostra¡'am que o tétodo de cotrentes naturais å efetivo na dete¡minação de

perda dtágua em barragens.

_28_

5.2.2 - Fase final-

0s ensaios em laboratório continuaram a ser desenvolvidosrcons

trulndo-se parte do equipamento a ser utilizado no eampo.

Foram construidos os eletrodos não pol.arizáveis, constando de

um recipiente de porcelana porcsa com cobertura em plástico, com rosca na



Tabelas para o gnárico: potenciar espontâne" [ ¿ v) x pressão

a

fração 1091?7 micra

AP AV

6,00 1,30x0r03

15100 4r5 x0r03

l_8,5U 5,60X0,03

28,00 6,90x0r03

10r00 4,00x0r03

8,50 2,00x0,03

29r50 ?,00x0,03

c

fração 25O-2g7 micra

^ 
p 

^V24rOO 2, g0x0r03

23150 2r30x0r03

12r00 1r40x0r03

9,50 1,00x0,03

13,70 1,25X0,03

L4r?O 1r30xor03

gr50 0,?0x0,03

8,00 0r50x0,03

e
fração 420-840 micra

AP AV

1gr30 9,30x0r03

15,50 6rg0x0,03

I2r4O 5r6OX0r03

10,30 416OX0,03

10,00 4r50x0,03

AV ê dado em milivolts

^ 
P é dado em centfmetros

b

fração 1??-250 micra

AP AV
16r00 gr60x0r03

15,00 9,40x0,03

14r00 gr00x0r03

13,00 7,50x0r03

11r00 7r20x0r03

I0r00 6,20x0r03

5,00 5,00x0r03

d

fração 2g7-42O micra

AP AV

L6,00 7,20x0r03

13,60 6,20X0,03

1lrBO 4,goxor03

9,50 3,00x0r03

f

fração 840-1000 micra

aP 
^v16r50 3r70X0r03

gr40 1r90x0,03
11,00 2,90x0r03

3r00 0,60x0r03

2,50 orSoxor03

g

fração 1000-2000 micra
A P AV
5,00 2rg0x0r03

6,40 3,70X0,03

gr?o 5100x0,03

-2q-
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DESENVq-VTMENTq OE CORRENTE NATURAL EM ABEIAS

FELA PASSAGEM E UM FLUXO E Sq-UçÃO DE NACL

reta a

fração 2S0

AP

6r7O

9rffi

13r40

16,30

reta c
fração 17?

AE

T rãa

9150

13,30

17,00

20r50

reta e

fração 840

Ap
9,50

l_2,u0

16,60

18,00

a 297 microns

AV

3,30

4r4o

6r30

7 r5o

TABELAS PARA O GBÁFICO AV = aP

a 250 mÍcrons

AV

2r4O

3,00

4r4o

5r40

6r?a

reta b

fração 29?

AP

8r60

11,70

15,20

18,40

-30-

a QO microns

AV

3r50

4rg0

6r30

? r?o

reta d

fração

A,p

18r20

13,50

11,40

? r5O

a 100CI microns

AV

rr?o

2r30

3r30

3,50

105 a 177 microns

AV

1, go

1,6O

1,10

0, B0

reta f
lraçao

Á.P

6r?O

9, g0

14r50

18r50

1000 a 2000 microns

AV
0,30

0r65

0rB0

1rl_0

AVådadoem

AP é dado em

milivolts
centÍmetros
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na parete superior; preparadas bobinas com contato deslizante e soluções

de sulfeto de cobre . Foi feÍta a moagem do sal para enchimento das por _

celanas porosas e, finalmente, foram prepæadas as trenas de nylon com dg

marcação de 1o em 10 metros para serem utilizadas nas áreas inundadas.

A preparação oêste equipamento e a construção de parte oête fÞ

ram possÍveis graças aos estudos de dimensionamento dos eletrodos e de g

daptação do equipamento visando facilidade de transporte e impermeabiliza

ção.

6 . Ap1Ícação do método no campo

0 métoao do Potencial Espontâneo que usa correntes naturais foi
apllcado no campor na Barragem de Saracuruna, Estado do Rio de Janeirore na

Barragem do Bio Juqueri, Sistema cantareira, da corllAsp, Estado de são paulo,

barragens estas que sofrem vazamentos.

