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RESUMO 

 

No mundo das grandes construções e avanço da Engenharia através de estudos, 

métodos e análise de casos reais destacam-se as Barragens de Enrocamento com 

Face de Concreto (BEFC) que nos últimos anos têm sido adotadas como solução 

crescente no mundo entre os tipos de Barragens já conceituadas no meio. Este tipo de 

barragem tem sido implantada, de forma satisfatória, a partir de projetos parametrizados 

de forma empírica com suporte de dados analisados de obras construídas 

anteriormente, bem como o acompanhamento do desempenho das mesmas através de 

instrumentação de monitoramento. São consideradas algumas semelhanças 

geométricas do corpo da barragem e casos de surgimento de fissuras e trincas na laje 

de proteção e vedação em concreto recobrindo o talude de montante, estas fissuras e 

trincas são oriundas da movimentação e deformações do maciço da Barragem. Outro 

aspecto muito importante a ser observado é a geometria do vale entre as ombreiras que 

é destacada por casos reais e bibliografias como um dos motivos causadores na 

mudança da deformação do maciço consequente da redistribuição das cargas que 

geram o arqueamento de uma margem para outra. Este trabalho tem como objetivo 

principal apresentar através de resultados extraídos de uma ferramenta computacional 

e dados reais de campo, uma comparação paramétrica hipotética de forma 

tridimensional objetivando a verificação do comportamento de outro tipo de material 

aplicado na seção na zona do material de maior volume. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Barragem de enrocamento com face de concreto, instrumentação, 

módulo de deformabilidade, tensão e deformação.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

In the world of large construction and engineering advancement through studies, 

methods and analysis of real cases, it is worth mentioning the Dams with Concrete Face 

Rock (BEFC), which in recent years has been adopted with a frequent alternative as a 

growing solution in the world between the types of dams already conceptualized in the 

middle. However, even with this growth in the middle of construction, it still has its 

projects parametrized in an empirical way with data analysis of previously constructed 

works, as well as the monitoring of their performance through monitoring 

instrumentation. Of course, analyzed cases should also have some geometrical 

similarities that stand out without choosing parameters of dams already built at great 

heights, analyzing the appearance of cracks and cracks in the protection slab and 

concrete sealing covering the upstream slope, these cracks and cracks are derived from 

the movement and deformations of the Dam massif. Another very important aspect to be 

observed is the geometry of the valley between the shoulders that is highlighted by real 

cases and bibliographies as one of the reasons for the change in the deformation of the 

massif due to the redistribution of the loads that generate the arching from one margin to 

another. The main objective of this work is to present, through results extracted from a 

computational tool and real field data, a hypothetical parametric comparison of three - 

dimensional form aiming the verification of the behavior of another type of material 

applied in the section in the zone of the material of greater volume. 

 

KEYWORDS: Rubble dam with concrete face, instrumentation, module deformability, 

tension and deformation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Construir barramentos em rios com objetivo de represar a água para consumo, 

para irrigação e mesmo para mover rodas foi uma constante na História da 

Humanidade, a construção de barragens é tão antiga quanto a História do homem e há 

registros da construção de barragens em praticamente todas as culturas. Embora tanto 

o número como a altura das barragens têm crescido significativamente (CRUZ, 1996). 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

Estas estruturas beneficiam o ser humano durante séculos. Atualmente dentre 

suas aplicações, temos: a defesa contra inundações, o abastecimento, o combate às 

secas, a irrigação, a navegação, a disposição de rejeitos e especialmente, a utilização 

de barragens para geração de energia elétrica.  

Com o desenvolvimento de métodos numéricos e técnicas computacionais que 

permitem uma avaliação mais eficiente da segurança de projeto destas estruturas nas 

diversas fases de sua existência é possível afirmar que já se estabeleceu base 

científica para o projeto, construção e operação destas estruturas com segurança. 

As características topográficas e geológico-geotécnicas do sítio, a disponibilidade 

de materiais naturais de construção e o processo construtivo a ser utilizado definem o 

tipo de barragem a ser implantada.  

Barragens homogêneas de terra e barragens mistas de terra e enrocamento são 

as mais utilizadas, devido a condições topográficas, com vales muito abertos e da 

disponibilidade de material e por apresentar fundação versátil, permitindo a construção 

sobre solos de alta resistência. É de grande importância o estudo contínuo dos 

processos de cálculos de estabilização e a precisa simulação do fluxo através do 

maciço e fundação que interferem diretamente na estabilidade global da estrutura tendo 

em vista a complexidade de uma estrutura de barragem, o elevado número de 

parâmetros e formulações matemáticas dos cálculos de estabilidade de taludes e as 

desastrosas consequências que um deslizamento de talude pode causar. 
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Na concepção de uma barragem, é preciso avaliar vários aspectos como custo, 

materiais disponíveis in loco, acessos, impacto ambiental, entre outros. O tipo de 

barragem a ser implantada normalmente é a que se adéqua melhor a estes aspectos. 

Entre inúmeras alternativas de barramento para fins de armazenamento de água 

e/ou aproveitamento hidroelétrico, apresentamos como objeto de estudo a implantação 

de barragem de enrocamento com face de concreto (BEFC) onde com o avanço das 

construções pelo mundo tem apresentado contínuo crescimento em todo o mundo 

como uma opção com desempenho satisfatório em termos de custo e segurança, este 

tipo de barragem vem a ser uma boa alternativa em regiões com vales muito fechados. 

Vale lembrar que a escolha da tipologia de um barramento leva em conta vários fatores, 

entre eles a disponibilidade de material adequado para a estrutura de enrocamento em 

blocos de rocha com granulometria desejada especificada em projeto, bem como a 

fabricação de agregados para composição dos materiais da mistura de concreto da laje 

que será a face da barragem voltada para montante com fins estruturais autoportantes 

com eficiência na estabilidade global bem como desempenhar a função de vedação do 

barramento. Entretanto, os critérios utilizados para projetar esta solução de barramento 

são empíricos em sua maioria, baseados em modelos matemáticos por fins de métodos 

finitos, modelos hidráulicos reduzidos, bibliografias e compilações de acervo técnico do 

desempenho e experiência em obras já executadas. A responsabilidade técnica 

envolvida em uma obra deste porte tem seus princípios direcionados na segurança com 

excelência no desenvolvimento dos projetos de viabilidade, básico, básico consolidado 

e por fim o detalhamento do projeto executivo que norteia a construção do 

empreendimento. É importante aqui ressaltar que o risco do rompimento de uma 

barragem seja o tipo qual for, pode trazer impactos imediatos catastróficos que afetam o 

meio ambiente e a sociedade em geral, causando perdas irreversíveis de ordem social 

e econômica em grande magnitude. 

Este tipo de Barragem mesclando materiais pétreos com uma capa de Concreto, 

dentro do contexto de experiência e inúmeras construções já realizadas, apresentam 

muitos aspectos vantajosos comparando com alternativas de barramento também 

usualmente utilizadas nos projetos com fundações e condições similares. Ex: Barragem 

de Terra "Núcleo Argiloso Compactado" e Barragem de CCR "Concreto Compactado a 
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Rolo". Entre essas opções, assertivamente destaca-se a metodologia construtiva onde 

a construção de uma Barragem de Enrocamento com Face com base em experiências 

mostrou-se ágil e rápida em sua execução. A ausência de poro pressão no maciço 

também é um destaque em relação aos outros tipos de Barragem. Pode-se ainda 

destacar mais algumas grandes vantagens que são: 

A estabilidade inerente à estrutura e o tratamento descomplicado das fundações 

(Cortina de Injeção pelo Plinto), permitem alcançar grandes alturas, tornando a 

capacidade de preservação ainda maior.  

Na soma destas vantagens é possível observar a contribuição do aumento do 

número de construções e projetos deste tipo de Barragem, pois construir com 

Segurança e Custo baixo são o intuito de qualquer empreendedor. Podemos destacar 

aqui uma das maiores preocupações deste tipo de barragem que se dá na Laje de 

Concreto de Vedação a montante, onde o agravante se dá com os problemas de trincas 

que influenciam diretamente na impermeabilização da Barragem. Os aparecimentos de 

trincas, na grande parte das vezes, são resultados da incompatibilização do Corpo de 

Enrocamento dentro do maciço e a Laje de Concreto. No caso de ocorrer o 

aparecimento de camadas de solo ou rocha alterada na fundação isto também pode 

comprometer este tipo de interação entre a laje e o maciço induzindo movimentos não 

favoráveis na laje da face, que consequentemente provocará trincas. Falando um pouco 

de desvantagens um dos maiores problemas de maior magnitude dentre o estudo do 

comportamento destas barragens, é a definição de como chegar a um parâmetro de 

projeto para dimensionamento e previsão dos comportamentos atrelados a percolação, 

deformabilidade e resistência. Esta dificuldade se dá nos casos dos materiais pétreos 

de grandes granulometrias. Ensaios com este tipo de material são extremamente 

trabalhosos e caros vistos a grande dificuldade de montar uma estrutura em campo ou 

transportar o material a alguma cidade e/ou país que disponibilize tecnologia na 

execução de ensaios de grande escala e que responda de forma rápida com o 

desenvolvimento do projeto.  

A complexidade da análise do enrocamento se deve a simulação da compactação 

de como considerando a reprodução do aterro de camada, rolo compactador (cilindro e 

carga), umidade ótima e a mineralogia do material e sua fragmentação e acomodação 
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dos grãos durante o processo construtivo. O que tem sido muito empregado no 

dimensionamento de obras e enrocamento, por projetistas de engenharia, são 

parâmetros geotécnicos empíricos baseados em bibliografias e casos de obras 

anteriores, observando os dados de monitoramento dos instrumentos instalados nestas 

obras de referência. Durante o processo construtivo, estes parâmetros podem ser 

calibrados em função dos resultados e leituras obtidas pelos instrumentos geotécnicos. 

A Barragem de Enrocamento com Face de Concreto de Chaglla, com sua 

localidade em um país vizinho, o Peru, é uma das estruturas que faz parte do complexo 

com Aproveitamento Hidroelétrico de Chaglla, sua capacidade instalada será de 450 

MW de potência.  Esta barragem foi construída com 212 m de altura respeitando a 

geometria de projeto e, na sua totalidade em massa detém um impressionante volume 

de 8.400.000 m³, destacam-se algumas praticidades diretas que tornaram o projeto 

possível durante os estudos que são: O formato do vale com ombreiras muito íngremes, 

o emprego de veda-juntas especiais, o uso tanto de materiais não convencionais para 

este tipo de barragem. As obras de construção do Barramento foram iniciadas no mês 

de abril do ano de 2011 e tiveram sua conclusão com enchimento do reservatório no 

mês de setembro do ano de 2015. 

 

1.2 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar as tendências de comportamento da barragem de Chaglla, através das 

leituras de instrumentação e simulações em modelo tridimensional de tensão e 

deformação estática com alteração do enrocamento convencional por um material de 

elevado módulo de deformabilidade (Cascalho). 

 

1.3 OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 

Apresentar uma previsão do comportamento  da  Barragem de Chaglla  com  base  

em  estudos  de  tensão  e  deformação estática tridimensional comparando os 

resultados obtidos com os valores das primeiras leituras de instrumentação, após o 

enchimento do reservatório, denominado marco de fim de construção, além de simular 
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o comportamento da barragem utilizando cascalho que é um material não processado e 

foi utilizado em Chaglla em regiões mais críticas do aterro.  

Com o auxílio do software MIDAS GTS NX, utilizando-se do MEF (Método  dos 

Elementos Finitos), será realizada uma análise do comportamento da barragem, 

apresentando  os resultados de tensão e deformação de forma global e analisando três 

pontos destacados nas proximidades de alguns instrumentos de monitoramento 

aplicados nesta barragem, os quais servirão como referência de comparação. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho apresenta-se dividido, no total de cinco capítulos: 

→ Capítulo 1, trata da introdução do tema, incluindo as justificativas, objetivos 

e estrutura do trabalho; 

→ Capítulo 2, apresenta os principais aspectos sobre a barragem de Chaglla, 

descrevendo sobre Barragem de enrocamento e face de concreto: 

histórico, aspectos de projeto e construção, sistema de monitoramento e 

metodologia utilizada para cálculo de tensão e deformação estática; 

→ Capítulo 3, explica a metodologia aplicada para elaboração do estudo com 

aplicação do método dos elementos finitos através do programa 

geotécnico MIDAS GTS NX; 

→ Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos nas simulações do modelo 

tridimensional de tensão e deformação comparadas com as leituras de 

instrumentação e com base nos resultados obtidos, apresenta um novo 

cálculo simulando um novo material compondo a barragem de forma a 

minimizar as deformações identificadas na instrumentação; 

→ Capítulo 5, aborda sobre sustentabilidade. 

→ Capítulo 6, apresenta as considerações finais sobre o estudo. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O conceito de construir uma barragem de enrocamento como estrutura estável 

com face impermeável externa provou ser uma alternativa segura e econômica em 

relação a outros tipos de barragens (CRUZ, 2014). 

 

2.1 BARRAGEM DE ENROCAMENTO COM FACE DE CONCRETO  

 

A afirmação referida acima se dá em função da experiência e resposta deste tipo 

de Barragem no Mundo atualmente tem profissionais e especialistas que beneficiam 

com bibliografias, estudos e uma gama de dados de outras obras que servem com base 

de estudos e parâmetros para dimensionamento e projeto de uma Barragem de 

Enrocamento com Face de Concreto. Quanto à segurança é possível avaliar o 

desempenho de uma Barragem através de monitoramento com instrumentos 

geotécnicos sejam eles convencionais, elétricos ou pneumáticos. Em relação à 

vantagem econômica depende muito da região, onde a mesma necessita oferecer os 

materiais apropriados para construção, portanto este tipo de avaliação deve ser 

considerado já na etapa de viabilidade do projeto (FERNANDES, 2007). 

Uma usina hidrelétrica pode chegar a 50 anos e ser estendida por mais 50 anos 

desde que sejam feitos novos investimentos. O tempo de operação depende muito de 

como é realizada a operação e manutenção de seus sistemas, equipamentos e 

estruturas civis sendo que os equipamentos que compõem os sistemas de supervisão e 

controle são os que requerem sua troca primeiro e as estruturas civis têm o maior 

tempo de vida útil (FOLHA SETE, 2016). 

É fato que uma Barragem tem como uma de suas funções principais a vedação 

obrigando que as águas passem por outros dispositivos projetados e dimensionados 

para tal. Porém como esta Barragem tem quase que sua totalidade com material pétreo 

com uma permeabilidade alta se acontecesse o caso do galgamento (fenômeno da 

passagem de uma cheia sobre a estrutura da barragem) durante o período construtivo, 

esta não sofreria danos, pois em seu projeto é considerada a previsão deste tipo de 

ação com base nos estudos de curva chave hidráulico do rio para evitar acidentes, este 
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tipo de condição ocorre quando o dispositivo destinado para o desvio do rio tem seu 

dimensionamento previsto para uma vazão inferior no caso do acréscimo de vazão do 

rio de uma cheia (CRUZ, 2014). 

A barragem de La Granjilla, com 13m de altura e 460m de comprimento, foi 

construída na Espanha já em 1660, com face de argamassa e cal. Seu corpo foi 

construído com solo e enrocamento (CRUZ, 2014). 

Desde então, este tipo de barragem tem sido largamente aplicado em diversos 

países no mundo, sendo que no ocidente, a construção das barragens de enrocamento 

começou na era moderna, entre 1850 e 1870, nos Estados Unidos. Com a função de 

armazenamento de água para exploração das minas de ouro nas montanhas de Serra 

Nevada no estado da Califórnia. Na América do Sul, as técnicas e as evoluções nesse 

tipo de barragem contribuíram nas últimas três décadas, para o desenvolvimento dessa 

tecnologia em diversos países (CRUZ, 2014). 

Quanto às BEFC, segundo a International Water Power & Dam Construction, 

2005, existem cerca de 383 BEFCs  construídas no mundo, com altura superior a 50 m. 

Os Gráficos 1 e 2 abaixo apresentam uma distribuição mundial das BEFC (SILVA, 

2007). 

 

Gráfico 1: DISTRIBUIÇÃO DAS BARRAGENS BEFC NA ASIA (H ≥ 50,00m) 

 
FONTE: SILVA, 2007, p.2. 
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Gráfico 2: DISTRIBUIÇÃO DAS BARRAGENS BEFC NO MUNDO (H ≥ 50,00m) 

 

FONTE: SILVA, 2007, p.2. 

 

 A história da chegada desse tipo de barragem no Brasil iniciou no final da década 

de 70 quando a Companhia Paranaense de Energia (COPEL) obteve a concessão para 

explorar o trecho do Alto Iguaçu, e construiu, na época, a maior barragem de 

enrocamento e face de concreto do mundo, a barragem de Foz do Areia com 

aproximadamente 160 m de altura (CRUZ, 2014). 

TABELA 1: BEFCs NO BRASIL 

 
FONTE: SILVA, 2007, p.3. 
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FIGURA 1: ABRAÇO DA BARRAGEM JUNTO A OMBREIRA 

 

FONTE: SILVA, 2007, p.8. 

 

FIGURA 2: ELEMENTOS CONSTITUINTES DA BEFC 

 
FONTE: SILVA, 2007, p.8. 

 

 No Peru temos a construção das BEFCs de Torata (130m, em dois estágios, 

2000 e 2001); Antamina (110m, 2002), Limón (83m, 2012) e Chaglla (212 m, 2015), 

objeto de estudo, com um fator de forma de vale A/H² =1,5, onde A representa a área 

da face de concreto e H a altura da barragem (CRUZ, 2014). 
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 Devido a acidentes ocorridos entre 2003 e 2006 em quatro grandes barragens 

(acima de 50 m), onde a face de concreto, em particular nas juntas centrais em 

compressão, surpreendeu especialistas mundiais, pois tais rupturas não foram previstas 

por consultores, projetistas e construtores. Atualmente as barragens que sofreram 

ruptura na face foram reparadas e estão em operação sem risco de ruptura (CRUZ, 

2014). 

 Esses acidentes levaram uma revisão das bases de projeto e construção 

propostas por Barry Cooke e James Sherard. Os autores enfatizam a importância do 

monitoramento da face e do enrocamento por um efetivo sistema de instrumentação 

reduzindo a aproximação entre análises por modelos matemáticos e os protótipos para 

futuras BEFCs (CRUZ, 2014).  

 A revisão dos critérios de projeto propostos por Barry Cooke e James Sherard é 

fundamentada no desempenho das BEFCs, em novas propostas para o tratamento de 

fundações baseado na classificação dos maciços rochosos, no emprego de materiais 

de construção de qualidade inferior e em novas técnicas de construção do plinto, da 

face de concreto e no emprego de concreto extrudado (CRUZ, 2014). 

Considera-se que uma BEFC propõe construtivamente etapas diferentes de 

solicitação:  

Como ponto inicial avalia-se o carregamento de construção que são 

consequentes da força transmitida pelo peso das camadas compactado; 

Considera-se a seguir o enchimento da área do reservatório até o nível de água 

Normal de projeto, onde o mesmo transmite o carregamento hidrostático que é 

distribuído e transmitido pelos painéis das lajes em concreto;  

No período da construção da Barragem, toda instrumentação é projetada para 

monitorar a movimentação global considerando a parte interna e externa do 

enrocamento (CRUZ, 2014). 

Na maioria das vezes a movimentação externa é medida através de instrumentos 

topográficos que como pratica tem sua limitação como regra os taludes de montante e 

jusante, onde suas referências iniciais são estabelecidas em projetos e depois copiando 

os dados reais de instalação que serão os parâmetros de comparação nas próximas 

medições (CRUZ, 2014). 
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Quanto a movimentação interna procura-se a medição dos recalques observando 

os deslocamentos verticais, que como pratica é feito por células hidrostáticas 

conhecidas como “Caixas Suecas”. No momento que o reservatório chega ao Nível de 

água de Projeto, a pressão da água sobre a face consequentemente é transmitida ao 

enrocamento e acabam, por consequência, produzindo movimentação interna no 

maciço refletindo em deslocamentos verticais, horizontais e transversais. Movimentação 

na geometria externa dos taludes e parte superficial da barragem (movimento da crista, 

movimento do talude de jusante e deformação da face de concreto), movimento das 

juntas da face (perimetral e verticais); deformações especificas, tensões na laje de 

concreto e infiltrações de água. Toda esta movimentação depende sempre das 

características de deformabilidade do material de enrocamento, que quando estas são 

bem conhecidas, através de dados e estudos consolidados de projeto, podem 

assertivamente estimar com maior segurança a grandeza destes movimentos ajudando 

a projetar de forma adequada as estruturas de proteção e vedação (CRUZ, 2014). 

 

2.2 COMPLEXO HIDRELÉTRICO DE CHAGLLA 

 

FIGURA 3: ARRANJO GERAL DO EMPREENDIMENTO DE CHAGLLA 

 
FONTE: JEISS, 2015, p.2. 

 
 Com sua localização no rio Huallaga, O complexo hidroelétrico de Chaglla foi 

construída na vertente oriental da cordilheira dos Andes voltada na direção para a 
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Floresta Amazônica. Esta localidade apresenta e detém as características e formatos 

geométricos que foram condicionantes e importantes para a aplicação e estudo das 

soluções técnicas empregadas neste grande projeto. Entre estas particularidades 

estava o maciço rochoso composto por rochas calcárias e o relevo topográfico 

extremamente acidentado, com vales profundos e encostas íngremes. Essas 

características dificultaram a realização das investigações e a própria implantação do 

empreendimento no arranjo. A geologia do local foi um dos grandes desafios superados 

pois o local é estruturalmente complexo, apresentando diversas falhas. Parte das 

rochas calcárias que compõem o maciço rochoso da área do projeto são suscetíveis a 

fenômenos de dissolução com a potencial ocorrência de cavernas e vazios (JEISS, 

2015). 

O empreendimento compreende as seguintes estruturas: 

Túnel de adução com comprimento de 14,4 km. O túnel de adução representou 

mais de 2/3 da extensão total das escavações subterrâneas. Com seção transversal 

tipo arco-ferradura (7,85 a 8,50) foi escavado em sua totalidade em seção plena, 

segundo método Drill And Blast que consiste na perfuração em rocha e detonação de 

explosivos nas frentes de escavação de túneis em maciços rochosos. Para a 

viabilização do cronograma de implantação, as escavações foram realizadas em dez 

frentes de avanço, a partir dos emboques de montante e jusante e de cinco janelas de 

acesso. Em todos os trechos onde a cobertura de rocha garantia o confinamento 

necessário, o suporte definitivo do túnel foi definido a partir da metodologia Barton 

(INTERTECHNE NOTÍCIAS,2015). 

O Vertedouro foi dimensionado para uma cheia máxima provável de 

aproximadamente 5600 m³/s, e é composto por três túneis pressurizados com controle 

de comportas radiais junto a saída de jusante (INTERTECHNE NOTÍCIAS,2015). 

A Casa de força foi construída a céu aberto, na qual estão localizadas duas 

turbinas tipo Francis (INTERTECHNE NOTÍCIAS,2015). 

A barragem, objeto do estudo, é do tipo enrocamento com face de concreto, com 

altura de 212 m e volume aproximado de 8.400.000 m³, está situada no vale do Rio 

Huallaga, constituído predominantemente por rochas calcárias. Este vale apresenta 

formato geométrico assimétrico. No leito do rio e avançando na direção da ombreira 
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esquerda, encontrava-se um terraço aluvionar pouco espesso, enquanto que na 

margem oposta o talude era formado diretamente por encosta rochosa bastante 

íngreme (JEISS, 2015). 

O desvio do rio foi efetuado por um túnel não revestido situado na margem 

esquerda com 1.113m de comprimento em seção arco-retângulo e diâmetro de 12,5m. 

Os túneis de adução da PCH (Pequena central Hidrelétrica) com potência 

instalada de 6 MW estão localizados adjacentes às estruturas do Vertedouro (JEISS, 

2015). 

Resumo dos Dados Principais: 

• Potência: 450 MW 

• Localização: Rio Huallaga | Perú 

• Escopo: Projeto Básico, Engenharia de Detalhe das Obras Civis, dos Sistemas 

Auxiliares Eletromecânicos e da Subestação, Assistência Técnica à Obra, Mapa 

Geológico-Geotécnico 

• Proprietário: Empresa de Generación Huallaga S.A. 

• Período de Construção: 2012 a 2017 

• Queda Bruta: 368,36 m 

• Turbinas: Francis 

• Casa de Força: A céu aberto 

• Tipo da Barragem Principal: Enrocamento com face de concreto 

• Altura máxima da Barragem Principal: 212 m 

• Tipo de Vertedouro: Controlado 

• Capacidade de Descarga do Vertedouro: 6.530 m³/s (INTERTECHNE, 2017). 
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FIGURA 4: USINA HIDRELÉTRICA DE CHAGLLA 

 

FONTE: INTERTECHNE, 2017a 

 

2.3 ASPECTOS GEOLÓGICOS GEOTÉCNICOS LOCAIS E TRATAMENTOS 

 

 Devido a necessidade de utilizar-se dos materiais de construção existentes nas 

proximidades, escavações obrigatórias, as condições de arqueamentos resultantes do 

formato muito fechado do vale e visando suportar com segurança as condições 

sísmicas locais, concebeu-se a solução da barragem como sendo de uma estrutura de 

enrocamento com face de concreto de 212 m de altura. Esta barragem apresentou uma 

série de particularidades que condicionaram o projeto, buscando soluções de 

engenharia que garantissem o comportamento adequado para sua operação com 

qualidade e segurança (JEISS, 2015). 

A Usina Hidrelétrica de Chaglla está situada em maciço rochoso pertencente ao 

grupo Pucará, constituído predominantemente por rochas calcárias (JEISS, 2015). 

O padrão de faturamento do calcário é do tipo mediamente fraturada (F3) com 6 – 

10 fraturamento/m (ANEXO J). 

Como na geomorfologia do vale não havia significativa cobertura de solo na 

região de fundação da barragem, foi adotada a solução de um bloco de concreto 

fundado diretamente em calcário maciço. Foram identificadas a presença de juntas de 
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alívio nesta região situadas numa faixa mais superficial da fundação, atingindo até uma 

profundidade de cerca de 10,0 m. Abaixo deste horizonte a rocha se mostrou bastante 

estanque (JEISS, 2015). 

Na faixa de maciço mais superficial aliviado, além da linha de injeção de 

impermeabilização sob a projeção do plinto, foram realizadas injeções de 

impermeabilização e consolidação ao longo de toda a área de projeção do bloco de 

apoio (JEISS, 2015).  

Segundo a classificação RMR de Bieniawski (1973), nas ombreiras o plinto ficou 

fundado em rocha menos alterada, em maciços de classes II e III. 

 Para tratamento de fundação nessas regiões foi concebido com uma linha central 

de impermeabilização mais profunda e linhas adicionais de consolidação mais rasa 

(JEISS, 2015). 

 

FIGURA 5: GEOMORFOLOGIA DO LOCAL DA BARRAGEM  

 
FONTE: (JEISS, 2015) 

 
Barragem – Principais características da geologia e maciço de fundação 

→  Rocha Calcária – Grupo Pucará 

→  Aluvião no Leito do Rio – aproximadamente 10,0m de espessura (região do 

plinto) 

→ Morfologia do Vale: 

• Margem Direita – Inclinação - 70° (média) 
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• Margem Esquerda – Inclinação - 50° (média) 

• Maciço de Fundação do Plinto – Classes II e III (de acordo com a 

classificação RMR de Bieniawski) – Largura do Plinto = H/15 

→ Tratamento de Fundação 

• Leito do Rio – Cortina de injeção por área 

• Ombreiras – Linha central de impermeabilização e laterais de consolidação  

 (JEISS, 2015). 

 

2.4 O MACIÇO DE ENROCAMENTO 

 

Ao considerar que toda carga da água é transmitida a fundação a montante do 

eixo e o maciço do enrocamento fica a jusante do empuxo da água, que a base tem 

mais de 2,6 vezes a altura da barragem, Cooke e Sherard (1987) concluem que o 

critério de escavação das fundações e tratamento da fundação, pode ser menos 

exigente do que o das fundações das barragens de enrocamento com núcleo (CRUZ, 

2014). 

 A especificação proposta requer abrandamentos de taludes negativos e verticais 

superiores a 2m na área de fundação desde o pé de montante até uma distância 

horizontal igual ou próxima de 30% da altura da barragem ou um mínimo de 10m. No 

restante da área de fundação os taludes negativos que permanecem ficam arqueados 

devido à alta resistência de atrito do enrocamento, não interferindo com o desempenho 

da BEFC. Na maior parte da fundação, a escavação é feita somente com equipamento 

de terraplanagem, removendo depósitos de solos superficiais e expondo os 

afloramentos de rocha dura. Esta remoção pode ser realizada por trator. Na porção de 

montante da fundação de barragens altas, deve-se escavar a maior parte do solo e da 

rocha alterada mole entre os afloramentos de rocha dura. Utilizam-se retroescavadeiras 

ou equipamentos similares, mas não se requer a limpeza manual final (CRUZ, 2014).  

O corpo principal da barragem, normalmente é dividido em pelo menos duas 

zonas: uma de transição e o maciço principal. Na maioria dos casos para permitir um 

melhor aproveitamento dos materiais, o corpo principal da barragem é dividido em mais 

subzonas que basicamente se diferenciam pela granulometria e espessura de camadas 
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aceitáveis. O material especificado para esta zona principal é normalmente mais fino e 

compactado com a mesma espessura que os materiais de transição, podem ser 

materiais selecionados de escavações obrigatórias ou jazidas, ou ainda material 

processado em peneira fixa.  Quanto às demais subzonas são materiais graúdos e 

concentrando-se na zona principal aqueles de melhor qualidade, pois compõe o corpo 

principal da barragem cobrindo, normalmente, pelo menos o terço de montante. O 

material de grandes blocos, mas aceitando-se certo grau de intemperismo são 

normalmente localizados mais a jusante (FERNANDES, 2007). 

 A designação das zonas do maciço é uma das mais importantes contribuições 

dos artigos de 1987 de Cooke e Sherard. Ela define claramente as funções e os 

requisitos de cada zona do maciço de enrocamento e promove uma comunicação fácil 

entre projetistas e construtores das BEFCs. A FIGURA 6 abaixo mostra a designação 

das zonas de uma BEFC (CRUZ, 2014). 

 

FIGURA 6: DESIGNAÇÃO DAS ZONAS DE UMA BEFC  

 
FONTE: CRUZ, 2014, p.37 

 

Zona 1 – impermeável. O objetivo é cobrir a junta perimetral e a laje nas cotas 

inferiores com solo impermeável, preferencialmente silte, o qual colmatará qualquer 

fissura ou abertura de junta. Trata-se de uma camada de solo impermeável com uma 

espessura mínima construtiva lançada diretamente sobre a laje de concreto e a 

fundação em rocha, recoberta com um material de bota-fora mais econômico para 
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garantir a estabilidade. Uma faixa de areia fina siltosa pode ser colocada sobre e ao 

longo da junta perimetral conforme sugerido por Nelson de Souza Pinto (CRUZ, 2014). 

Zona 2 – Filtro ou transição diretamente sob a face de concreto com objetivo 

principal de conseguir um suporte uniforme e firme para a laje de concreto. Uma 

granulometria selecionada com dimensões entre 15 e 7,5 cm para a Zona 2 estabelece 

uma barreira semipermeável, evitando grandes vazamentos, além de melhorar a 

trabalhabilidade, reduzir o excesso de concreto e resistência ao cisalhamento. A 

propriedade de semi-permeabilidade é de grande valor nas proximidades da junta 

perimetral. Por ser um material muito complicado para se compactar, desenvolveu-se 

um processo construtivo que consiste em uma mureta de concreto entrudado para 

apoio da laje que substitui a operação trabalhosa de compactação ao longo do talude 

da zona 2 e elimina a camada de emulsão asfáltica ou tratamento com concreto 

pneumático. Esta solução protege o material desta zona da erosão da chuva (CRUZ, 

2014). 

Zona 3 – O maciço de enrocamento. É desejável que a compressibilidade da 

zona 3B seja feita o mais baixo possível para minimizar os recalques da laje de 

concreto. Essa zona é comumente construída, de modo satisfatório, em camadas 1m 

de altura e compactadas com quatro passadas de um rolo vibratório de um cilindro de 

aço liso pesando 10 t. A zona 3C de jusante recebe uma carga d água desprezível e 

sua compressibilidade tem pouca influência no recalque da laje da face. 

Consequentemente, essa zona é comumente construída, de modo satisfatório, em 

camadas mais altas, usualmente entre 1,5 e 2m também compactadas com quatro 

passadas de mesmo rolo. (CRUZ, 2014). 

Devido a experiências registradas durante terremotos na China (Wenchuan) e no 

Japão (Miyase Iwate) em 2008, ficou aos especialistas a adotar medidas preventivas 

incorporadas ao projeto de BEFCs próximas a zonas de elevada atividade sísmica 

(CRUZ, 2014).  

 Materón (2013) estabeleceu uma descrição mais precisa dos materiais de cada 

zona que foram efetivamente usados nas BEFCs nos últimos anos: 
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FIGURA 7: ZONAMENTO CONCEITUAL RECOMENDADO PARA BEFCs EM 

ÁREAS SÍSMICAS 

 
FONTE: CRUZ, 2014, p.38 

 

Zona 1A – É o material colocado sobre a laje principal, normalmente é 

especificado como silte de baixa plasticidade. 

Zona 1B – Random com objetivo de confinar o material compactado com 

equipamento de transporte. 

Zona 2 – Material bem graduado com um diâmetro máximo entre 76 e 100 mm, 

teor de areia entre 35% e 60% e uma pequena porcentagem de material fino (≤ 200) na 

ordem de 8%. 

Zona 2A – Filtro bem graduado colocado sobre a junta perimetral, para reter o 

material no caso da eventual ruptura dos veda-juntas. 

Zona 3A – Transição entre os materiais 2 e 3. Se o material 3B for aluvião, a 

transição 3A pode não ser necessária. 

Zona 3B – Material bem graduado com diâmetro máximo igual ou menor que a 

espessura da camada com dimensões máximas entre 600 e 800 mm. 

Zona 3C – Material graduado com maior quantidade de finos e um diâmetro 

máximo igual ou menor que a espessura da camada. Esta espessura é maior que a da 

zona 3B e pode ser de até 1 m. 
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Zona T – Material de baixa qualidade colocado no centro da barragem ou a 

jusante de um dreno vertical. Em geral, é compactado com espessura menor que na 

zona 3B. Seu volume varia de acordo com a disposição deste material. 

Zona 4 – Composto por grandes blocos, colocados no talude de jusante para fins 

estéticos e de acabamento (CRUZ, 2014). 

As propriedades mais importantes dos maciços de enrocamento das BEFCs são 

a baixa compressibilidade e a alta resistência ao cisalhamento (COOKE; SHERARD, 

1987). 

Quando a rocha dura for usada nas zonas 3A, 3B e 3C com os requisitos de 

compactação e granulometria aplicados, é possível alcançar alta resistência e baixa 

compressibilidade mesmo em barragens altas (CRUZ, 2014). 

Considerando que os materiais 3A, 3B e 3C não interagem perante a ação da 

água a montante, uma simples análise das tensões que se desenvolvem nas BEFCs 

através de pontos distribuídos no enrocamento no final da construção e após o 

enchimento do reservatório. No espaldar de montante há uma mudança na direção das 

tensões na fase de construção para a fase de reservatório cheio. Próximo a face, a 

tensão desviatória (σv – σh) diminui e depois volta a crescer. Na zona de jusante, a 

mudança na direção das tensões é pouco significativa e as tensões crescem com a 

carga da água (CRUZ, 2014). 

A barragem se comporta como um todo. Na região de montante, o enrocamento 

durante o enchimento é primeiramente descarregado e depois recarregado, 

comportando-se como material pré-adensado. A jusante do enrocamento é sempre 

comprimido e se na zona 3C o material é mais compressível que na zona 3B, os 

deslocamentos podem atingir a face de concreto, causando problemas. Sempre que 

materiais diferentes são empregados nas zonas 3B e 3C, como no caso da barragem 

de água limpa (México), a face de concreto pode fletir significativamente na sua parte 

superior. (CRUZ, 2014). 

O lançamento do enrocamento é executado em camadas cujo zonamento, 

espessura e granulometria são determinados nos documentos técnicos do projeto. Na 

definição destes dados é levado em conta o emprego econômico dos materiais 

disponíveis atendendo a um balanço conveniente dos mesmos. (FERNANDES, 2007) 
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 Para BEFCs e barragens de enrocamento com núcleo de terra, não há 

necessidade técnica de utilizar rochas com altas resistências à compressão simples; ou 

seja, enrocamentos compactados de rochas com resistência de 300 a 400 kgf/ cm² não 

são mais compressíveis na barragem terminada do que aqueles de rochas muito mais 

duras, apresentando comportamento satisfatório em todos aspectos. Muitos tipos de 

rochas com alto índice de absorção ou baixa resistência à compressão, quando 

ensaiados secos, apresentarão resistências consideravelmente menores quando 

ensaiados saturados; é frequente encontrar resistências de corpos de prova saturadas, 

20% a 40% das resistências de corpos de provas secos. Quando essas rochas são 

compactadas com rolos vibratórios pesados, ocorre acentuada trituração dos blocos 

maiores. Apesar disso, esses materiais podem ser utilizados em BEFCs, com 

zoneamento e métodos construtivos apropriados. (COOKE; SHERARD, 1987) 

 Os finos presentes no enrocamento são prejudiciais. Quando o enrocamento 

contém uma quantidade excedente de finos, a avaliação final pode ser feita baseada na 

trafegabilidade da superfície do enrocamento quando o material estiver bem 

umedecido. Uma superfície de rolamento estável sob o tráfego de equipamentos 

pesados demonstra que as cargas estão sendo suportadas por um arcabouço de 

enrocamento. Uma superfície de construção instável, com movimentos elásticos sob o 

deslocamento com dificuldades dos equipamentos, formando sulcos, mostra que o 

volume de finos terrosos é suficiente para tornar o enrocamento relativamente 

impermeável. Onde a superfície é instável, os finos comandam o comportamento, e o 

maciço resultante pode não ter as propriedades desejadas para uma zona de 

enrocamento permeável (CRUZ, 2014). 