-3È

6. 1. Trabalhos Anteri.ores

6.1.1 Egrragem de Saracurtlna

A Barragem de Saraeuruna está situada no curso alto do Rio Saracu-

runar logo ap6s a junção dos Rios Mantiqueira e da pedra Branca, na Eerra

da Estrela, destinada ao abastecimento drågua da Refinaria Duque de caxiasy'a

Petrobrás, no Estado do Rio de Janeiro.

Esta Barragem foi construida entre 1960 e :t962, apresentando desde

o seu enchimento, vazamentos no fundo e na

Ap6s a conclusão da barragem, com

giram vazamentos nas duas ombreiras. 0s da

seguidar mesmo com a elevação contÍnua do nlvel- do reservat6rio até a cota

75 m.

ombreira direita.
C-..o n:.vel- da agua na cota â5 m sur

ombreira esquerda desapareceram em



A ba:ragem de saracuruna é ao tÍpo barragem de tera, tendo si-
do apontados vårÍos defeitos de constnrção pelos técnicos do rnstituto de

Pesquisa Tecnológicasr na Revista 0 Dirigerrte construtor (rrz): dreno -
vertical a partir da berma 6L m da barragem em direção ao interior da om-

breira direita; êste dreno apresentava o incoveniente de diminuir o cami

nho de percolação da ågua, acentuando assim o gradiente e a pr6prÍa per-

colação; má qualidade dos tubos col-etores na obra, originando uma caver-

na de 2r9 m de profundidade dentro do aterro; dispositivos de impermeabi-

lização e drenagem, bastante alterados durante quase um decênio de obras

de recuperação; abandono de muitos dãsses disposÍtivos e a construção de

novos uêtes; discordância topográfica de várias plantas; o não funcionamen

to de muitos piezômetros instalados; a cortina drenante executada na om-

breira direita não era eficienter apesar do grande voLume de água coletado;

e a presença de camadas compactas alternadas e lentes mal compactadas, des

contfnuas no aterro da barragem.

-34-

Os estudos geol6gicos regionais e locais efetuadss na região

(Bevista 0 Dirigente construtor , juJ-ho, rg?z) objetivaram determinar o

po de infiltração de água que se processa: se por zonas localizadas,

J'ongo de falhas ou zonas fraturadas transversais ao eixo da barragem, se

de modo generalizado pelas ombreiras. Tais estudos revelaram a ausência de

falhas ou fraturas diretamente responsáveis pelas infiltraçõesi

Geoloqia local

-

Já em 1960r Freitas descreveu a geologia do local da Barragem de

Saracun¡na, antes da sua construção:

ti

ao



r o ante-projeto de constn¡ção seJ-ecionou dois eixos. o sítlo

2 fica cêr"" de 22O r å ¡uz.nte do sÍtio ns I .

Existem três tipos de rochas afLorando no terreno: tálusrcoJ-!

vio e migmatitos.

No sftio n9 1 os dep6sitos de tálus ocupam a margem esquerda -
do Rio Saracun¡na. Na tnargem direita, observa-se o contacto entre o tåLus

e o regolito da rocha local (manto od migmatito). Capeando irregularmen-

te o manto de intemperismo do migrmatito ocorrem dep6sitos coluviais pouco

espêssos, na margem direita. 0 migmatito, via de regra, aparece fresco ou

ligeiramente alterado, no talvegue do rio.

No sltio ne 2 da barragem o talvegue do rio exibe dep6sitos ry
dåceos misturados com arenosos, cujos tamanhos variam oe calháus à areia

g¡rossar tendo restos de talus salientes na forma de matacões sub-angulares.

0 trbed-rocktt compõe-se de um migmatito idêntico ao encontrado no eíxo n9 1,

sendo ótimo o estado de consenração da roeha. A rochar tam6em, é pouco susce

tÍvel- ao diaclasamento. São obsenrados dep6sitos de colúvio a esmo duas mar

gens. Restos de dep6sitos de tåtus são encontrados na margem direita. Na mar

gem esquerda o exarne geológico superficial não revelou a presença de tålustt.