A seleção e dimensionamento dos equipamentos para o transporte, lançamento, 

irrigação de água e compactação deve considerar o tipo e dimensão dos blocos de 

rocha, a largura da praça em cada cota, os caminhos de acesso etc. Sempre que 

possível deve ser buscada a solução de água por gravidade para irrigação na praça. 

(FERNANDES, 2007) 

A adição de água ao enrocamento ajuda a minimizar os recalques pós 

construtivos reduzindo a resistência a compressão simples dos blocos maiores. E 

recomendável que ela seja adicionada por qualquer meio que molhe completamente o 
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material antes de compactá-lo, embora o benefício continue através da percolação de 

água durante a construção. A quantidade de água tem sido utilizada de 18% a 20% do 

maciço do enrocamento; ocasionalmente 30%. Para a maioria das rochas, 10% (cem 

litros por metro cúbico de enrocamento) são mais que suficiente. Adicionando água 

ainda nos basculantes, antes da descarga na praça de construção, é econômica e 

assegura uma molhagem total da rocha. Em Shuibuya (China) e em El Cajón (México), 

foi obtido um elevado módulo de deformabilidade após a adição de um volume 

generoso de água (CRUZ, 2014). 

Para acabamento da face de jusante de enrocamento, utilizam-se grandes blocos 

manejados seletivamente que além de proporcionar uma superfície esteticamente 

satisfatória, cria-se uma superfície estável para o talude, com um volume mínimo de 

enrocamento e sem necessidade posterior de perfilá-lo. Esta prática permite taludes 

localmente mais inclinados que 1,3H:1V a 1,2H:1V. Para sua construção usa-se como 

guia gabaritos de madeira indicativos da declividade do talude ou feixes de raio laser, 

de tal modo que a aresta superior de cada grande bloco esteja entre o plano de projeto 

e mais 15 cm. Os vazios da superfície não devem ser preenchidos. Pode ser necessário 

formar pilhas de estoque de grandes blocos para utilizá-los perto da crista, quando a 

produção de rocha das escavações for baixa. (CRUZ, 2014). 

A zona de suporte da laje da face de concreto tem características particulares e 

deve ter um material semipermeável com coeficiente de permeabilidade entre 10-3 a 10-4 

cm/s, não erodível e com elevado módulo de compressibilidade. A utilização de 

materiais processados deve ser evitada, sempre que possível, uma vez que oneram o 

empreendimento, mas sua obtenção em condições naturais é bastante rara. A 

utilização de rocha meteorizada, simplesmente selecionada ou “grizzly” é um 

processamento relativamente econômico. A rocha triturada e com adição de finos 

(passantes na peneira #4) é, sem dúvida o melhor material para este tipo de construção 

pela facilidade do seu lançamento, espalhamento e compactação, mas tem seu custo 

muito elevado, assim sua especificação deve ser restrita aos casos em que não se 

encontrem alternativas mais atrativas. Prévio ao lançamento do material nesta zona 

deve-se ser definido os parâmetros de compactação num aterro experimental. 

Normalmente a compactação é efetuada em camadas de 30 cm para cascalhos e 50 
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cm para enrocamento, com 2 a 4 passadas de rolo liso vibratório com ou sem vibração 

dependendo das condições particulares de cada material. Para que se obtenha boa 

qualidade e evitar sobre largura deste material mais nobre, a Zona 2 deve ser 

executada depois da Zona 3A.  (FERNANDES, 2007) 

As rampas e taludes temporários de construção podem ser construídos em 

diferentes épocas, sem restrições dentro das zonas 3B e 3C e utilizando-se taludes 

internos 1,3H:1V temporários, transversais e / ou longitudinais entre os trechos. Esta 

propriedade dá uma importante flexibilidade à construção, permitindo o máximo uso de 

rocha das escavações obrigatórias, por sua colocação diretamente na barragem, sem 

empilhamento intermediário, com a vantagem importante em custos e prazos. Uma 

estrada permanente no talude de jusante pode ser útil durante a construção, por ajudar 

no planejamento ótimo das rampas internas e ser o caminho mais seguro e curto entre 

o topo e a base da barragem. Isso pode ser importante para o acesso entre uma casa 

de máquinas e a tomada d’água e as comportas do vertedouro. Para barragens muito 

altas, no entanto, que podem recalcar mais devido ao peso próprio, a sequência da 

construção deve obedecer a uma ordem mínima para reduzir os deslocamentos pós 

construção da laje de concreto (CRUZ, 2014).  

Os ensaios de controle de compactação são requeridos somente para a zona 

semi-impermeável - Zona 2 (COOKE; SHERARD, 1987). Este material deve ser 

compactado a 98% da máxima densidade de um ensaio padronizado de compactação 

considerando a fração abaixo de ¾ de polegadas. 

Para a zona 3 é recomendado abrir grandes poços com profundidade de uma 

camada de volume de vários metros cúbicos para determinar densidade e 

granulometria. Esta prática é feita para o registro e não como controle de compactação. 

A compactação deve ser feita conforme procedimentos de rotina, observados a 

espessura da camada, a água adicionada e o número de passadas do rolo 

compactador, ditados por experiência ou como resultado de aterros experimentais. O 

controle dos finos deve ser feito com base na trafegabilidade conforme mencionado 

anteriormente (CRUZ, 2014). 

Atualmente, ensaio de permeabilidade in situ tem sido executados para completar 

o controle de compactação. Em paralelo, dados da instrumentação – células de 
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recalque e marcos superficiais, representam informações–chave do controle dos 

registros durante a construção e após o enchimento. O melhor controle é alcançado por 

pessoal verificando a espessura da camada, controlando o número de passadas e a 

capacidade do rolo, que deve aplicar uma força de 5 t/m sobre o cilindro, com uma 

frequência de vibração de 1400 a 2000 V.P.M (CRUZ, 2014).  

O aumento da permeabilidade da zona 2 progressivamente através das zonas 

3A, 3B e 3C é desejável durante a construção, no caso de ocorrência de uma cheia, 

antes da face de concreto ser concluída. Depois da execução da laje de concreto, não 

se prevê qualquer problema de vazamento a que o enrocamento não seja capaz de 

resistir, sem qualquer dano (COOKE; SHERARD, 1987). 

Não há desvantagem técnica na colocação de enrocamento em camadas 

segregadas pois além do menor custo, a estratificação garante que qualquer fluxo pelo 

enrocamento ocorrerá mais facilmente na direção horizontal do que na vertical. A vazão 

que passa pelas fissuras, trincas e mesmo pelas fraturas da face das BEFCs é 

controlada pela camada de areia e cascalho (zona 2), sendo muito inferior à que 

poderia iniciar um processo de remoção de blocos de jusante. Vazões tão elevadas 

como 1000 a 2000 l/s foram medidas nas BEFCs Barra Grande e Campos Novos 

(2007), sem qualquer sinal de problema no talude de jusante. Entretanto, no caso de 

uma cheia alcançar a face da barragem antes da construção da laje, a anisotropia de 

permeabilidade pode não ser favorável, porque ela resulta na elevação da linha freática 

e na concentração do fluxo da base na camada segregada, como demonstrado por 

Pinto (1999) num experimento de laboratório com areia e cascalho. Sob um ponto de 

vista teórico, Cruz (2005) demonstrou que quanto mais elevado for o ponto em que a 

linha freática atinge a zona de jusante, pior é a condição de estabilidade. (CRUZ, 2014). 

Quando dispostas as características do vale e módulo de deformabilidade do 

aterro de enrocamento previsto no gráfico proposto por Pinto (2007),  exposto na 

GRÁFICO  3,  cujo fator  de  forma  A/H²,  onde (A) representa a   área  da  face  de  

concreto  e (H) representa a altura  da  barragem, este fator é bastante baixo, cerca de 

1,50 representado em vermelho, com isso é  possível  observar que  Chaglla fica 

posicionada  numa zona do gráfico em  que se requerem cuidados especiais para o 

projeto e execução da barragem,  tendo  a  linha  azul  como  um  divisor  entre  
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barragens  que  apresentaram melhor desempenho das que mostraram algum tipo de 

incidente durante a operação . 

Gráfico 3: RELAÇÃO DO FATOR A/H² (FORMA DO VALE) 

 
FONTE: JEISS, 2015, p. 5 

 
Esta condição levou à necessidade de se privilegiar o uso de materiais mal 

graduados e técnicas de construção que garantissem menores deformações e 

minimizassem os efeitos de arqueamentos decorrentes da morfologia do vale (JEISS, 

2015).   

FIGURA 8: ZONAMENTO DA BARRAGEM 

 
FONTE: DUTRA, 2016, p. 3 
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TABELA 2: TABELA DE MATERIAIS 

 

Zona Descrição do Material Ø Max (cm) Finos (%) 
Espessura de 
Camada (cm) 

1A SILTE - MATERIAL COLMATANTE 0,10 - 25,00 (SOLTA) 

1B RANDON 20,0 Sem finos 40,00 (SOLTA) 

2A AREIA 1,91 (3/4") < 5% 40,00 

2B TRANSIÇÃO ÚNICA 10,00 < 8% 40,00 

3B’ CASCALHO NATURAL DO LEITO DO RIO 50,00 < 8% 60,00 

3B ENROCAMENTO DE ROCHA SÃ 50,00 < 8% 60,00 

3C ENROCAMENTO DE ROCHA SÃ 70,00 < 5% 80,00 

3C' ENROCAMENTO DE ROCHA SÃ 35,00 < 5% 40,00 

3Ca ENROCAMENTO COM FINOS 70,00 < 10% 80,00 

3D ENROCAMENTO DE ROCHA SÃ 70,00 < 8% 80,00 

3E ENROCAMENTO FINO 30,00 < 10% 80,00 

4 
BLOCOS DE ROCHA SÃ ARRUMADOS NA 

FACE DE JUSANTE DA BARRAGEM COM A 
MAIOR PARTE NA FACE HORIZONTAL 

120,00 
  

F FILTRO 20,00 < 5% 40,00 

T MATERIAL DE ROCHA MEDIANAMENTE 
OU POUCO ALTERADA OU FRATURADA 

35,00 < 15% 40,00 

 

FONTE: JEISS, 2015, p. 6 

 

Os materiais pétreos que foram empregados no aterro da barragem são os 

provenientes das escavações obrigatórias, pedreiras, e secundariamente de cascalhos 

retirados da calha do rio, que pelo reduzido volume disponível, foram utilizados nas 

regiões mais críticas da barragem (JEISS, 2015).  

Os materiais da barragem foram zonados de maneira a criar uma zona gradual de 

rigidez, sendo na ombreira direita, região com encosta muito íngreme, privilegiada a 

colocação sob o plinto de um material de módulo de deformabilidade mais elevado que 

os dos materiais adjacentes, denominado como cascalho 3B’ (JEISS, 2015).  

Além dos materiais convencionais, foi empregado um material denominado como 

“T”, constituído por rocha muito fraturada, com algum percentual de finos na zona 

“morta” da barragem, afastado suficientemente do paramento de jusante para que não 

influenciasse a condição de estabilidade da barragem (JEISS, 2015).  
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Este material é composto por curva granulométrica ampla, elevado coeficiente de 

não uniformidade (CNU), indícios necessários para gerar um aterro compacto e com 

reduzido índice de vazios. Os dados parciais de instrumentação durante o período 

construtivo estão confirmando se tratar de um material de elevado módulo de 

deformabilidade como exposto adiante (JEISS, 2015). 

• Uso de espessura reduzida de lançamento de camadas,  

• Emprego de rolos pesados (entre 18 t e 21 t – superior a 5 tf/m).  

• Uso molhagem  intensa durante o processo de espalhamento e compactação na 

praça de Trabalho, com volume entre 150 a 200l/m³ (JEISS, 2015). 

 

2.5  ESTABILIDADE 

 

Em geral, os taludes do enrocamento compactado são entre 1,3H:1V  e 1,4H:1V, 

ou seja, 37° em média. No caso do cascalho compactado, são de 1,5H:1V (33°). Ao se 

comparar estes ângulos com 45° ou mais da resistência ao cisalhamento dos 

enrocamentos, conclui-se que as barragens são estáveis em relação a um plano de 

ruptura paralelo à superfície do talude (CRUZ, 2014). 

As análises de estabilidades convencionais ou análises de equilíbrio limite são 

normalmente elaboradas para taludes naturais de solos e de barragens de terra, onde 

considera a hipótese de que uma massa deslizante possa mover-se escorregando em 

superfícies de cisalhamento curvas ou planas. As forças desestabilizastes e resistentes 

são calculadas e comparadas para definir um coeficiente de segurança. Para a BEFC, 

que não tem água nos vazios dos enrocamentos e é assente em função da rocha sã, 

toda a experiência e teoria confirmam que tal escorregamento por cisalhamento não 

pode acontecer. Portanto, as análises de estabilidade convencionais, quando aplicadas 

a uma BEFC típica, calculam um coeficiente de segurança contra um tipo de movimento 

que se sabe ser fisicamente impossível. Para vários tipos de enrocamento com 

diferentes equações de resistência ao cisalhamento e para várias inclinações dos 

taludes, os fatores de segurança (F.S.) obtidos, são sempre superiores à unidade. Mas 

sempre que a rocha de fundação contiver juntas ou planos de menor resistência, uma 
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análise de estabilidade por blocos deslizantes é concebível e aplicável. O mesmo se 

aplica à rocha alterada e a fundações em cascalho e aluvião (CRUZ, 2014). 

Como todo o maciço de uma BEFC é seco, o abalo do sismo não pode causar 

pressão neutra nos vazios do enrocamento. A fundação da BEFC é rocha, que não 

amplifica as forças provocadas pelas acelerações que a ela chegam. O maciço é 

vigorosamente compactado com rolos vibratórios em camadas, em estado denso. Os 

sismos só podem causar pequenas deformações durante o curto período de tremores 

intensos. Em sismos muito intensos, a face de concreto pode sofrer fissuramento, 

aumentando a infiltração de água. Os possíveis fissuramentos e infiltrações não podem 

ameaçar a estabilidade global da barragem, porque a quantidade de infiltração que 

pode atravessar as fissuras e a zona de brita sob a laje da face pode fácil e 

seguramente passar através do maciço do enrocamento. Por estas razões, a BEFC é 

considerada conservadora contra sismos. Mesmo em locais com Índice de Severidade 

Sísmica 28, toda a experiência atual com o comportamento de barragens e resultados 

globais dos cálculos dinâmicos correntes dão a confiança de que o pior recalque da 

crista induzido por sismos será substancialmente menor que 1% da altura da barragem, 

não ameaçando a segurança de uma BEFC moderna. Em locais de grandes sismos 

aconselha-se que o projetista se empenhe para obter todo o subsídio disponível das 

análises dinâmicas avançadas. É essencial, em tal empenho, elaborar estudos 

paramétricos das várias hipóteses principais, incluindo o método de alimentar a energia 

do sismo da fundação para a barragem, a resistência ao cisalhamento e características 

amortecedoras do enrocamento compactado. Provavelmente será concluído no futuro 

que os recalques máximos possíveis da crista de uma BEFC, com maciço compactado 

em camadas, não excedam 1% a 2% da altura da barragem mesmo sob as mais 

severas condições de tremores sísmicos concebíveis. A previsão de uma borda livre 

conservativa extra é, provavelmente, uma providência apropriada e econômica do 

projeto sísmico. Por outro lado, modelos matemáticos estão se tornando 

progressivamente mais acurados nas análises de BEFCs e, por isso, não há razão para 

desconsiderar este tipo de análise nos projetos das barragens. (Cooke; Sherard, 1987; 

CRUZ, 2014). 
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2.6 PLINTO OU LAJE DO PÉ 

 

 Nas BEFC’s é necessária a construção de um plinto de concreto na fundação da 

barragem. Este plinto é o “apoio” da face de concreto do espaldar de montante e define 

exatamente a geometria desta face. (FERNANDES, 2007) 

Usualmente, o plinto é assentado sobre rocha sã ou dura, não erodível e 

injetável. Para eliminar a possibilidade de erosão na fundação, vários métodos para 

tratamento de imperfeições locais podem ser aplicados após a abertura de uma 

trincheira na rocha até uma cota estimada de fundação aceitável. A escavação deve ser 

executada com cuidado para minimizar o fraturamento da superfície da rocha sobre a 

qual o plinto é colocado. Um pouco antes da colocação do concreto é necessária uma 

limpeza da rocha com jato de ar, ou de ar e água, para se obter uma superfície de 

contato que facilite a ligação do concreto à fundação (COOKE; SHERARD, 1987) 

O plinto tem a função de controlar o fluxo pela fundação e serve também como 

pedestal de apoio de travamento para impedir que a laje deslize. Sempre que a 

fundação não for em rocha sã, outros tratamentos são especificados. Para prevenir a 

erosão da rocha sob o plinto são feitas correlações entre a classificação geomecânica 

da rocha da fundação e o gradiente requerido (CRUZ, 2014). 

Cooke e Sherard (1987) afirmam que “para rocha dura e injetável na fundação, o 

comprimento do plinto é da ordem de 1/20 a 1/25 da carga de água”. Para rochas de 

qualidade inferior é recomendado um aumento da extensão do plinto. Atualmente o 

comprimento é fixado em função da qualidade da rocha da fundação. 

 

A TABELA 3 mostra o comprimento do plinto em função da classificação da 

rocha. (CRUZ, 2014). 
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TABELA 3: CLASSIFICAÇÃO DA ROCHA E COMPRIMENTO CORRESPONDENTE 

DO PLINTO 

Classe da Rocha 
RMR Gradiente H/D Comprimento B 

80 - 100 18 - 20 0,053*H 

60 - 80 14 - 18 0,065 * H 

40 - 60  10 - 14 0,083 *H 

20 - 40 04 - 10 - 

< 20 *   
*Recomenda-se rebaixar a fundação, ou construir trincheiras ou muros de vedação 

FONTE: CRUZ, 2014 p. 50 

 

Atualmente, é comum estender o plinto internamente sob a barragem, de forma 

que a parte externa seja limitada a 3 ou 4m. Sempre que a rocha de fundação for sã, 

mas fraturada, um filtro interno a jusante do plinto é incluída (CRUZ, 2014). 

A espessura do plinto tem sido frequentemente utilizada com espessura igual da 

laje da face, com espessura mínima entre 0,3 a 0,4m (CRUZ, 2014). 

O plinto deve resistir ao alto empuxo horizontal da água sem contar com o 

suporte do enrocamento. Para um plinto de espessura normal, há ampla resistência de 

atrito para resistir ao empuxo da água, a menos que a fundação tenha planos de baixa 

resistência ao cisalhamento, orientados desfavoravelmente e situados bem abaixo do 

plinto. Para plinto alto, e usualmente em áreas localizadas, requer análises de 

estabilidade. Assume-se que a subpressão sob o plinto varia linearmente ao longo da 

largura, da pressão total do reservatório até zero (CRUZ, 2014). 

A pressão da água na laje da face abre a junta perimetral e, portanto, não há 

interação do plinto e da laje da face. O enrocamento pode exercer uma força resistente 

a jusante do plinto, mas isso não é confiável e é desprezado nos cálculos de 

estabilidade. Barras de ancoragem ou tirantes podem ser necessários não apenas para 

fixar o plinto na fundação, mas também para resistir à parte do empuxo da água de 

montante (CRUZ, 2014). 

As forças atuantes a serem consideradas nas análises de estabilidade do plinto 

estão representadas na FIGURA 9. 
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FIGURA 9: FORÇAS ATUANTES NO PLINTO 

 
FONTE: CRUZ, 2014, p. 

 
O arranjo do plinto é disposto como uma série de segmentos retos. Os vértices 

dos ângulos são selecionados para se adaptar às condições de fundação e da 

topografia e não se exige qualquer relação com as juntas verticais da laje da face. A 

linha de referência para escavação está na base da laje do plinto, no plano da base da 

laje da face (CRUZ, 2014). 

A armadura tem finalidade igual à da laje da face, funciona como ferragem de 

temperatura e também para retração, pois espalha as fissuras e minimiza a largura das 

mesmas que tendem a se desenvolver com as deformações de flexão. Atualmente é 

usual apenas uma camada de aço. A armadura é colocada 10 a 15 cm distante da 

superfície superior, como ferragem de temperatura, onde é enganchada pela 

ancoragem (recomenda-se 0,3%). A armadura longitudinal é continuada através das 

juntas, sem veda-juntas. Com a junta longitudinal atravessando a junta de construção, 

não há necessidade de se utilizar veda-juntas. (COOKE; SHERARD, 1987) 

 Para a concretagem do plinto é fundamental a implantação de caminhos de 

acesso aos pontos estratégicos, de maneira a permitir o acesso a equipamentos de 

transporte e descarga de concreto, forma, aço etc. A concretagem do plinto pode ser 

feito com formas temporariamente fixas ou com formas deslizantes e isto deve ser 

levando em conta considerando a geometria do vale. Se existes trechos planos 
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razoavelmente grandes se justifica a utilização de formas deslizantes, caso contrário se 

usam formas convencionais. (FERNANDES, 2007) 

A ancoragem tem a função de prender o concreto na rocha, não tem a função de 

resistir à carga de subpressão. Comprimentos, espaçamentos e diâmetros das barras 

devem ser escolhidos na base da experiência e das características da rocha de 

fundação. Normalmente são utilizadas barras de 25 a 35mm para ancoragens. As 

ancoragens e a armadura de temperatura melhoram o plinto como tampão de injeções 

(CRUZ, 2014). 

O plinto é construído antes que a zona 2 de enrocamento fino seja colocada. As 

injeções são executadas em qualquer época durante a construção e o plinto serve 

como tampão às caldas. Esses dois pontos são importantes para um cronograma mais 

curto e custos mais baixos. As injeções são independentes do cronograma da 

barragem, estas devem ser executadas através do plinto, injetando-se com mais 

eficiência a zona superior da rocha sob o plinto. As injeções de consolidação são muito 

importantes nas BEFCs pois tem a finalidade de reduzir o fluxo pelas fundações devido 

ao caminho de percolação relativamente curto através da rocha, diretamente sob o 

plinto. Estas injeções devem ser executadas até profundidades suficientes para 

penetrar por toda zona superficial que apresente fissuras abertas ou de alta 

permeabilidade. A identificação de camadas mais permeáveis da fundação rochosa é 

um requisito básico para as especificações relativas às caldas e pressões a serem 

aplicadas. (CRUZ, 2014). 

Para a definição de dimensão e da superfície de fundação do plinto foram levados 

em consideração a qualidade do maciço de fundação segundo a classificação RMR 

(Bieniawski Classification), o respectivo gradiente hidráulico máximo suportado pelo tipo 

de maciço rochoso, além do formato do vale com ombreiras íngremes com inclinação 

média de aproximadamente 70° na margem direita e de 50° na margem esquerda, 

conforme se constata na FIGURA 10 (JEISS, 2015).  
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FIGURA 10: VALE DO RIO HUALLAGA 

 
FONTE: JEISS, 2015, p. 4 

 

Jeiss (2015) afirma que de maneira a manter o gradiente hidráulico da ordem de 

1/15 da carga de água (compatível com a qualidade do maciço rochoso de fundação 

encontrado no local), e para permitir um espaço que acomodasse as cortinas de 

injeção, o plinto típico desenvolvido pela margem esquerda consiste em um tramo 

horizontal, e outro vertical, conforme é apresentado na FIGURA 11. Já na margem 

direita, em função da forte inclinação da ombreira, até a El. 1080,00 o plinto apresenta 

geometria similar à da margem esquerda e acima desta cota foi efetuada uma transição 

geométrica, passando da seção em “L”, para uma seção cujo todo o comprimento 

necessário fica alojado numa estrutura vertical, cuja seção típica é mostrada na 

FIGURA12. 
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FIGURA 11: SEÇÃO TÍPICA DO PLINTO MARGEM ESQUERDA E DIREITA ATÉ EL. 

1080,00 

 

FONTE: JEISS, 2015, p. 4 

 

 
FIGURA 12: SEÇÃO TÍPICA DO PLINTO MARGEM DIREITA ACIMA DA EL. 1080,00 

  

FONTE: JEISS, 2015, p. 5 

 

 

Este ajuste da geometria do plinto além de permitir a redução de volume de 

escavação da encosta, possibilitou também reduzir a altura das bancadas de 

escavação, solução importante tendo em vista que todos os trabalhos foram realizados 

manualmente por operários pendurados nas encostas em sistema de rapel 

(FERNANDES, 2007). 
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2.7  A FACE DE CONCRETO 

 

Para o concreto, a durabilidade e a impermeabilidade são mais importantes do 

que a resistência. Uma resistência de 20 Mpa (3000 psi) aos 28 dias é adequado. O 

diâmetro máximo do agregado é de 38mm (1,5 pol.). Incorporação de ar e utilização de 

pozolana são comuns na prática atual (CRUZ, 2014).  

A resistência tem sido especificada para 28 ou 90 dias, a fim de obter a vantagem 

da atuação da pozolana com o tempo. Normalmente tem-se especificado uma 

resistência de 20-25 Mpa a 60 ou 90 dias. 

A incorporação de ar, os aditivos e a taxa de slump (3 a 8 cm) precisam ser 

especificados para concreto de forma deslizante. Tanto a velocidade da forma 

deslizante quanto a qualidade do concreto, devem ser controlados por ajustes no slump 

(CRUZ, 2014). 

A cura do concreto é o requisito final e importante da construção para o controle 

de trincas resultantes da retração do concreto e de tensões resultantes da temperatura. 

A aspersão de água diretamente sobre a superfície do concreto tem sido considerada 

mais eficiente e econômica do que tratamento com aditivos químicos (CRUZ, 2014). 

Através da tecnologia do concreto é possível utilizar uma espessura mínima da 

laje de 25 ou 30 cm para barragens até 100m. Acima deste valor, as BEFCs com 

enrocamento compactado, a espessura deve obedecer a critérios como 0,003H ou 

0,002H. O máximo gradiente da laje deve ser da ordem de 200-220 (CRUZ, 2014). 

Cooke e Sherard (1987) recomendam a aplicação de 0,4% de aço em cada 

direção, para faces de barragens de enrocamento compactado, em vez dos tradicionais 

0,5% usados em faces de barragens de enrocamento só lançado. A tendência que 

parece ser desejável e econômica é passar a armadura através das juntas verticais. 

Essa tendência é fundamentada no fato de as faces superior das lajes estarem sob 

pressão horizontal. Várias juntas verticais próximas da ombreira são juntas de 

contração, para minimizar a abertura da junta perimetral, onde a ferragem passa 

através da junta vertical, às vezes tem sido também usado um veda-juntas na parte 

inferior da laje. Com a ferragem atravessando, há pouca ou nenhuma tendência para 

uma trinca se abrir na junta de construção, em vez de em outros locais da laje. Pode-se 
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utilizar juntas vinculadas, mas não se utilizam juntas de construção horizontais. Uma 

vantagem econômica de passar a armadura através das juntas verticais é a eliminação 

dos veda-juntas e da ferragem antiescamamento. Embora não tenha havido problema 

com escamamento de juntas em barragens de enrocamento compactado, é 

aconselhável continuar armando essas quinas das juntas perimetrais de barragens 

altas. Em geral é utilizado aço comum (CRUZ, 2014). 

Através da experiência em projetos recentes foi possível identificar uma tendência 

de concentração de tensões elevadas junto às ombreiras. Para melhorar o 

desempenho, recomenda-se a utilização de uma armadura de 0,5% numa área de 25 a 

30m perpendicular ao alinhamento do plinto (CRUZ, 2014). 

Em barragens de grandes alturas implantadas em vales estreitos, as barras de 

compressão têm sido instaladas em duas camadas, elevando a porcentagem de 

armadura também para 0,5%. (CRUZ, 2014). 

 

FIGURA 13: FACE DE CONCRETO – ZONA TRACIONADA E ZONA COMPRIMIDA 

 
FONTE: INTERTECHNE, 2013 

 

2.8  JUNTA PERIMETRAL 

 

A junta perimetral pode ser uma fonte de vazamento se não for bem projetada, 

inspecionada e construída pois ela sempre se abre e se desloca moderadamente no 

enchimento do reservatório. Para barragens de altura menor que cerca de 75m, a 



 
 

52 
 

movimentação da junta comumente tem sido de poucos milímetros, e juntas com os 

detalhes dos atuais veda-juntas têm sido de vários centímetros. Devido ao histórico de 

vazamentos pelas juntas perimetrais atualmente é recomendado instalar até 3 

vedajuntas separados. (CRUZ, 2014). 

As FIGURAS 14 e 15 mostram dois tipos de juntas utilizadas nas BEFCs: 

 

FIGURA 14: JUNTA PERIMETRAL TÍPICA 

 

 
FONTE: CRUZ, 2014, p.57 

 

 
FIGURA 15: JUNTA DE COMPRESSÃO TÍPICA 

 

 

FONTE: MATERON, 2017, p. 64 
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Como as juntas verticais da ombreira e a junta perimetral são juntas que tendem 

a se abrir, é necessária a utilização de sistemas de defesa múltiplas, composta por 

vedajuntas de cobre, PVC, mastique coberto por manta impermeável. Além disso, a 

junta perimetral é coberta por um material não coesivo, suficientemente fino para 

entupir a junta aberta e controlar as infiltrações em níveis baixos. Atualmente têm-se 

adotado vedajuntas de neopreme, com seção cogumelo, além do plinto e das placas. 

Ensaios de laboratório com pressões hidráulicas de até 250m de coluna d’água 

mostraram o bom comportamento deste selante, abrindo perspectivas concretas para 

uma simplificação construtiva do detalhe das juntas aumentando a confiabilidade no 

controle das infiltrações (MORI,1994). 

Além das soluções propostas por Cooke e Sherard, projetos alternativos com o 

emprego de outros materiais têm sido propostos. (CRUZ,2014). 

 

2.9  MURO PARAPEITO E SOBRE-ELEVAÇÃO 

 

Uma prática econômica e preferível é utilizar um muro parapeito entre 3 e 5m de 

altura. A economia está em poupar uma fatia do enrocamento de montante quando o 

custo da fatia exceder o custo do muro.  A borda livre da BEFC é calculada a partir do 

topo do muro-parapeito, em vez do topo do maciço do enrocamento, sendo as 

extremidades do muro prolongadas para dentro das ombreiras (CRUZ, 2014).  

A compensação para os recalques que irão ocorrer após a construção tem de 

levar em consideração a expectativa da fluência do enrocamento, que depende do 

zoneamento, do tipo da rocha que foi usada no enrocamento, de recalques provocados 

por eventuais abalos sísmicos e da forma do vale. Recalques pós construção 

resultantes do relaxamento do arqueamento em vales fechados podem ser maiores do 

que em vales abertos (COOKE; SHERARD, 1987). 
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2.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

Para reparo de impermeabilização de barragens de face de concreto usa-se 

geomembranas. Esta pode ser aplicada sobre antigas lajes de concreto ou como 

proteção adicional contra fraturas (CRUZ, 2014). 

O concreto asfáltico tem sido empregado em algumas barragens de face 

asfáltica, canais e estações de bombeamento em vários países da Europa e Austrália. 

Propriedades como resistência à compressão, impermeabilidade e flexibilidade para 

absorver as tensões e deformações do enrocamento viabilizam a utilização deste tipo 

de solução (CRUZ, 2014). 

 

2.11 CONSTRUÇÃO 

 

Desde a construção da barragem de Piedras, na Espanha em 1967, a laje da 

face, com poucas exceções, tem sido construída em faixas verticais com as formas 

deslizando continuamente de baixo para cima, usando simples juntas de construção 

horizontais, com a ferragem atravessando-as e sem veda-juntas de construção 

horizontais. As juntas de construção são usadas quando necessárias por conveniência 

do empreiteiro ou quando a barragem é construída por estágios. A laje da face tem sido 

concretada em faixas de 12 a 18m de largura, sendo mais usual faixas de 15m 

(FERNANDES, 2007). 

Graças a experiências de construção e comportamento das barragens de Foz do 

Areia, Salvajina e Hhao Laem, concluiu-se que as lajes da face podem ser concretadas 

em qualquer sequência conveniente ao empreiteiro o qual busca benefícios de custos e 

prazos (FERNANDES, 2007). 

A concretagem da laje da face pode ser feita em várias etapas, dependendo das 

condições particulares de cada caso. Normalmente se procede fazendo painéis de 

arranque que estabelecem uma base horizontal por painel para o concreto deslizado a 

partir daí. São panos trapezoidais de laje a partir do plinto e deixam uma junta 

horizontal no seu lado superior.  Como é necessário a utilização de uma área da praça 

de trabalho no maciço já construído, a concretagem dos painéis da face de concreto 
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interrompe a subida normal do aterro. No caso de grandes extensões de barragens é 

possível subdividir a praça de trabalho do lançamento do enrocamento e trabalhar 

simultaneamente, mas em muitos casos isto não é prático, uma das razões pelas quais 

se evita fazer muitas etapas de concretagem da face (FERNANDES, 2007). 

O talude de montante do maciço de enrocamento é construído na linha do 

projeto. Quando a face é compactada e o maciço terminado, o talude de montante já se 

movimentou. A laje de concreto, com a espessura mínima requerida de projeto, é 

concretada no talude de montante então existente. A diferença entre a linha de projeto 

com a posição da laje é pequena e não tem qualquer influência na construção, no 

desempenho ou na aparência da laje. As medidas têm mostrado que, com construção 

cuidadosa, o concreto acima da espessura de projeto está entre 5 a 10 cm. 

Recomenda-se orçar o concreto com 7,5 cm maior que a espessura do projeto da laje. 

Com o uso do muro extrudado, o excesso de concreto foi substancialmente reduzido. 

Atualmente, a linha de pagamento é a teórica, desconsiderando o concreto excedente 

(CRUZ, 2014). 

Sempre que em barragens altas, por questões de cronograma, a laje de concreto 

é executada antes do término da construção do enrocamento, os movimentos e 

deslocamentos da face podem gerar tensões de compressão e momentos fletores que 

precisam ser avaliados. Detalhes das juntas de compressão podem ser modificados 

para permitir a aproximação das lajes, sem a transmissão das tensões de compressão, 

que podem danificar o concreto (CRUZ, 2014). 

É de extrema importância o planejamento das atividades de concretagem da face 

levando em conta todos os aspectos tais como: fabricação e instalação das juntas entre 

painéis  (normalmente de cobre); fabricação, instalação e operação das formas 

deslizantes; estudos de traços de concreto compatíveis com as condições de 

lançamento, que normalmente é  feito por meio de calhas lisas descarregando 

diretamente dos caminhões localizados na praça ou crista da barragem caso seja feita 

em etapas ou em uma só etapa e cura. Todos os detalhes de acesso ao pessoal e 

equipamentos para a instalação das juntas, da malha de aço e para o lançamento do 

concreto devem estar previstos considerando escadas de acesso, dispositivos especiais 
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para transporte das malhas, carro sobre pneus acionado por guinchos para transporte 

de pessoal e materiais guindastes etc. (FERNANDES, 2007).  

Normalmente a face termina no muro parapeito no topo da barragem o que pode 

ser feito moldado “in loco” ou pré-moldados o que reduz substancialmente o prazo.  

(FERNANDES, 2007).  

 

2.12 INSTRUMENTAÇÃO 

 

Nos últimos 50 anos, o projeto de BEFCs tem sofrido modificações e melhorias 

com as BEFCs bem instrumentadas é possível avaliar seu desempenho por meio de 

dados de observação. O resultado obtido tem dado confiança para se enfrentar 

barragens mais altas. A instrumentação não é um requisito mínimo para controlar a 

segurança; entretanto, uma quantidade mínima é instalada mesmo em barragens 

baixas, pois sempre é necessária alguma medida do desempenho e da condição de 

qualquer barragem. A instrumentação é um fator relevante pois o projeto das BEFCs é 

essencialmente empírico, baseado em dados de instrumentação coletados de outras 

obras com características semelhantes (CRUZ, 2014). 

A instrumentação de uma BEFC deve ser orientada para questões específicas ou 

atender ao critério do projeto (CRUZ, 2014). 

Cooke (2000 a) apresenta uma lista de fatores inerentes à segurança das BEFCs: 

I - todas As zonas de maciço de enrocamento localizam-se a jusante das águas 

do reservatório; 

II - A carga d'água na face de concreto atinge a fundação a montante do eixo da 

barragem; 

III - subpressão e pressão neutra não são atuantes; 

IV - A elevada e confiável resistência do enrocamento; 

V - A elevada resistência do enrocamento a ações sísmicas; 

VI - O zoneamento do enrocamento é favorável ao fluxo interno (CRUZ, 2014). 
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Tornaram-se práticas obrigatórias a Instrumentação e monitoramento durante a 

construção. Com o aumento de altura das BEFCs desde a década de 1980 como Alto 

Anchicayá e Foz da Areia (CRUZ, 2014). 

Através de ensaios de laboratóro e enrocamentos experimentais in situ somados 

com a instrumentação, é possível monitorar o desempenho das BEFCs e conseguir 

parâmetros de tensões e deformações relacionadas às fases da construção e do 

enchimento do reservatório, estes parâmetros podem ser utilizados no projeto de novas 

barragens maiores e em análises por métodos numéricos (CRUZ, 2014).  

As principais grandezas observadas pela instrumentação são: 

Movimento de Barragem; 

Monitoramento do enrocamento; 

Movimentos de superfície; 

Pressões piezométricas a montante; 

Controle das percolações; 

Deslocamentos da laje e medidas de tensões; 

Acelerações sísmicas; 

As grandezas de maior relevância que precisam ser monitoradas são os 

deslocamentos verticais e horizontais durante a construção e o enchimento do 

reservatório. Desde as trincas e rupturas registradas em TSQ1 (2003, 2004), Barra 

Grande (2005), Campos Novos (2005) e Mohale (2006), interferências nos movimentos 

da face tem preocupado os projetistas (CRUZ, 2014). 