A1ém da geologia ÌocaI, Freitas (rgso) fornece a topognafia,lito-

logiar intemperismo, fisiografia, estn¡tura geológica e gemorfologia da re-

gião. São indicados também suusÍaios para a Engenharia sob o t{tulo ,,Geolo -
gia Aplicadar'.

A revista 'r0 Dirigente Constn,rtor" Ijulho , IWZ) apresenta também

alguns aspectos da geologia 1ocal da própria barragem: t'41ém dos afloramentos

dos pontos rochosos, a ombreira direita possui na superfÍcie camadas de solo

-35-



coluvial, argiloso , de consistência média e côr vermelha. Êste solo englo

ba matacões rochosos de vários tamanhos e gråus de alteração. Em certas

áreas onde houve remoção, aflora o solo de alteração de rocha, constitu{do

por arei.as rédias a grossas, siltosas, de compacidade m6aia a compacta, de

"ôrts amarel-a e cinza. Em muitos locais da ombreira direita o solo coluvi -
al apresenta-se repleto de orifícios tubulares vaziosr ÇuE mergulham a

pequenos ângulos, em quaiquer direção.

Em vários pontos da ombreira direita constatou-se a presença de

sauveiros atj-vos' com rolheiros! de secções similu".= år dos oriffcios tg
bulares' A partír dal concl.uÍu-se gue a carnada oe solo coluvial da ombrei-

ra direita iå roi o habitat de numerosos sauveiros, atualmente abandonados

na maioria.

Êles podem anular o efeito de impermeabilização natural, carac-

terlstico dêsses tipos de solos argilosos superficiais,,,

Foram realizados também, estudos dos vazamentos na Baryagem de

Saracui'unar empregando-se isótopo radioativo cie bromo _8.82, pelo Departg

mento de Apiicação de Radioisótopos nas indústrias , do ï,E.A. de são

Faulo tendo-se chegado å seguinte concl-usão: as infiltrrçõ=s de ágrua nas

duas ombreiras ocorren generalizadamente, não se processando ao longo de

caminhos preferenciais, tais ccmo falhas ou fratur-asi as infiltrações de

åg'a a montante da baragern não se restringrr å= proxirnidades, estendendo-

se muitos metros a montante, ultrapassando os limites da tomada drágua; a

permeabilidade da ombreira direita é alta, sendo sete vêzes maior que a da

esquerda"
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6.1.2. Barragem do Rio Juqueri

A barragem do Rio Juqueri está localizada no rio do mesmo nome,

na serra da cantareira, munícipio de Mairiporã, Estado de são paulor spn_

do uma das obras do sistema cantareira, da co\rAsp, para o fornecimento de

água potåvel å região da Grande São paulo.

A barragem do Rio Juqueri foi concluÍda e, 1g?0, sendo do tipo
barragem de terra, com maciço de 22 metros de altura, crista de 1g5 metros

de comprlmento, cuja cota atinge ?50 metros. É constituida de descarrega -
dor principal, de fundo e de cheias, todos em concreto. o volume de terra
do maciço É de 200.000 metros cúbicos . A área inundada é ue S.600.000 m!

tros quadrados' armazenando um volume de ågrua de 36.000.000 de metros cúbi

cos.

Geoloqia local

No loca1 da barragem do Hio Juqueri encontramos xistos e filitos
e gnanitos intrusivos do p"é c.*u"iano superior. No vale do rio, cobrindo es

tas rochas, existem aLuviões recentes de grranulação variada, que compreende

partlculas desde a fração argirosa, passando por siltes,areias, até seixos .

No eixo do rio, a montante, muito próximo å b"rr"gem foi consta_

tada uma falha, cujo plano 6 qu-se perpendícular ao eixo da barragem.

Na margem direita do reservatório aparecem grranitos, que aflo
ram iunto ao engastamento da barragem, sendo recobertos mais å montante por

.=pê=so manto de regolito,

Na margem esquerda aparecem xistos bastante a] terados. A fa] ha -
no talvegue do rio pode ser a estrutura de contato granito-xisto.
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A respeito da Geologia da região, E1lert (rgoa), descrev€ €s-

tas rochas com maiores detalhes: "Na área predominam rochas metassedlmen

tares, os xÍstos e os filitosr com intn¡sães gnanfticas, que forrnam três

corpos distlntos. Êstes são designados gnanito Cantareira, Mairiporã e

granito gnaisses,'.

o granito que aflora å uireita do reservatório, junto å barya

gemr o Granito lrtairiporã, é descrito pormenorizadamente por Ellert,

Em relação aos vazamentos, êstes forarn anteriormente constata

dos no corpo da barragem e atrav6s do substrato.