É comum a movimentação durante a construção, pois se trata de recalques que 

ocorrem na fundação e nas zonas do enrocamento. Mesmo quando as barragens são 

apoiadas em aluviões granulares, os recalques não são significativos, porém a 

preocupação é no fluxo através da fundação. É recomendável a remoção de toda argila 

siltosa e aluvião argilo-arenoso da fundação da barragem (CRUZ, 2014).  

Devido a sua influência nos movimentos da laje, os recalques do enrocamento 

devem ser monitorados durante a construção e o enchimento do reservatório (CRUZ, 

2014).  

Segundo Freitas (2004), os principais aspectos a serem monitorados são: 
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• Deslocamentos e deflexões da laje resultantes de recalques diferenciais do 

enrocamento provocadas por mudanças geométricas abruptas do plinto nas 

ombreiras; 

• Recalques diferenciais entre as zonas 3B, central (T) e 3C, muitas vezes 

resultantes de especificações construtivas diferentes em cada zona, tais como 

espessura das camadas, número de passadas do rolo vibratório, molhagem, 

além da litologia dos enrocamentos; 

• Estágios e velocidades de construção do enrocamento nas ombreiras e/ou 

aceleração na construção da zona de jusante; 

• Módulos de compressibilidade diferentes dos materiais das zonas de montante e 

jusante; 

• Granulometria do enrocamento nas distintas zonas. 

• Forma do vale; 

Para garantir um bom programa de monitoramento, Silveira (2006) propõe que 

vários tipos de instrumentos devem ser utilizados, para medir recalques, deflexões, etc.: 

• Instrumentos para monitoramento do enrocamento: Células hidráulicas; 

Extensômetro; Células elétricas de recalque; A Célula tipo Km; Extensômetros de 

fio Invar; Células de pressão total; Inclinômetro; Movimentos da Superfície; 

Pressões Piezométricas a montante; Controle das Percolações; Deslocamentos 

da laje e medidas de tensões; Eletronível; Extensômetros e deformímetro 

corretor; Medidores triortogonais de juntas; Medidores de juntas (simples) e 

Cabines de Instrumentação permanente. (CRUZ, 2014). 
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TABELA 4: GRANDEZAS DOS INSTRUMENTOS DE MONITORAMENTO 

 
FONTE: SILVA, 2007, p. 40 

 

A barragem de Chaglla seguiu o programa proposto por Silveira (2006). A 

instrumentação foi utilizada como ferramenta de aferição dos critérios adotados em 

projeto e como parâmetro de comparação com os estudos de tensão e deformação 

realizados em modelo 3D, além do acompanhamento da segurança da barragem. O 

objetivo principal foi permitir monitorar e detectar a ocorrência de quaisquer anomalias 

durante a operação da barragem. Os dados de instrumentação cumpriram com 

procedimentos básicos de controle, monitoramento e acompanhamento do 

comportamento das estruturas de todo o complexo, com base nos dados iniciais obtidos 

a partir dos instrumentos civis, experiências de outros projetos, modelos numéricos de 

comportamento e referências (INTERTECHNE, 2016). 

Nos anos seguintes, e ao longo da vida do empreendimento, serão mantidas as 

leituras e frequências de trabalho de inspeção periódica, que pode ser alterada 

dependendo da avaliação resultante dos valores medidos (INTERTECHNE, 2016). 

Quando o valor de uma leitura do instrumento excedeu o valor de controle 

estabelecido, foi realizada uma análise conjunta com instrumentos próximos, a fim de 

confirmar uma tendência de comportamento isolado de um instrumento ou tendência 

comportamento regional (INTERTECHNE, 2016). 
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A ICOLD (1988), sugere a conversão de sinais utilizada como critério para 

medição dos instrumentos: 

•  (+) Extensão (-) Compressão; 

• os movimentos de abertura / fechamento entre juntas e fissuras (+) 

abertura, (-) Fechar; 

• Esforços: (+) Tração (-) Compressão; 

• Movimentos planimetricos - Exceto para o levantamento de pontos; 

• Sinais de conversão para pontos topográficos: positivo (+) para o norte e 

leste; (-) para o sul e oeste. 

•  Movimentos verticais: (+) Para cima (-) para baixo 

• Rotações: no sentido horário positivo. 

No presente estudo foram relacionados todos os instrumentos de monitoramento 

instalados na barragem além das frequências de leituras para as etapas de operação e 

recomendação quanto ao processamento, armazenamento e análise de dados 

(INTERTECHNE, 2016). 

Os instrumentos para monitoramento do enrocamento são as células de recalque 

instaladas durante a construção e tem como função medir os deslocamentos em pontos 

internos do enrocamento. Os deslocamentos das placas metálicas ou anéis magnéticos 

são medidos na superfície por equipamentos de leitura. Como marco de referência é 

utilizado um tubo metálico ancorado na rocha de fundação (CRUZ, 2014). 

Os principais instrumentos de medidas de deformações e recalques são: células 

hidráulicas (tipo caixa sueca), extensômetros, células elétricas, medidor Km (muito 

comum em barragens brasileiras), torpedo USBR (desenvolvido pelo Bureau of 

Reclamation, EUA) e anéis magnéticos (tipo Geokon). Em vários casos, inclinômetros 

tem sido instalados nos enrocamentos para essas medidas (CRUZ, 2014). 

Os medidores instalados para medir os recalques e deformações da barragem de 

Chaglla, são as caixas suecas, inclinômetros com placas magnéticas e pontos 

topográficos (INTERTECHNE, 2016). 

A partir de dados estatísticos de outras obras, observou-se que as estimativas de 

recalque se mostraram mais realistas na previsão de recalques pós construtivos, devido 
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a complexidade de fazer modelos matemáticos que representem as particularidades e 

heterogeneidade dos enrocamentos, principalmente suas deformações. 

Na TABELA 5 abaixo são apresentados abaixo recalques (R) pós-construção e a 

sua relação com a altura (H) da barragem (INTERTECHNE, 2015). 

 

TABELA 5: RECALQUES PÓS CONSTRUTIVOS 

Obra País 
Altura 

(m) 
Long. 
(m) L/H A/H² 

Recalque 
(m) 

R/H 
(%) 

Método 
Construtivo 

Cogoti Chile 85 160 1.88 2.21 1.08 1.27% Lançado 
New 

Exchequer 
EE.UU 150 427 2.85 - 1.49 0.99% Lançado + 

Compac. 
Les Fades França 68 235 46 3.57 0.158 0.23% Compac. 
Outardes 2 Canadá 55 350 6.36 - 0.007 0.01% Compac. 

Shiroro Nigéria 125 560 4.48 - 0.065 0.05% Compac. 
Fortuna Panamá 60 300 5.00 - 0.52 0.87% Compac. 

FONTE: INTERTEHNE, 2015 

 

Com base nos dados apresentados na TABELA 5 acima é possivel observar 

também que os maiores deslocamentos estão relacionados ao método de construção, 

se o material foi lançado ou compactado. A variação da relação R/H, onde R = recalque 

e H = altura da barragem, não depende unicamente do método de construção, pode 

variar, devido a outros fatores, tais como o material de base. Sabendo que a barragem 

Chaglla foi construída com enrocamento compactado e uma altura de aterro de 

aproximadamente 200m, Para a barragem em estudo  foi adotado como recalque 

máximo pós construtivo o valor de 0,5%H, sendo H a altura da Barragem 

(INTERTECHNE, 2015). 

 

2.12.1 Caixas Suecas 

 

Caixas suecas ou células hidráulicas são instrumentos feitos de blocos de 

concreto, tubos flexíveis e tubos de aço interligadas com pontos externos para o aterro. 

Eles são utilizados para medir os recalques do aterro durante o período de construção e 

enchimento do reservatório operação dos mesmos. (SILVEIRA, 2006).  
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Normalmente são instaladas em posição horizontal nas zonas internas do 

enrocamento. As células são interligadas a cabine da instrumentação por três tubos: um 

tubo para circulação de ar, outro ligado ao painel de leitura e outro de drenagem. As 

conexões hidráulicas (tubos) que atravessam o enrocamento consideram os recalques 

diferenciais que possam ocorrer nas diferentes zonas do enrocamento. Estes recalques 

podem prejudicar o desempenho das células e ainda causar um colapso no sistema. 

Todo o sistema de tubos é conectado à cabine de controle situada a jusante. A 

diferença do nível d'água entre a cabine e o nível d'água de cada célula permite avaliar 

os recalques do enrocamento. (CRUZ, 2014). 

 

Figura 16: CAIXA SUECA 

 
FONTE: CRUZ, 2014, p. 249 

 

Na barragem de Chaglla, para determinação dos valores de referência das caixas 

suecas foi adaptado um critério que utiliza o que se conhece do comportamento 

observado especificamente para esta barragem, tanto na etapa construtiva como no 

enchimento do reservatório, cujo valores consideraram a influência do empuxo do 
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reservatório de maneira distinta em relação da localização do instrumento e de sua 

proximidade com a face de concreto (INTERTECHNE, 2015).  

Como o corpo da barragem apresenta materiais heterogêneos entre as zonas, e 

algumas vezes diferentes na mesma zona devido  origem de materiais de várias áreas 

de empréstimo, as análises das células de recalque foram feitas através de uma análise 

conjunta com os instrumentos anexados, sempre que a leitura ultrapassasse os valores 

de referência (INTERTECHNE, 2015). 

O Gráfico 4 apresenta uma comparação entre as leituras recebidas recebidas em 

2016 com os valores de referência dos instrumentos baseados em dados estatísticos 

de outras obras para previsão de deslocamentos pós construtivos mais realistas. 

 

Gráfico 4: LEITURA DE DEFORMAÇÕES DAS CAIXAS SUECAS 

 
FONTE: OS PROPRIOS AUTORES 
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FIGURA 17: RECALQUE DAS CAIXAS SUECAS - SERIE 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: INTERTECHNE, 2016, p. 9 

 
De maneira geral, as estruturas das caixas suecas estão apresentando tendência 

a estabilização. A deformação específica da crista da barragem após o enchimento do 

reservatório resultando em aproximadamente 0,04% da deformação específica total, 

tendo em vista que não temos os dados de recalque das cabines de leitura 

(INTERTECHNE, 2016). 

 

2.12.2 Ponto Topográfico para Medição de Recalques 

 

 São instrumentos construídos como marcos de concreto armado que , em sua 

parte superior, contém uma placa de bronze ancorada no concreto com uma barra lisa 

de cabeça semiesférica, também de bronze. Normalmente são distribuídos ao longo de 

uma linha no muro-parapeito a montante, na crista e no talude de jusante. (CRUZ, 

2014). 

Servem para o controle de deslocamentos verticais e horizontais, localizados em 

diferentes níveis do aterro e na crista da barragem. Os deslocamentos são medidos por 

nivelamento e equipamento de levantamento que permitem uma precisão de ± 2 mm 

(SILVEIRA, 2006). 

 Marcos instalados nas ombreiras, em rocha, são usadas como referências de 

nível. O critério para determinação dos valores de referência foi 0,25%H, sendo H a 

altura da barragem. Sendo o valor de H  proporcional ao ponto de instalação de cada 



 
 

65 
 

instrumento, sabendo que os pontos na proximidade da crista poderiam apresentar 

recalques maiores que os localizados próximos da fundação. (INTERTECHNE, 2015) 

O critério para determinação dos valores de referência  foi 0,50H, sendo H a 

altura da barragem. Sendo o valor de H proporcional ao ponto de instalação de cada 

instrumento sabendo que os pontos na proximidade da crista podem apresentar 

recalques maiores que os localizados próximos da fundação. (INTERTECHNE, 2015) 

O Gráfico 5 mostra uma comparação entre as leituras recebidas em 2016 com os 

valores de referência dos instrumentos para deslocamentos horizontais baseados em 

dados estatísticos de outras obras para previsão de deslocamentos pós construtivos 

mais realistas. 

 

Gráfico 5: DESLOCAMENTO HORIZONTAL RESULTANTE – PONTOS 

TOPOGRÁFICOS 

 

 

 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 

O Gráfico 6 mostra uma comparação entre as  leituras recebidas em 2016 com os 

valores de referência dos instrumentos para recalque: 
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Gráfico 6: RECALQUE – PONTOS TOPOGRÁFICOS 

 

 
FONTE: OS PROPRIOS AUTORES 

 

Com base nos dados apresentados, verifica-se que as leituras de recalque 

apresentaram uma tendência de crescimento a qual era esperada para esse tipo de 

barragem. Para os deslocamentos horizontais apresentou informações muito dispersas, 

não permitindo avaliar a direção dos deslocamentos (INTERTECHNE, 2016). 

 

2.12.3 Placas Magnéticas 

  

As placas magnéticas servem para medir os recalques ao longo de uma mesma 

vertical no interior do aterro compactado, acopladas as tubulações dos inclinômetros 

que servem como gúias para uma sonda ou torpedo de leitura. Ao deslocar-se ao longo 

da tubulação, de baixo para cima, permite a determinação da cota das placas e assim a 

determinação dos recalques da barragem (SILVEIRA, 2006). 

O Gráfico 7 mostra uma comparação entre as leituras recebidas em 2016  com os 

valores de referência das placas magnéticas para recalque baseados em dados 

estatísticos de outras obras para previsão de deslocamentos pós construtivos mais 

realistas. 
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2.12.4 Inclinômetros da Laje de Concreto e Aterro 

 

Os inclinômetros são utilizados para monitorar deslocamentos em qualquer 

direção de taludes e zonas do enrocamento. Estes instrumentos podem verificar se os 

movimentos são constantes, acelerados, e se estão respondendo a medidas corretivas 

adotadas. (CRUZ, 2014). 

 O tubo do inclinômetro pode ser instalado dentro do enrocamento, enterrado 

numa trincheira ou mesmo embutido no concreto (como a face de concreto) ou 

instalado de forma permanente num furo aberto e que atravesse as zonas suspeitas de 

movimento. O diâmetro e a resistência do tubo são detalhes importantes da tubulação 

além das dimensões das ranhuras e a sua linearidade, e o sistema de encaixe entre 

tubos. (CRUZ, 2014). 

Eles são instalados em diferentes altitudes na face de concreto da barragem 

antes de encher o reservatório, tornando-se possível conhecer as lajes de concreto 

deformadas por medir suas deformações angulares em certos instrumentos pontos.  

O transdutor de vibração deste instrumento permite a medição do ângulo de 

inclinação do mesmo, mediante a um registro de variação da resistência elétrica, 

quando este sofre uma deformação angular (SILVEIRA, 2006). 

Na face de concreto, o ângulo de referência para este dispositivo corresponde ao 

ângulo formado com a vertical através da deformação específica das lajes. Não há 

como determinar valores de referência para estes dispositivos, o acréscimo de 

deformação, das lajes de concreto, deve ser analisado em conjunto com outros 

instrumentos ao longo do tempo (INTERTECHNE, 2016). 

Algumas das leituras dos inclinômetros instalados no aterro e na face de concreto 

(eletroníveis) apresentaram valores discrepantes em relação aos demais instrumentos 

da barragem, não permitindo sua utilização para análise da estrutura. Porém, das 

leituras que não apresentaram discrepância, foi possível observar e analisar o 

comportamento da barragem, sem perder a qualidade de interpretação e sem 

comprometer a avaliação de segurança da barragem (INTERTECHNE, 2016). 
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2.12.5 Piezômetros Elétricos 

 

Piezômetros elétricos ou do tipo Casagrande adaptado tem sido instalados a 

jusante do plinto para monitorar a eficiência da cortina de injeções durante o 

enchimento e para controle do sistema de drenagem da laje em áreas de depressão do 

rio (INTERTECHNE, 2016). 

Na barragem de Chaglla, para observação das subpressões na base do bloco de 

concreto de apoio do plinto no leito do rio e para a medicão das pressões ao longo do 

aterro, foram instalados piezometros elétricos de corda vibrante (INTERTECHNE, 

2016).  

Os valores de referência dos piezômetros (PZ-101, PZ-102, PZ-103), localizados 

embaixo do bloco de concreto, foram determinados com base na memória de 

estabilidade do bloco, sendo a condição crítica de dimensionamento o caso de carga de 

operação com reservatório em seu nível máximo normal (INTERTECHNE, 2016). 

Caso algum piezômetro do bloco chegasse a  ultrapassar os valores de 

referência, é necessário realizar as verificações de estabilidade presentes, 

considerando um novo diagrama de supressão, observado pelos instrumentos e o nível 

atual de jusante do bloco. 

Para os demais piezômetros, localizados no aterro da barragem, os valores de 

referência foram obtidos através de análises de establidade com fator de segurança 

requerido maior ou igual a 1,5 (INTERTECHNE, 2016).  

A linha piezométrica foi traçada com a consideração do reservatório na cota do 

NA  máximo Normal igual a 1196,00m (INTERTECHNE, 2016). 

O Gráfico 8 mostra uma comparação entre as últimas leituras recebidas de 

campo com os valores de referência dos Piezômetros Elétricos baseados em dados 

estatísticos de outras obras para previsão de deslocamentos pós construtivos mais 

realistas. 
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Gráfico 8: LEITURAS DEFORMAÇÕES – PIEZÔMETROS ELÉTRICOS 

 
FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 

Com base nos dados apresentados, verifica-se que os piezômetros situados 

abaixo do bloco de apoio do plinto apresentam uma perda de carga importante no 

sentido montante / jusante, representando um bom comportamento epserado para o 

diagrama de subpressão. 

Dos três instrumentos instalados na interface concreto / rocha, somente o PZ-103 

apresentou carga piezométrica maior que o valor definido com base no diagrama de 

supressão definido para o caso de carga usual de verificação de estabilidade do bloco 

de apoio do plinto. Desta forma, para verificar a influência desta leitura no diagrama de 

supressão e consequentemente a estabilidade do bloco, foi feita uma verificação em 

conjunto com os piezômetros próximos, definindo o diagrama de supressão medido 

pela instrumentação e comparando-o ao diagrama teórico e fazendo-se uma nova 

verificação de estabilidade desta estrutura, com base nas premissas apresentadas na 

memória de estabilidade do bloco de apoio do plinto (INTERTECHNE, 2016). 

Tomando-se as últimas leituras como referência, as combinações de cargas 

apresentadas na memória, observou-se que com o diagrama medido na 

instrumentação, foram verificados a estabilidade para o caso de operação e para o caso 

onde os drenos são inoperantes, tanto para a condição de deslizamento quanto para 

condição de compressão na base do bloco (INTERTECHNE, 2016). 
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Para a zona de aterro, observa-se que a máxima carga piezométrica ocorre no 

piezometro PZ-104, localizado próximo ao bloco de apoio do plinto, como previsto em 

projeto. A leitura total mostrou uma precisão correspondente a 27% do valor de 

referência. Os demais instrumentos apresentaram valores muito inferiores aos valores 

de referência baseados em dados estatísticos de outras obras para previsão de 

deslocamentos pós construtivos mais realistas. (INTERTECHNE, 2016). 