6.2" Trabalhos de Campo Fìeal_izados

6.2.1 Barragem de Saracuruna

a - Equipamento

0 Equipamento utilizado no estudo do vazamento de ågua na Bar-

ragem de Saracuruna por meio do método do Potencial Espontâneo, foi o se-

guinte: microvoltÍmetro Keithley alimentado a pilha de mercúrio com sensi

bilidade de até 0r1 mV, eletrodos não polarizåveis, bobj-nas com contatos -
deslizantes, trenas de nylon de comprimento superior a 200 m, demarcadas -
de 10 em 10 m.

Para a exata locação dos pontos de medida foram util-izados dois

teodolitos.

b - Procedimento de camoo

-38-

0 levantamento consistiu de perfis de medida espaçadas de l0 a

15 metros, com pontos de medida espaçadas de l0 metros.

A posição dos pontos de medida era dada pela trena de nylonrpre



sa em ambas as margens da zona inundada.

um eretrodo era mantido fixo na margem da reprêsa, numa zona

bem úmidar ê o outro era movido por meío de uma pequena embarcação com um

operador e um auxiliar, que se deslocavam ao rongo da trena, a partir de

uma das margens, estacionando de 10 em l0 netros, onde o operador lançava

o eletrodo no fundo da reprêsa.

Suando o eretroao atingra o fundo drágua, eram então efetua -
das as medidas de diferença de potencial.

uma vez atingida a margem oposta, a trena era deslocada å mon

tante, de aproximadamente 10 a ls metrosr e €r operação era repetida. o a

parelho de medida permanecia estacionado na terra junto ao eletrodo fixo .

A presença de vento causava frequentemente desvios nos pontos

de medlda. Para a sua exata locação foram utilizados dois teodolftos, que

por mef'o de triangulação locavam exatamente o ponto de medlda. os teodoll

tos eram estaclonados em pontos perfeitamente demarcados no terreno e 1

dentlficados na planta.

0s valores da diferença de potencial medidos eram anotadosrbem

como as posições dos pontos, defínidas pe10s teodolitos.

Devido aos desvlos nos pontos de medida, causados peLo vento ,

os perfls descrltos não eram linhas retas, mas, arcos.

Q¡tra dlficuldade era a presença de correntes terúricasr euê

quando não lmpedlam, dlficultavam sobremanelra as medidas. euando a inten

sLdade das correntes era elevada, prÍncipa'lmente devl-do a proximldade de

tempestades e descargas elátricas, os traba-]hos de campo eram interrompi -
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dos e reiniciados no día seguinte, refezendo-se parte do perfir. medr.do no

dla anterr'or, de modo a se controlar as medidas agora obtidas.

c - Dados obtidos

como um dos eretrodos permanecía fixo em condrções de terreno
que não mudam no decorer do levantamento de um perfil, o potenclal dêstæ
ponto era tomado como potenclal de referência.

Em qualqut" ro".r que se efetue uma medida por meio de dois el+
tordos, aparecerá sempre uma dlferença de potencial eue podemos chamar de

"queda de potencial ohmica', originada naturar.mente pe,r,as condições de på

tha geológica ou correntes tel-úricas, ou artlficialmente por l.inhas de al
ta tensão.

Em medidas de campo o p""âretro de interêsse é portanto não êg

te valor absoruto da drferença de potenclal , mas sim as diferenças de pg

tenclal entre pontos consecutivos. É assim, em linhas gerais, a varr.ação da

diferença de potencial entre pontos consecutivos situados ao longo de um

perfil ou uma área e um ponto qualquer fixo, tomado como ponto de refe"ân _
cia.