 

FIGURA 19: INDICAÇÃO DAS LINHAS PIEZOMÉTRICAS 

 
FONTE: INTERTECHNE, 2016 

AZUL (VALOR DE REFERÊNCIA) 

VERDE (DADOS DE INSTRUMENTAÇÃO) 

 

 

2.12.6 Extensômetro Unidirecional 

 

Para a barragem de Chaglla, a função destes dispositivos foi monitorar os 

deslocamentos relativos (de expansão ou de contração) nas juntas de separação de 

lajes de concreto (INTERTECHNE, 2015).  

Os valores de referência para os dispositivos instalados na barragem de Chaglla 

foram obtidos considerando os resultados das análises de esforço e deformação 

estática da barragem, desenvolvidos no modelo tridimensional, considerando os limites 
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de deformação possível com as juntas aplicadas na face de concreto (INTERTECHNE, 

2015). 

É possível obter através de modelagem tridimensional os deslocamentos nas 

direções X (margem esquerda - margem direita), Y (jusante) e Z (recalque), para cada 

ponto de extensômetro instalado (INTERTECHNE, 2015). 

A FIGURA 20 apresenta os valores de deslocamentos resultantes totais (XYZ) na 

face de jusante da barragem para caso de operação. 

 

FIGURA 20: DEFORMAÇÕES TOTAIS (XYZ) - CASO DE OPERAÇÃO 

 
FONTE: INTERTECHNE, 2015 

 
Considerando que as análises pelo cálculo de Método dos Elementos Finitos 

(MEF) de tensão e deformação indicam uma tendência de comportamento global da 

barragem em termos de esforço e deslocamentos e não reproduzem valores precisos 

para indicar os valores de referência para os instrumentos, tomou-se uma proporção de 

deslocamento obtida no modelo tridimensional em cada direção (XYZ) e o valor total de 

abertura da junta de cobre (0,252m) mostrado na FIGURA 21: 



 
 

73 
 

 

FIGURA 21: JUNTA DE COBRE 

 
FONTE: INTERTECHNE, 2015 

 

 

É importante ressaltar que além da junta de cobre, as juntas perimetrais e de 

tração são compostas por outros sistemas de juntas adicionais como a junta corrugada 

e para proteção externa do material o flyash (INTERTECHNE, 2016). 

Os extensômetros estão localizados na junta entre as lajes de tração e 

compressão. Como os extensômetros estão em uma zona que representa um 

comportamento híbrido, de compressão e tração, que foi prevista inicialmente como 

possivelmente tracionada, não foi prevista nenhum elemento ou espaçamento entre as 

lajes. (INTERTECHNE, 2016) 

O Gráfico 9 mostra uma comparação entre as últimas leituras recebidas de campo 

com os valores de referência dos Extensômetros Unidirecionais de todos os 

instrumentos de medidas de deslocamento instalados entre as lajes: 
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2.12.7 Extensômetro Bidirecional 

 

Medidores de deslocamentos bidirecionais tem a função de medir o deslocamento 

relativo entre os dois pontos e estão instalados nas articulações da face de concreto 

com o muro do parapeito, por uma configuração que permite a medição do 

deslocamento em dois sentidos ortogonais (SILVEIRA, 2006). 

Os valores de referência para os extensômetros bidirecionais foram definidos com 

o mesmo critério que o utilizado para os extensômetros unidirecionais. O Gráfico 10 

mostra uma comparação entre as leituras recebidas em 2016 com os valores de 

referência dos Extenômetros Bidirecionais para aberturas/ fechamentos entre as lajes 

de concreto e muro parapeito, valores de referência baseados em dados estatísticos de 

outras obras para previsão de deslocamentos pós construtivos mais realistas . 

 

Gráfico 10: LEITURAS DE ABERTURAS / FECHAMENTOS – EXTESÔMETROS 

BIDIRECIONAIS 

 
FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 

O Gráfico 11 mostra uma comparação entre as leituras recebidas em 2016 com os 

valores de referência dos Extenômetros Bidirecionais para recalques entre lajes de 

concreto e muro parapeito: 
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Gráfico 11: LEITURAS DE RECALQUES– EXTESÔMETROS BIDIRECIONAL 

 

 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 

Com base nos dados apresentados, a máxima abertura e máximo recalque são 

observados no extensômetro bidirecional EB-401, com valor total de 3,03 mm e -4,05 

mm respectivamente, sendo que a parcela após o enchimento do reservatório é de 

5,7mm de abertura e -6.6mm para recalque.  

Os valores observados no extensômetro EB-401 se situam muito abaixo dos 

valores de referência baseados em dados estatísticos de outras obras para previsão de 

deslocamentos pós construtivos mais realistas (INTERTECHNE, 2016). 

Os instrumentos EB-I1 e EB-201 apresentaram tendencia de deslocamentos de 

alivio na laje em relação ao muro parapeito. Ambos estão localizados na região prevista 

como de tensão na margem esquerda (próximo a junta perimetral). Este movimento 

pode estar relacionado a alguma tendência de pequena rotação das lajes em uma zona 

que apresentou comportamento híbrido entre tração e compressão (INTERTECHNE, 

2016).  

Os demais extensômetros apresentaram valores reduzidos muito abaixo dos 

valores de referência previstos em projeto. De forma geral, conclui-se que os 

instrumentos estão apresentando comportamento de estabilização (INTERTECHNE, 

2016). 
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2.12.8  Extensômetro Tridirecional 

 

Os medidores de deslocamentos tridimensionais cumprem a função de medir os 

deslocamentos relativos entre os pontos e são instalados nas uniões das lajes da face 

de concreto com o plinto, diante de uma configuração que permita a medição dos 

deslocamentos nas três direções ortogonais (SILVEIRA, 2006). 

Esses medidores, em arranjos de 1m em cada uma das três direções, tem sido 

comumente instalado para medir os deslocamentos da junta perimetral e a deformação 

da laje. Os deslocamentos medidos são: 

Deslocamentos perpendiculares a junta perimetral, ou seja, o fechamento ou a 

abertura da junta entre o plinto e a face de concreto; 

Deslocamentos paralelos à junta perimetral, ou seja, recalques ou elevação da 

laje; 

Deslocamentos tangenciais ao plano da junta perimetral, ou seja, deslocamento 

para cima ou para baixo ao longo da junta perimetral (deslocamento de cisalhamento) 

(CRUZ, 2014). 

Em Chaglla, os valores de referência para extensômetros tridimensionais foram 

definidos de acordo com os mesmos critérios usados para extensômetros 

unidirecionais.  

O Gráfico 12 mostra uma comparação entre as leituras recebidas em 2016 com os 

valores de referência dos Extensômetros tridirecionais para aberturas/ fechamentos 

entre entre as juntas: 
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Gráfico 12: LEITURAS DE ABERTURAS/ FECHAMENTOS – EXTESÔMETROS 

TRIDIRECIONAIS 

 

 
FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 

O Gráfico 13 mostra uma comparação entre as leituras recebidas em 2016 com os 

valores de referência dos Extenômetros Tridirecionais para deslocamentos paralelos a 

junta perimetral: 

 

Gráfico 13: LEITURAS DE DESLOCAMENTOS PARALELOS A JUNTA PERIMETRAL 

– EXTENSÔMETROS TRIDIRECIONAIS 

 

 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 
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O Gráfico 14 mostra uma comparação entre as leituras recebidas em 2016 com os 

valores de referência dos Extenômetros Tridirecionais para deslocamentos tangenciais 

ao plano da junta: 

 

Gráfico 14: LEITURAS DOS DESLOCAMENTOS TANGENCIAIS AO PLANO DA 

JUNTA – EXTENSÔMETROS TRIDIRECIONAIS 

 
FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 
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(INTERTECHNE, 2016).. 

O instrumento ET-17 apresentou um deslocamento positivo para recalque, 

comportamento que pode ocorrer em instrumentos localizados nas lajes acima do nível 

do reservatório, onde se observa uma pequena tendência de expansão da laje próxima 

a crista, podendo indicar uma tendência de estabilização (INTERTECHNE, 2016). 
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2.12.9 Acelerógrafo Tridimensional Digitalizado 

 

Estes dispositivos consistem de um gatilho sísmico, uma unidade de gravação de 

memória e arquivo digitalizado. O gatilho sísmico percebe o movimento inicial de um 

tremor de terra e é acionado o acelerógrafo para registrar as deformações em suas três 

componentes ortogonais (SILVEIRA, 2006). 

Esta ferramenta permite gravar acelerações causadas por um sismo. Um dos 

dispositivos está localizado na crista, um em módulo mais elevado e outro em rocha 

firme. Assim, a informação sobre as características do sismo de "entrada" para a base 

de rocha e a resposta dinâmica é obtida na barragem (SILVEIRA, 2006). 

Os acelerógrafos são locados em cabines de instrumentação para proteção 

instrumento, também instalados em plataforma de concreto. As caixas de aço de 

proteção dos instrumentos devem estar ancoradas a plataforma de concreto a qual 

deve estar ancorada em rocha firme ou em um pilar na crista da barragem (SILVEIRA, 

2006). 

Valores de referência: 

Os coeficientes sísmicos foram determinados a partir das indicações do boletim 

62 de ICOLD. Diretrizes para a Inspeção de Barragens após um sismo e fórmula de 

Donovan (ICOLD, 1988). 

 

TABELA 6: CARACTERÍSTICAS DOS SISMOS PARA UMA INSPEÇÃO ESPECIAL  

Magnitude 

Richter 

Distancia até o epicentro 

≥ 4 ≤ 25km 

≥ 5 ≤ 50km 

≥ 6 ≤ 80km 

≥ 7 ≤ 125km 

≥ 8 ≤ 200km 

FONTE: INTERTECHNE, 2016 
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Donovan apresenta uma fórmula que relaciona a Magnitude Richter e a distância 

até o epicentro. Segue abaixo a fórmula de Donovan: 

a = (1080e�,�∗�) / (d + 25)�,��  

Onde: 

M - Magnitude Richter 

d - Distância focal (km) – É distância entre o epicentro e o foco. 

a – Aceleração 

Assim, os valores de referência para as acelerações horizontais sísmicas são 

mostrados na TABELA 7 abaixo: 

 

TABELA 7: ACELERAÇÕES DOS SISMOS PARA INSPEÇÃO ESPECIAL 

Instrumento Aceleração horizontal (ah) 

AC-1 (coroamento) 0,20 g 

AC-3 (rocha) 0,07 g 

FONTE: INTERTECHNE, 2016 
 
 

Onde:  
g = aceleração da gravidade 

 
 
 

2.12.10 Medidor de Deformação das Lajes de Concreto 

 

Estes medidores são instalados no interior do concreto para medir a deformação 

autógenas e as desenvolvidas durante a construção e o enchimento do reservatório. 

Medidores de tensões nas barras de aço, instalados na armação da laje, em geral aos 

pares, são recomendados para a medida da tensão na face de concreto. (CRUZ, 2014). 

Na barragem de Chaglla foram instalados medidores no interior da face de 

concreto para possibilitar a medição das deformações. A disposição deste instrumento 

no plano, chamada roseta, é feita de tal maneira que permite a determinação de 

tensões e direções principais deste plano. 
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A deformação máxima do Concreto foi estimada, limitando a tensão do concreto 

em 20 MPa nas lajes de compressão. 

Assim, as tensões nas lajes de concreto devem ser menores ou igual a tensão 

determinada no projeto. 

σ� = E�*ε�  onde  σ� (Lajes da barragem) ≤ σ� (Projeto) 

Para definição dos valores de referência adotados para balisar os resultados dos 

instrumentos levaram em consideração os recalques pós construtivos indicados na 

TABELA 5 no capitulo 2.12 deste exemplar.  

As deformações na face de concreto foram determinadas em três direções 

ortogonais: Normal, transversal e longitudinal à face de concreto. Os Gráficos 15, 16 e 

17 abaixo apresentam uma comparação entre as leituras recebidas em 2016 com os 

valores de referência dos instrumentos para os deslocamentos nessas três direções: 

Gráfico 15: DEFORMAÇÃO SENTIDO NORMAL À LAJE 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 

Gráfico 16: DEFORMAÇÃO SENTIDO TRANSVERSAL À LAJE 

 
FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 
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Gráfico 17: DEFORMAÇÃO SENTIDO LONGITUDINAL À LAJE 

 
FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 

Fazendo uma comparação entre as deformações nas três direções ortogonais é 

possível observar que os maiores valores são verificados na direção longitudinal, sendo 

que o instrumento que apresentou maior deformação foi o MD-4. Com a aplicação do 

empuxo do reservatório, as maiores deformações previstas na direção longitudinal das 

lajes de concreto se confirmam com as leituras de instrumentação (INTERTECHNE, 

2016). 

Na direção normal a laje, a maior deformação é observada no instrumento MD-13 

e na direção transversal a laje, o maior valor de deformação é observado no MD-7. Os 

medidores MD-1, MD-2, MD-4 e MD-6 apresentaram deformações longitudinais 

próximas aos valores de referência, sendo necessária a verificação da tensão aplicada 

nestas lajes, considerando os ensaios a compressão simples realizados no concreto 

efetivamente utilizado (INTERTECHNE, 2016). 

Através da verificação realizada nos medidores em questão concluiu-se que as 

tensões sobre a laje são inferiores às tensões que o concreto suporta. Alguns 

medidores apresentaram esforços de tração que podem ter ocorrido devido a 

localização dos medidores de deformação na meia altura das lajes, ou seja, entra os 

esforços de tração e compressão (INTERTECHNE, 2016). 
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2.12.11 Medidores de nível de água – Margem Esquerda 

 

O princípio geral dos instrumentos de medida do nível de água é basicamente a 

profundidade da água e medir esta dimensão na sua superfície por meio de um 

dispositivo. Os medidores de nível de água são constituídos por um tubo de PVC 

perfurado, que é instalado num furo, envolvido por uma malha de filtragem de areia e 

drenagem. Uma camada de selante é usada para vedar o espaço superior entre o tubo 

e o furo (SILVEIRA, 2006). 

Em Chaglla, os valores de atenção e de alerta foram definidos por meio de testes 

de percolação com software 3D modelo MIDAS e através da análise da geologia 

estrutural com a verificação de descontinuidades (INTERTECHNE, 2016). 

 

Gráfico 18: ANÁLISE DOS MEDIDORES DE NÍVEL DE ÁGUA 

 
FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 

Com base nas leituras apresentadas, verificou-se que o medidores de nível de 

água FR-01 não está representando nível freático, sendo que os medidores de nível de 

águas FR-02 e FR-03 estão apresentando valores nulos muito abaixo ao valor de 

referência definido. São valores que garantem a estabilidade adequada dos taludes da 

ombreira esquerda (INTERTECHNE, 2016). 

Apesar desses valores, as últimas leituras do FR-02 mostraram uma tendência de 

crescimento nas últimas leituras, as quais devem ser acompanhadas com mais atenção 

(INTERTECHNE, 2016). 
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2.12.12 Medidor de Vazão 

 

Para monitorar as vazões pela fundação e pelo enrocamento, medidores de vazão 

são instalados junto ao pé do talude de jusante. Uma estrutura impermeável, em geral, 

embutida no talude, formada de solo ou concreto, ou construída externamente, para 

coletar as águas percoladas e dirigi-las para o medidor de vazão. Os medidores de 

vazão podem ser retangulares ou triangulares (SILVEIRA, 2006). 

Para a fundação, a água aflorante é facilmente conduzida ao sistema de 

drenagem. Em alguns casos, tratamentos da fundação na área de jusante são 

implementados para impedir que escapes significativos de água de percolação sejam 

registrados (INTERTECHNE, 2016).  

Vazões elevadas e imprevistas (acima de 800 l/s) foram medidas em muitas 

barragens durante o enchimento: Alto Anchicayá (1.800 l/s), Shirodo (1.800 l/s), Golillas 

(1.800 l/s), Itá (1.730 l/s), Itapebi (900 l/s), Barra Grande (1.100 l/s) e Campos Novos 

(1.300 l/s). Os tratamentos adotados foram: lançamento de areia siltosa na face de 

concreto e reparos na laje de concreto, que reduziram as vazões substancialmente para 

cerca de 100 a 300 l/s, na maioria das barragens (INTERTECHNE, 2016). 

O controle de vazão é uma medida importante para avaliar o desempenho da 

face de concreto, pois é sensível à ocorrência de trincas, ou mesmo de rupturas. 

O Gráfico 19 apresenta os dados do medidor de vazão de Chaglla onde a linha 

azul representa as leituras obtidas a partir de novembro de 2015 e a vermelha 

representa as leituras do nível do reservatório no mesmo período (INTERTECHNE, 

2016). 
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Gráfico 19: MEDIDOR DE VAZÃO DA BARRAGEM 

 

 
FONTE: OS PROPRIOS AUTORES 

 

 

As leituras do medidor de vazão apresentaram um valor de redução e tendência a 

estabilização ao longo do tempo a partir do lançamento de material fino sobre as 

possíveis zonas de maior percolação na descontinuidade da margem direita a montante 

do plinto. Com testes feitos com genofobo foi possível identificar os pontos de maior 

percolação de água e permitiu o lançamento de material fino direcionado a esses 

pontos, que resultou em uma importante redução de vazão que passou de 1800l/s para 

1200 l/s (INTERTECHNE, 2016). 
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seguro, tais como escadas e degraus, devem ser instaladas para a equipe de 

instrumentação. Os eletroníveis e os inclinômetros podem ser lidos na área da crista da 

barragem ou em painéis especiais de caixa metálica embutidos nas paredes dos muros-

parapeito (CRUZ, 2014). 

 

2.13 MODELO MATEMÁTICO 

 

Neste ítem são apresentados alguns temas considerados relevantes para um 

melhor entendimento deste trabalho. Inicialmente, são feitas algumas considerações 

sobre o estudo de barragens pelo método dos elementos finitos, e apresentados alguns 

resultados e conclusões de estudos relacionados à análise de barragens sob condição 

tridimensional. No capítulo 3, estudos de barragens de enrocamento com face de 

concreto são abordados, mostrando os principais resultados obtidos. Por fim, são 

apresentados três estudos de dimensionamento estrutural da laje de concreto. 

 

2.13.1 Análise de Barragens pelo MEF 

 

O método dos elementos finitos (MEF), no atual estágio de desenvolvimento, é 

uma ferramenta poderosa nas mãos dos projetistas de barragens. Ele possibilita o 

cálculo das tensões e deformações que se desenvolvem no interior do maciço da 

barragem, levando em conta as das propriedades dos materiais devido ao zoneamento 

do maciço e o efeito do processo construtivo. 

A análise de barragens por elementos finitos pode ser utilizada para a 

identificação de zonas  potenciais de deformação de tração, ou de baixa tensão de 

compressão susceptíveis ao fraturamento hidráulico, e levar a modificação do projeto 

com tensões e deformações dentro de limites aceitáveis. 

A provável localização de trincas transversais e longitudinais pode ser identificada 

pelo uso do método dos elementos finitos. A partir daí, modificações no projeto podem 

ser adotadas de modo a minimizar as chances de surgimento de trincas. 