Uma vez determinada a diferença da queda de potenciaì entre duas

mediclas consecutivas ao longo de uma mesma rinha, eram as mesmas lançados em

mapa no ponto situado entre as duas estações. A16m de ser conslderado o vg
1or da diferença de potencial, o seu sinal 6 de suma importância na delimi-
tação de åreas que estão sofrendo ínfiltração. 0 sinar é sempre negatlvo na

parte por onde penetra a solução e positivo na parte onde a solução filtran
te deixa o meio psroso.
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os pontos investigados foram lançados em mapa de isoanomaLias .

Êste mapa foi constntido utillzando-se as medidas obtidas pelos dols teodg
lltos que pernitiam a exata locação do ponto medido e os var.ores da dlfe _

rença de potencia) com seu respectivo sinal, marcados entre os pontos lo-
cados no mapa. Foram traçadas as curuas de isoanomalia, unr.ndo_se os pon _

tos de mesmo potencial.

As medidas foram executadas somente nas partes cobertas por

ág"' não sendo realizadas enl år"as emersas numa tentativa de se determl -
nar o sentido e posição do fluxo drágua infiltrada,.

Foram levantados nove perfis com comprimento variando de 140 a
240 metros (figuras g, g , 10, ll, f2,

O mapa de lsoanomalia (pis.

do pelo fnstitutö de Energia Atômica da

aI radioativo , onde se veríficou uma

obtidas.

-51 _
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cais

uma simples observação denota a presença de anomarias alonga _

concentradas principarmente ao longo da margem e ombreira díreíta, ro

êstes conhecidos como sendo os mais permeáveis.

Nos perfis das figuras B a r.6, aparecem em abclssas os pontos -
medidos' com suas criståncías a partir da margem na escala r:1..000, e em or_

denadas os potenciais que podem variar de - l0o a + Ì00 mv.

13, 14, 15,r6 ).

fZ ) foi comparado com o mapa obtl

USP, no estudo do fluxo de materí_

boa correlacão entre as anomallas _

6.2.2. Barragem do Rio Juqueri

a - Equioamento

Foi o mesmo usado na Barragem de Saracuruna.



b - Procedimento de camoo

de campo adotado para a Barragem de Saracuruna, sendo levantados 24 pel

fis.

De modo a estudar o maciço de terra que constltui o eorpo da -

Na Barragem do Rio Juqueri foi utilizado o mesmo procedlnænto

barragem, fol tambåm execútado um camlnhamento, mantendo-se um eletrodo

flxo à jusante da barrag"t " ort"o eletrodo m6vel r eue era deslocado na

face montante da barragem, sempre no fundo dfågua. As leíturas obtldas mog

tram algiuns resultados interessantes quanto å po=sfveis localizações de

vazamentos.

como em saracuruna, surglram na Barragem do Rio Juquerl as

guintes dificuldades a serem levadas em consideração,
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- Vento, que causava desvios nos pontos de medlda.

- na face montante do maciço de terra, as medidas foram um pouco

dificultadas pelo enrocamento al existente.

c - Dados obtidos

presença de correhtes telúricas que dificultavam as medidas.

instabllldades climáticas que diflcultaram o trabalho.

Tal como em Saracuruna, os pontos investígados eram simultânea

mente com a medida do potenciaì e1étrico, levantados topograficamente por

melo de ois teodolitos estacionados em pontos identificados na planta

pográrica,

0s vall-ores, tanto topográficos, como el étricos ,

em caderneta de campo e lançados em mapa 1ocalizando os

SE

foram anotados -

pontos de medida

tg



e os seus respectlvos potenciais.

com os pontos locados e seus respectivos valores asslnalados ,
construl'u-se o mapa de r.soanomalra que foi comparado ao mapa geo16gÉeo da
reglão, podendo-se obter dessa maner.ra as seguintes conclusões:

- âs cu'l/as de lso-anomalia concordam com o contato xlsto_granl
to, ao longo do qual se impôs o Rio Juqueri. Êste contato sr-tua_se na oar
te central da barragem.

- ErS Cuñ/as de

chas da margem esquerda,

thas.

- as fugas dtágua parecem ser maLs Lmportantes pel-o fundo da

""prê"a e ombrerra esquerda da barragem, sendo pouco acentuadas pelo îìEr_

cfço de terra.

iso-anomaÌia concordam com a xistoéldade das

onde também se encontram velos de quartzo e

-53-

A flgura 1g mostra o mapa de lsoanomalfa obtldo a partir
medl.das efetuadas ao longo dos perfls mencLonados.