Usualmente, são feitas análises bidimensionais da seção transversal sob 

condição de deformação plana. Entretanto, para barragens altas assente em vales 
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encaixados a análise tridimensional, embora um tanto onerosa se mostra mais 

adequada, visto que na análise bidimensional o efeito tridimensional do vale, que pode 

ocasionar arqueamento de tensões e movimentações do maciço ao longo do eixo 

longitudinal da barragem, não é considerado. 

Análises tridimensionais de barragens de terra e/ou enrocamento, são justificadas 

quando algum problema particular da própria barragem ou do sítio de implantação se 

faz presente. Dentre os problemas inerentes à própria barragem, que tendem a justificar 

uma análise tão complexa, pode-se citar a utilização de diferentes materiais no sentido 

longitudinal e a presença de estruturas enterradas. Com relação ao sitio de 

implantação, a sua geometria é um fator condicionante do tipo de análise e ser 

estudada, isto é, em vales estreitos a condição de deformação plana não se faz 

justificada quando a relação entre o comprimento da crista e a altura do vale for menor 

que 5 (SABOYA, 1993). 

A seguir, resultados e conclusões de alguns estudos de barragens por elementos 

finitos sob condições tridimensionais são apresentados. 

SILVA (2007, p.44 apud PALMERTON, 1972) abordou a análise tridimensional 

pelo método dos elementos finitos na análise da performance de uma barragem de 

enrocamento com núcleo com 122 m de altura, localizada em vale trapezoidal 

simétricocom inclinação 1V:1H. Análise bidimensional foi realizada para a seção 

máxima da barragem. Os resultados mostraram que houve uma redução das tensões 

obtidas na análise tridimensional com relação a análise bidimensional, esta redução foi 

de 40 e 59% no núcleo e 7 e 22% nos espaldares para as tensões principais maior e 

menor (�1 e �3), respectivamente. 

Eisenstein et al. (1972) utilizaram análise tridimensional por elementos finitos para 

o estudo das fissuras desenvolvidas na barragem Duncan (Canadá). Os resultados das 

análises foram consistentes com relação a localização e propagação das fissuras 

observadas na barragem. 

Celestino (1973) também realizou comparações entre análises bidimensionais e 

tridimensionais de tensões e de deslocamentos em barragens de terra, utilizando a 

Usina de Ilha Solteira / SP como caso histórico. As análises bidimensionais foram 

realizadas em uma seção transversal e em outra longitudinal. A análise tridimensional 
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foi realizada em um trecho da barragem que contém as seções consideradas na análise 

bidimensional. As conclusões decorrentes das comparações realizadas foram as 

seguintes: 

 A diferença de rigidez entre os materiais alterou a magnitude das tensões, 

caracterizando uma transferência de tensões; 

A análise tridimensional deve ser realizada com o intuito de refinar os resultados, 

principalmente no caso de transferência de tensões. Para estes casos, as análises 

bidimensionais podem ser utilizadas apenas em ante-projetos, principalmente para 

diminuir o  volume de trabalho. 

Singh et al. (1990) analisaram a influência da forma do vale no comportamento de 

barragens de enrocamento com núcleo por meio de análise tridimensional. Foram 

realizadas análises variando a relação comprimento/altura do vale (β). Os valores 

considerados nas análises foram 1,12; 2,25; 4,5 e 9. As principais conclusões obtidas 

desse estudo foram as seguintes: 

• As deformações foram pequenas para os vales estreitos e aumentaram 

para os vales abertos, com valores muitos próximos entre a análise 

bidimensional e tridimensional para β = 9; 

• Os deslocamentos horizontais obtidos nas análises tridimensionais para β 

= 1,12; 2,25; 4,5; e 9 corresponderam a 25-30, 30-50, 60-75 e 70-100% 

dos valores obtidos nas análises bidimensionais, respectivamente. Os 

recalques corresponderam a 35-50, 50-65, 65-85 e 85- 100%, 

respectivamente; 

• As tensões horizontais obtidas na análise tridimensional com β = 1,12; 

2,25; 4,5 e 9 foram 50, 70, 93 e 95% dos valores obtidos nas análises 

bidimensionais. As tensões verticais corresponderam a 50-60, 70-80 e 90-

100% para as análises com 1,12; 2,25 e 4,5 ou mais. 

Pereira (1996) estudou a transferência de tensões em barragens na interface 

solo-concreto através de análise tridimensional, na região do abraço entre a barragem e 

um muro de transição em concreto, na Barragem de Tucuruí. Através deste estudo, a 

autora chegou às seguintes conclusões: 
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• Há ocorrência de uma forte transferência de tensões no núcleo próximo à 

interface solo-concreto, diminuindo à medida que se afasta do muro de 

transição; 

• As análises bidimensionais e tridimensionais coincidem à medida que se 

afasta da interface solo-concreto, a uma distância de aproximadamente 1,5 

H (onde H é a altura da barragem). 

• Próximo à interface solo-concreto, a análise bidimensional superestimou as 

tensões verticais devido ao fato de não considerar a transferência de 

tensões para o muro mais rígido. 

 

 

2.13.2 Análise de Barragens BEFC por MEF 

 

Embora a utilização de análises numéricas tenha ocorrida no desenvolvimento e 

dimensionamento de barragem de enrocamento com face de concreto, os estudos mais 

usuais feitos pelos projetistas se limitam à análises elástico-lineares sob condição 

bidimensional. Por outro lado, alguns trabalhos mais elaborados, considerando modelos 

não-lineares, têm sido desenvolvidos, mas restritos ao meio acadêmico e de pesquisa. 

A TABELA 8 abaixo reúne 30 trabalhos que usam a análise numérica por elementos 

finitos para BEFC, destacando o tipo de análise, modelo constitutivo utilizado, método 

de determinação de parâmetros e programas utilizados nas análises (SILVA, 2007). 

No software MIDAS para a analise númerica dos capitulos 3 e 4 deste exemplar 

foi utilizado o Modelo de Calculo Elastico Linear. 
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TABELA 8: ANÁLISE NUMÉRICA EM BARRAGENS DE ENROCAMENTO COM FACE 

DE CONCRETO 

 
FONTE: SILVA, 2007, p.47-48 
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TABELA 8: ANÁLISE NUMÉRICA EM BARRAGENS DE ENROCAMENTO COM FACE 

DE CONCRETO (Continuação) 

 
FONTE: SILVA, 2007, p.47-48 

 

2.13.3 Conceito de Deformabilidade e Resistência 

 

A deformabilidade é reconhecida como um dos parâmetros mais importantes que 

governa o comportamento dos enrocamentos e está diretamente relacionada à 

resistência dos materiais. De maneira bem simples, quanto maior a resistência de um 

material, menos deformável ele deveria ser. No entanto, no caso dos solos e dos 

enrocamentos este conceito não deve ser aplicado, pois há muitos fatores 

intervenientes no comportamento de deformação desses materiais, como o arranjo das 

partículas e sua composição mineralógica. Segundo Lambe e Whitman (1969), 

fundamentalmente, há dois mecanismos nos solos granulares que contribuem para a 
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deformação: quebra de grãos e movimento relativo entre os grãos como resultado do 

deslizamento ou rolamento. No entanto, estes dois mecanismos raramente são 

independentes entre si. A deformação pode ser expressa por deslocamento relativo, 

sendo uma propriedade que tem o material de alterar sua forma em resposta à ação de 

cargas. A quantidade de deformação causada dependerá da composição do material, 

índice de vazios, maneira como a tensão é aplicada, dentre outros.  

A resistência ao cisalhamento entre duas partículas é a força que dever ser 

aplicada para causar um movimento relativo entre essas partículas. A origem da 

resistência ao cisalhamento são as forças que atuam entre as superfícies das 

partículas. Sendo assim, a resistência ao atrito entre duas partículas é 

fundamentalmente da mesma natureza que a da resistência ao cisalhamento de um 

bloco sólido de aço, por exemplo. No entanto, o entendimento da magnitude da 

resistência ao cisalhamento entre partículas envolve o entendimento dos fatores que 

influenciam a interação entre seus pontos de contato. Se esta força normal diminui, a 

resistência ou o número de contatos também diminui e então a resistência cisalhante 

total diminui. Portanto, diz-se que a resistência ao cisalhamento interpartículas é de 

natureza friccional (SILVA,2007). 

Há vários fatores que podem afetar direta ou indiretamente o comportamento 

mecânico dos enrocamentos. Materon (1983; citado em Basso, 2007) relaciona alguns 

desses fatores que são representados por: mineralogia, granulometria, índice de vazios, 

formas das partículas, resistência ao fraturamento dos grãos, tamanho, textura, teor de 

água e velocidade de carregamento. A FIGURA 23 abaixo, apresentada por Basso 

(2007), ilustra os fatores que mais influenciam o comportamento mecânico dos 

enrocamentos.   
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FIGURA 23: FATORES DE COMPORTAMENTO DOS ENROCAMENTOS 

 
FONTE: SILVA, 2007 

 

2.13.4 Ferramenta Computacional Midas GTS NX 

 

O MIDAS GTS NX é um software de solução completo para análises geotécnicas 

2D / 3D. Pode ser aplicado nas áreas de fundação, túnel, escavação, estabilidade do 

declive, terraplenagem, estruturas hidráulicas e subterrâneas (MIDAS, 2017). 

MIDAS GTS NX é um programa de simulação desenvolvido para a avaliação da 

interação solo-estrutura baseada no método dos elementos finitos. O MIDAS GTS NX 

ajuda os engenheiros a realizar análises passo-a-passo de escavações, bancos, 

colocação de estrutura, carregamento e outros fatores que afetam diretamente o projeto 

e a construção (MIDAS, 2017).  

O programa suporta várias condições (características do solo, nível de água, etc.) 

e metodologias analíticas para simular fenômenos reais. As configurações para todos 

os tipos de condições de campo podem ser simuladas usando métodos de análise 

(como análise estática linear / não linear, análise dinâmica linear / não linear, análise de 

filtragem e consolidação, análise de segurança de inclinação) e várias análises 

acopladas (MIDAS, 2017). 
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FIGURA 24: AMBIENTE DE TRABALHO DO SOFTWARE – MIDAS GTS NX  

 
FONTE: MIDAS, 2017 

 

Com este programa é possível criar uma Geometria onde possui funções de 

criação e modificação da forma geométrica (linha, superfície, sólido), ou seja, o primeiro 

passo da modelagem. Explicações são dadas para as funções de cálculo que são 

necessárias para completar a geometria modificando / editando formas criadas em 

outros programas baseados em CAD. Há também um recurso que pode pesquisar e 

corrigir erros automaticamente. 

Também pode ser criada uma Malha e editar elementos com base na sua forma 

geométrica. É incluída uma descrição detalhada das características comportamentais e 

dos parâmetros de material atribuídos a um elemento (terra / estrutura) que afeta a 

análise. Este passo de modelagem é o mais importante e, portanto, é necessário 

entender as seções sobre a qualidade do elemento e as propriedades do solo / 

estrutura.   

O Método de análise possui função de definir condições de limite e carga durante 

a etapa final de modelagem. As funções de configuração do estágio de construção para 

a interpretação passo a passo do processo de construção também estão incluídas. O 
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estabelecimento de condições de limite e carga correspondentes ao tipo de análise é 

vital para a análise de resultados corretos.  

Após a construção do Modelo Numérico é possível analisar os dados 

implantados, a ferramenta possui opções importantes para o controle do método de 

análise por fenômeno real após a modelagem ser concluída. As condições de análise e 

as opções de controle têm um impacto significativo nos resultados. As opções e seu 

impacto nos resultados para cada método de análise são descritos em detalhes.   

Os Resultados e Ferramentas para interpretação e extração de resultados são 

tão importantes quanto o processo de análise real (MIDAS, 2017). 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 ESTUDOS DE TENSÃO E DEFORMAÇÃO 

 

Apresentaremos aqui alguns cenários de forma computacional de modo a obter 

resultados de tensão e deformação de forma global, e analisando alguns pontos 

destacados nas proximidades de alguns instrumentos de monitoramento aplicados 

nesta Barragem. 

Um dos objetivos é através de um estudo alternativo melhorar a rigidez do 

contato da face de concreto o enrocamento. 

Elaborar este estudo considerando fundamentos e objetivos de  estudo 

paramétrico analítico vem a intensificar e comprovar o cuidado da observação de forma 

global com resultado da influência direta dos parâmetros  de deformabilidade dos 

materiais, que em resumo são: 

1 - Do material rochoso de aplicação na Barragem de Enrocamento com Face de 

Concreto; 

2 – Da geometria das camadas no interior da Barragem e do peso específico dos 

materiais, bem como a distribuição dos materiais na seção de projeto; 

3 - No comportamento global mecânico do maciço e fundação do apoio da 

Barragem; 

4 - Comparação dos parâmetros de deformabilidade dos materiais utilizando-se e 

de ensaios de laboratório e do método de retroanálises de instrumentação de 

monitoramento existentes. 

Os cenários de avaliação serão: 

Substituição do Material 3B (Enrocamento) por Material 3B’ (Cascalho) por meio 

de análise tridimensional. 

Substituição de apenas uma faixa de 15m junto a Laje de Concreto por Material 

3B’ (Cascalho) por meio de análise bidimensional. 

Substituição uma faixa de 30 metros junto a Laje de Concreto por Material 3B’ 

(Cascalho) por meio de análise bidimensional. 

Como resultado teremos os dados comparativos: 
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Análise computacional com o Material 3B (Enrocamento Atual) 

Análise computacional com o Material 3B’ (Cascalho) - Material de Substituição 

Dados de Leitura de Instrumentação de Fim de Construção e Leituras de 

Operação. 

 
 

 

3.2 MODELAGEM COM O MATERIAL 3B - ENROCAMENTO 

 

Como trata-se de uma barragem de mais de 200 metros de altura construida num 

vale bem fechado, conforme é possivel observar na FIGURA 25 abaixo, foi considerado 

como regra uma análise do processo de construção por etapas para visualizar a 

evolução da subida do aterro com calculo evolutivo, a análise considera o mesmo 

criterio estabelecido no material 3B onde considerou-se a construção do aterro em 

camadas, obedecendo as etapas e  sequência  de construção do maciço do aterro pré-

definido pela construtora.  

 

 

 

 

 

 

• MATERIAL 3B (ENROCAMENTO ATUAL)

• MATERIAL CASCALHO (SUBSTITUTO)

3D

• MATERIAL 3B (ENROCAMENTO ATUAL)

• SUBSTITUIÇÃO POR CASCALHO EM 
FAIXAS JUNTO A LAJE DE 15m, 30m E 
TOTAL

2D
• LEITURA DE CAMPO DE FIM DE 

CONSTRUÇÃO AGO/15

• LEITURA DE CAMPO DE OPERAÇÃO EM 
MAI/16

• LEITURA DE CAMPO DE OPERAÇÃO EM 
MAI/16

INSTRUMENTAÇÃO
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FIGURA 25: VALE ENCAIXADO NA REGIÃO DE APOIO DA BARRAGEM 

 

 

FONTE: JEISS, 2013, p. 11 

 

 

Portanto, durante o processo da modelagem foram foram utilizadas cinco etapas 

de carregamento construtivo parcial e uma etapa final simulando a fase de 

carregamento do reservatório, simulando a programação e planejamento de 

cronograma elaborado pela construtora conforme FIGURA 26 abaixo. 
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FIGURA 26: ETAPAS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE CHAGLLA 

 
FONTE: JEISS, 2013, p. 14 

 

Durante a elaboração original de projeto pela empresa projetista, o zonamento 

dos materiais da barragem de enrocamento com face foi pensado de maneira que todo 

o corpo do aterro pudesse obter de forma global, capacidade de se tornar uma estrutura 

com baixa deformação, tendo compatibilidade direta com a morfologia do local dos 

materiais. Considerando bloclos maiores do material 3B (Enrocamento) os parâmetros 

iniciais de resistência foram sendo calibrados ao longo da construção da Barragem. Os 

módulos de deformabilidade dos materiais foram extraídos de  ensaios  de  prova  de  

carga  de  placa feitos em outras obras de gênero compatível, considerando 

bibliografias técnicas e também da experiência como norral da empresa Intertechne em 

obras semelhantes. Os módulos de deformabilidade também foram calibrados com 

auxílo de instrumentos tipo caixa sueca e placas magnéticas. Esse parâmetro foi 

ajustado em modelo tridimensional ao longo da construção da barragem. 
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FIGURA 27: ZONAMENTO DOS MATERIAIS DA BARRAGEM  

 
FONTE: DUTRA, 2016, p. 3 

 

 

FIGURA 28: MODELO TRIDIMESIONAL – SÓLIDO DO AUTO CAD 

 
FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 
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FIGURA 29: SEÇÃO TÍPICA DA BARRAGEM 

 
FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 
Através das análises foi possível observar a distribuição das tensões na face de 

concreto da barragem com a aplicação do empuxo hidrostático do reservatório, o que 

permitiu zonificar as lajes com tendência de comportamento em tração ou em 

compressão, sendo possível adequar os tipos de vedajuntas entre as lajes, visando 

conviver com a tendência de comportamento esperado em análises tridimensionais. 

Os maiores esforços de tração mostrados na FIGURA 30 abaixo são expressos 

na cor vermelha, verificados na margem direita, compatível com a elevada inclinação 

desta margem (70°). Em razão disso foi necessária à aplicação de um material com 

elevado módulo de deformabilidade, denominado como 3B’ (cascalho aluvionar 

compactado), para evitar deformações excessivas nessa região que pudesse 

comprometer a integridade das lajes e dos vedajuntas. 

Os efeitos do carregamento do reservatório podem ser vistos na FIGURA 30 

abaixo e também observando a FIGURA 31 que trata-se de uma seção transversal pelo 

eixo da barragem (montante-jusante). Os maiores recalques apresentados pelas 

análises foram verificados próximos da face de concreto da barragem represenados na 

cor azul nas FIGURAS 30 e 31 representadas abaixo, esforços que são resultado da 

força de empuxo hidrostático do reservatório. O modelo tridimensional faz a 

consideração do maciço de fundação do plinto e do leito do rio como indeformável, 

consideração que esta de acordo com elevados módulos de deformabilidade desses 

materiais. A adoção deste critério justifica os reduzidos recalques apresentados pela 
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análise de tensão-deformação na fundação da barragem indicada na cor vermelha na 

FIGURA 30 - Seção Transversal – Deslocamento Vertical (Z). 

 

FIGURA 30: ESFORÇOS NA FACE DE CONCRETO DA BARRAGEM 

 
FONTE: DUTRA, 2016, p. 2 

 

FIGURA 31: SEÇÃO TRANSVERSAL – DESLOCAMENTO VERTICAL (Z) 

 
FONTE: DUTRA, 2016, p. 3 
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Apesar da forte inclinação da encosta, o efeito de arqueamento do aterro no 

sentido transversal (ombreira-ombreira) não é tão expressivo devido a geometria 

trapezoidal do vale com largura do leito do rio entre 30 e 40m. 

Já a forma de “silhueta” existente na fundação da barragem quando se caminha 

no sentido montante-jusante, mostra uma maior influencia resultando num efeito de 

arqueamento no sentido do fluxo, como pode ser observado nas FIGURAS 32 e 33 

abaixo, em que ocorre concentração de tensões na região do filtro e na porção de 

jusante do aterro. 