7 - Conclusã"=

o método do Potencial Espontâneo tem sido largamente utlllzado
em prospecção minelra, porém, mostrou agora ser bastante efrclente na de_
termlnação de fugas dtágua em barragens, tendo em vlsta os resultados ob-
tldos não s6 nestas duas barragens estudadas.

os resultados obtidos por esta metodologla mostram-se bastante

concordantes com aqrêl"s obtidos por lwantamentos mals reflnados, como o

do estudo do fluxo de materlal radLoatlvo inJetado em furos de sondagan _

rotatlva.
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'utra 
vantagem, atåm Ua sua grande eficlêncla, é que o métoao é

barato e råpido r requerendo uma equLpe de agroxlmadamente s homens: doLs

para topo$nafla , dol.s para o barco e um operador para as medidas.

Torna-se assLm uma metodologla que justifica malores apllcações
em nosso pafs, onde ora se constr6l gnande número de barragengrguer para

o fornecr'mento ae åsnra potåvel, quer para a produção de energia elétr1ca.

I - Resumo

No presente trabaLho são apresentados os resultados da Ap1ica-

ção ao Måtouo do potenclar Espontâneo, no estudo do vazamento de ágrua ern

barragens.

0s vazamentos de ágrua em barragens podem oco*er atravás do mg

c1ço e através do substrato. são aqui descrltas as diversas partes do ma-

clço e as estruturas do substrato por onde ocorrem ê"="= vazamentos¡ sêh-

do também fornecl'das as litologlas dos substratos, salientando-se aquelas

que podem orLginar mal.or permeabilidade.

Alg,ns exemplos tlplcos de vazamentos, tanto através do maciço ,
como através do substrato, são fornecLdos para casos brasllelros, tão bem

como pare alguns estrangeiros.

o método do Potenclal Espontâneo , s6 recentemente começou a ter
apllcações em obras de Engenharla clv1l . suas prLmeiras apì1caçães em bar

raiens começaram com ogLlvy e outros (rsos) que desenvolveram estudos de

laborat6r!'o, e de campo em resen/at6rlos do Trans-cáucaso e da Asla cen -
tra1.

Antes disso, o m6todo Já era rargamente utir rzado em prospec _

ção mlnelra, tendo-se desenvolvido por C.Schlumberger, quando estudarla a
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plrita de Salnt Be1L, na França, em 1g13.

Para a e"ecução dos trabalhos em laboratório, baseamo-nos na

Lei de Darcy, nos estudos de c.schlumberger 
"ôbrr o método do potenclar -

Espontâneo, e nos trabalhos de .gilvy e outros frses, ?a , ?2, ).
segundo ogilvy e outros (rgos), "experl,ências de laboratórlo -

são e'ecutadas em vista de que os vazamentos de reservatórios são car.C -
terizados por anomarru= ue correntes naturais . euanto maior é a descarga

def11tração,tanto'","',.ffi.Comoresu1tado,are1a-

ção que governa a diferença de potenciaì e a composlção gnanulorn6trlca da

arela, concentrações eletrolfticas e outros fatores foram reveladosrr.

são apresentados grrárlcos e tabelas como conc'lusões dos traba -
thos de laboratório.

0 métouo do potenciar Espontâneo foi empregado no estudo dos

vazamentos de ågua da Barragem de saracuruna [n.;. ) e da Barragem do Rlo

Juqueri, Sistema Cantarelra, da COttASp (S.p. )

são apresentados trabalhos anteriore= =ôb.r a locallzaçãortlpo

de barragem, locals de vazamento, defeltos de construção, geologla loca1 e

caracterfstÍcas geomÉtrlcas das barragens mencionadas, beñr como são feltas

comparações com outras metodologias empregadas no estudo dos mesmos vaza -
mentos, chegando-se a uma boa correlação , entre êste método e aquêles .

como conclusões dos trabal hos de campo reallzados são fornecf -
dos nove perfis levantados na Barragem de Saracuruna e os mapas de isoano_

mal1as das duas barragens, onde aparecem as zonas de maior permeabilidade.
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