Em razão da barragem estar situada em zona de elevada sismicidade, o efeito 

mencionado no sentido montante-jusante poderá ser benéfica à estrutura, gerando uma 

condição de travamento natural, o que deve minimizar os possíveis efeitos deletérios 

causados por um terremoto. 

 

FIGURA 32: SEÇÃO TRANSVERSAL – TENSÕES VERTICAIS 

 
FONTE: JEISS, 2015, p. 9 

 

FIGURA 33: PLANTA EL. ~1040 – TENSÕES VERTICAIS 

 

FONTE: JEISS, 2015, p. 9 
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3.3 MODELAGEM COM O MATERIAL 3B’ - CASCALHO 

 

Os materiais pétreos que estão sendo empregados no aterro da barragem são os 

provenientes das escavações obrigatórias, pedreiras, e secundariamente de cascalhos 

retirados da calha do rio, que pelo reduzido volume disponível estão sendo utilizados 

nas regiões mais críticas da barragem. 

Os materiais da barragem foram zonados de maneira a criar uma zona gradual de 

rigidez, sendo na ombreira direita, região com encosta muito íngreme, privilegiada a 

colocação sob o plinto de um material de módulo de deformabilidade mais elevado que 

os dos materiais adjacentes, denominado como cascalho 3B’. 

Avaliando de forma computacional (tensão e deformação) o comportamento do 

corpo da Barragem, foi tido como intuito uma análise de comparação entre o material 

3B (Enrocamento) que tem seu maior volume na barragem, e de outro material 

disponível na região de onde foi construida a Barragem a qual estamos estudando. 

Iremos portando substituir o material 3B (Enrocamento) pelo material denominado de 

3B' (Cascalho), avaliando inicialmente a granulometria dos materiais de projeto 

representados nas imagens a seguir onde foi possível observar que ambos materiais 

atendem a faixa granulométrica de projeto. Nestes materiais é possivel também 

comparar os resultados do ensaio de densidade dentre outros executados em campo.  

Falando do método executivo empregado, segundo Cruz et al. (2009), os 

fenômenos que ocorrem nos contatos entre os blocos são, em particular, determinantes 

no comportamento mecânico desses materiais. Outro fator a ser considerado são as 

interações entre seus blocos e consequentemente as interações entre seus pontos de 

contato, onde surgem as tensões de contato que são de fundamental importância no 

estudo da mecânica dos enrocamentos.  

A FIGURA 34 abaixo indica a localização da aplicação do material cascalho em 

apenas em uma das margens em um volume de menor porção. 
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FIGURA 34: LOCALIZAÇÃO DO CASCALHO EFETIVAMENTE APLICADO NA 

MARGEM DIREITA 

 
FONTE: JEISS, 2015, p. 7 

 

 
Gráfico 20: FAIXA GRANULOMETRICA DO MATERIAL 3B – ENROCAMENTO 

 

FONTE: INTERTECHNE, 2016 
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TABELA 9: MATERIAIS DA BARRAGEM DE CHAGLLA 

Zona Descrição do Material Ø Max (cm) Finos (%) 
Espessura de 
Camada (cm) 

1A SILTE - MATERIAL COLMATANTE 0,10 - 25,00 (SOLTA) 

1B RANDON 20,0 Sem finos 40,00 (SOLTA) 

2A AREIA 1,91 (3/4") < 5% 40,00 

2B TRANSIÇÃO ÚNICA 10,00 < 8% 40,00 

3B’ CASCALHO NATURAL DO LEITO DO RIO 50,00 < 8% 60,00 

3B ENROCAMENTO DE ROCHA SÃ 50,00 < 8% 60,00 

3C ENROCAMENTO DE ROCHA SÃ 70,00 < 5% 80,00 

3C' ENROCAMENTO DE ROCHA SÃ 35,00 < 5% 40,00 

3Ca ENROCAMENTO COM FINOS 70,00 < 10% 80,00 

3D ENROCAMENTO DE ROCHA SÃ 70,00 < 8% 80,00 

3E ENROCAMENTO FINO 30,00 < 10% 80,00 

4 
BLOCOS DE ROCHA SÃ ARRUMADOS NA 

FACE DE JUSANTE DA BARRAGEM COM A 
MAIOR PARTE NA FACE HORIZONTAL 

120,00 
  

F FILTRO 20,00 < 5% 40,00 

T MATERIAL DE ROCHA MEDIANAMENTE 
OU POUCO ALTERADA OU FRATURADA 

35,00 < 15% 40,00 

 

FONTE: JEISS, 2015, p. 6 

 

 

3.4  ENSAIOS GEOTÉCNICOS DOS MATERIAIS 

 

Foram realizados durante todo periodo construtivo pela construtora ensaios 

laboratoriais com os materiais empregados na Barragem de Enrocamento com Face de 

concreto. Nos GRÁFICOS 21, 22  e TABELAS 10 e 11 indicadas a seguir, com caracter 

de amostragem e abrangencia, é apresentado os ensaios para os materiais 3B – 

Enrocamento de Projeto e o Cascalho. Estes ensaios são apresentados em um relatório 

estatistico onde são utilizados como parametros para liberação das camadas seguintes 

a serem construidas. Ou seja cada projeto tem sua periodicidade de ensaios, alguns 

laboratorios adotam por camadas, outros por trechos e outros por volume executado. 

Ensaios Realizados: 

→ Densidade Umida, Densidade Seca, Indice de Vazios, Permeabilidade e 

Granulometria. 
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Gráfico 21: CURVA GRANULOMÉTRICA – MATERIAL 3B – ENROCAMENTO  

 

 
FONTE: ODEBRECHT, 2014, p.16 

 
 

TABELA 10: ENSAIOS GEOTECNICOS – MATERIAL 3B - ENROCAMENTO 

 

 

FONTE: ODEBRECHT, 2014, p.16 
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FIGURA 35: FOTO DO MATERIAL 3B - ENROCAMENTO 

 
 

FONTE: ODEBRECHT, 2014 

 
 

Gráfico 22: CURVA GRANULOMETRICA – MATERIAL 3B’ – CASCALHO  

 

FONTE: ODEBRECHT, 2015, p.18 

 

 

 



 
 

110 
 

TABELA 11: ENSAIOS GEOTECNICOS – MATERIAL 3B’ - CASCALHO 

  

 
FONTE: ODEBRECHT, 2015, p.18 

 
 
 

FIGURA 36: FOTO DO MATERIAL 3B’ - CASCALHO 

 
 

FONTE: ODEBRECHT, 2015, p.19 
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Considerando a prévia comparação dos materiais acima, simulamos através de 

modelagem NUMÉRICA o comportamento tridimensional de tensão e deformação 

utilizando como ferramenta principal o software MIDAS GTS NX, que de forma analítica 

roda o modelo atraves do MEF (Método dos Elementos  Finitos), contudo possibiltou-se 

em avaliar os resultados do comportamento da barragem de enrocamento com face de 

concreto de Chaglla caso fosse empregado no zonamento 3B (Enrocamento) o material 

3B' (Cascalho). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISE TRIDIMENSIONAL – 3D – MÉTODOS DE ELEMENTOS FINITOS 

 

A Análise 3D referida por meio do método de elementos finitos foi realizada em 

06/09/2017 considerando o modelo constituído com uma equação Elástico Linear, desta 

forma os estudos e simulações, por meio de análise tridimensional tiveram o intuito de 

obtenção de resultados de movimentação do maciço de enrocamento, a fim de 

podermos comparar com os dados de instrumentação do período de fim de construção. 

Para tal simulação foi utilizado à ferramenta computacional baseada no MEF - 

Método e Elementos Finitos com programa MIDAS GTS NX e apoio de um Engenheiro 

geotécnico que nos auxiliou no manuseio e aplicação dos parâmetros e condições que 

são:

 

 

MIDAS GTS NX 

•Formato do vale de 
acordo com a topografia 
local;'

MIDAS GTS NX 

•Simulação das camadas 
construtivas;

MIDAS GTS NX 

•Peso próprio de cada 
material

MIDAS GTS NX 

•Modulo de 
deformabilidade e 
coeficiente de poisson de 
cada material

MIDAS GTS NX 

•Aplicação de malha 
triangular refinada a cada 2 
metros

MIDAS GTS NX 

•Aplicação das condições de 
contorno

MIDAS GTS NX 

•Carga do reservatório

MIDAS GTS NX 

•Posicionamento da 
instrumentação geotécnica 
de projeto que trata-se 6 
caixas suecas (CS-301, CS-
302, CS-304, CS-305, CS-
306 e CS-307) distribuídas 
em 3 elevações. 

MIDAS GTS NX 

•Relatórios Gráficos
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Este estudo avaliou os itens abaixo: 

• Análise computacional com o Material de Projeto 3B (Enrocamento Atual) 

• Análise computacional com o Cascalho (Material de Substituição) 

• Dados de Leitura de Instrumentação de Fim de construção. 

 

FIGURA 37: ANÁLISE 3D – SEÇÃO TRANSVERSAL DA BARRAGEM COMO OS 

MATERIAIS DE PROJETO 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 

FIGURA 38: ANÁLISE 3D – VISTA ISOMÉTRICA DA BARRAGEM COMO OS 

MATERIAIS DE PROJETO – MATERIAL 3B  

 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 
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FIGURA 39: MATERIAL 3B – ENROCAMENTO ATUAL - VISTA ISOMETRICA 

 
FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 
 
FIGURA 40: MATERIAL 3B – ENROCAMENTO ATUAL DESLOCAMENTO VERTICAL 

MODELO MIDAS – CAIXAS SUECAS  

 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 
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FIGURA 41: MATERIAL 3B – ENROCAMENTO ATUAL DESLOCAMENTO VERTICAL 
MODELO MIDAS – ISOMÉTRICO 

 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 

FIGURA 42: MATERIAL 3B – CASCALHO - VISTA ISOMETRICA  

 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 
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FIGURA 43: MATERIAL 3B’ – CASCALHO 

DESLOCAMENTO VERTICAL MODELO MIDAS – DESLOCAMENTO NAS CAIXAS 

SUECAS 

 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 

FIGURA 44: MATERIAL 3B – CASCALHO 

DESLOCAMENTO VERTICAL MODELO MIDAS – ISOMÉTRICO 

 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 
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Através da análise bidimensional, em 2 cenários distintos para comparação, 

conforme TABELA 12  a seguir, é possível observar que a solução mais efetiva seria a 

substituição total do material Enrocamento 3B pelo Cascalho, onde se obteve, através 

da simulação numérica, a verificação no ponto mais crítico de um deslocamento na 

direção da laje igual a 51cm com o material 3B, sendo que com o material 3B’ 

(Cascalho) deformaria apenas 34cm, ou seja o Cascalho deformaria 18cm a menos do 

que o material 3B aplicado. 

Observando resumidamente os demais cenários temos nos pontos mais críticos 

no comprimento 128 m um deslocamento na direção da laje de: 

→ Material 3B - Enrocamento = 0,51m 

→ Material 3B’ - Cascalho = 0,34m (Substituição Total). 

É possível visualizar um desempenho de ~67% de redução de deslocamento na 

direção da laje. 

 

TABELA 12: DESLOCAMENTOS NA DIREÇÃO DA LAJE - ANÁLISE 3D 

COMPRIMENTO DA 
LAJE (m)  

3B PROJETO 
ORIGINAL (m)   

SUBSTITUIÇÃO TOTAL 
POR CASCALHO (m)  Dif.  

336 -0,07 -0,06 0,01 
329 -0,09 -0,07 0,02 
323 -0,10 -0,08 0,02 
316 -0,12 -0,09 0,03 
309 -0,14 -0,11 0,03 
302 -0,16 -0,12 0,04 
296 -0,18 -0,14 0,05 
289 -0,20 -0,15 0,05 
282 -0,22 -0,16 0,06 
276 -0,24 -0,17 0,07 
269 -0,26 -0,19 0,08 
262 -0,28 -0,20 0,09 
255 -0,30 -0,21 0,09 
249 -0,32 -0,22 0,10 
242 -0,34 -0,23 0,11 
235 -0,36 -0,24 0,12 
229 -0,38 -0,25 0,13 
222 -0,39 -0,26 0,13 
215 -0,41 -0,27 0,14 
208 -0,43 -0,28 0,15 
202 -0,44 -0,29 0,15 
195 -0,45 -0,30 0,16 
188 -0,47 -0,30 0,17 
181 -0,48 -0,31 0,17 
175 -0,49 -0,32 0,17 
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TABELA 12: DESLOCAMENTOS NA DIREÇÃO DA LAJE - ANÁLISE 3D (Continuação) 

COMPRIMENTO DA 
LAJE (m)  

3B PROJETO 
ORIGINAL (m)   

SUBSTITUIÇÃO TOTAL 
POR CASCALHO (m)  

Dif.  

168 -0,50 -0,32 0,18 
161 -0,50 -0,32 0,18 
155 -0,51 -0,33 0,18 
148 -0,51 -0,33 0,18 
141 -0,51 -0,33 0,18 
134 -0,51 -0,34 0,18 
128 -0,51 -0,34 0,18 
121 -0,51 -0,33 0,18 
114 -0,51 -0,33 0,17 
108 -0,50 -0,33 0,17 
101 -0,49 -0,33 0,16 
94 -0,48 -0,33 0,16 
87 -0,47 -0,32 0,15 
81 -0,46 -0,31 0,14 
74 -0,45 -0,31 0,14 
67 -0,43 -0,30 0,13 
60 -0,41 -0,30 0,12 
54 -0,40 -0,29 0,11 
47 -0,37 -0,28 0,10 
40 -0,35 -0,26 0,08 
34 -0,31 -0,24 0,07 
27 -0,27 -0,22 0,05 
20 -0,23 -0,19 0,04 
13 -0,18 -0,15 0,02 
7 -0,11 -0,10 0,01 
0 0,00 0,00 0,00 

 

 

FIGURA 45: DESLOCAMENTOS DA LAJE (MODELO 3D) – NA SEÇÃO TÍPICA DE 

PROJETO  

 

FONTE: OS PROPRIOS AUTORES 
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TABELA 13: TABELA COMPARAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS VERTICAIS 

Caixa 
Sueca 

Cota 
Instalação 

(m) 

Deslocamento 
Vertical Midas 

Material 3B 
(m) 

Deslocamento 
Vertical Midas 
Cascalho (m) 

Leitura Final  
Construção 
23/08/15 (m) 

Leitura 
12/05/2016 

(m)  

Leitura 
31/05/2016 

(m) 

CS-301 1067,69 -0,30 -0,20 -0,05 -0,30 -0,30 

CS-303 1065,31 -0,09 -0,06 -0,39 -0,52 -0,53 

CS-304 1099,15 -0,34 -0,22 -0,05 -0,34 -0,34 

CS-305 1097,80 -0,14 -0,09 -0,31 -0,49 -0,49 

CS-306 1141,91 -0,22 -0,14 -0,18 -0,37 -0,37 

CS-307 1141,07 -0,08 -0,06 -0,37 -0,50 -0,50 
FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 

Gráfico 23: COMPARAÇÃO DOS DESLOCAMENTOS VERTICAIS  

 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 

4.2  ANÁLISE BIDIMENSIONAL – 2D – MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

 

A análise 2D, por meio do método de elementos finitos, foi realizada em 

12/09/2017 e 14/09/2017 considerando o modelo construtivo com uma equação 

Elástico Linear, desta forma os estudos e simulações por meio de análise bidimensional 

Midas -
Enrocamento 3B

(m)

Midas - Cascalho
3B' (m)

Final
Construção
AGO/15 (m)

 MAI/16 (m) MAI/16 (m)

CS-301 -0,295 -0,202 -0,050 -0,300 -0,300

CS-303 -0,090 -0,059 -0,390 -0,520 -0,530

CS-304 -0,342 -0,215 -0,050 -0,340 -0,340

CS-305 -0,144 -0,094 -0,310 -0,490 -0,490

CS-306 -0,218 -0,141 -0,180 -0,370 -0,370

CS-307 -0,082 -0,064 -0,370 -0,500 -0,500
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tiveram o intuito de obtenção dos resultados de movimentação do maciço de 

enrocamento estudando 4 cenários: 

→ Mantendo o Material de Projeto – Enrocamento 3B. 

→ Substituição de apenas uma faixa de 15m, junto a laje de concreto por 

cascalho 3B’. 

→ Substituição uma faixa de 30 metros, junto a laje de concreto, por cascalho 

3B’. 

→ Substituição total do material 3B por cascalho 3B’. 

 

Também para esta análise foi utilizado a ferramenta computacional baseada no 

MEF - Método e Elementos Finitos com programa MIDAS GTS NX e apoio de um 

Engenheiro geotécnico que nos auxiliou no manuseio e aplicação dos parâmetros e 

condições que são: 

 

A análise 2D foi dividida em fases obedecendo as etapas de construção 

executadas pelo construtor, foi dividida em: 

MIDAS GTS NX 

•Formato do vale de 
acordo com a topografia 
local;'

MIDAS GTS NX 

•Simulação das camadas 
construtivas;

MIDAS GTS NX 

•Peso próprio de cada 
material

MIDAS GTS NX 

•Modulo de 
deformabilidade e 
coeficiente de poisson de 
cada material

MIDAS GTS NX 

•Aplicação de malha 
quadrilátera refinada a 
cada 2 metros

MIDAS GTS NX 

•Aplicação das condições de 
contorno

MIDAS GTS NX 

•Carga do reservatório

MIDAS GTS NX 

•Relatórios Gráficos
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• Terreno de Fundação; 

• Execução do Plinto e dos Materiais 3B, 3C, 3D, T e F até a uma elevação 

intermediaria; 

• Execução da Face de Concreto e dos Materiais 3B, 3C, 3D, T e F até a 

elevação intermediaria superior a anterior; 

• Execução da Face de Concreto e dos Materiais 3B, 3C, 3D, T e F até a 

elevação intermediaria superior a anterior; 

• Execução da Face de Concreto e dos Materiais 3B, 3C, 3D, T e F até a 

elevação da crista de coroamento; 

• Execução do Material 1B a montante; 

• Carregamento do Reservatório;  

 

Os resultados de tensão e deformação são apresentados a seguir: 

 

 

FIGURA 46: ANÁLISE 2D – SEÇÃO TRANSVERSAL DA BARRAGEM COMO OS 

MATERIAIS DE PROJETO 

 
FONTE: OS PROPRIOS AUTORES 
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FIGURA 47: ANÁLISE 2D – SEÇÃO TRANSVERSAL DA BARRAGEM COMO OS 

MATERIAIS DE PROJETO 

 

FONTE: OS PROPRIOS AUTORES 

 

FIGURA 48: ANÁLISE 2D – SEÇÃO TRANSVERSAL DA BARRAGEM COM 

SUBSTITUIÇÃO DE 15m DO MATERIAL 3B PELO 3B’ 

 

FONTE: OS PROPRIOS AUTORES 

 

FIGURA 49: ANÁLISE 2D – SEÇÃO TRANSVERSAL DA BARRAGEM COM 

SUBSTITUIÇÃO DE 30m DO MATERIAL 3B PELO 3B’ 

 
FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 
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FIGURA 50: ANÁLISE 2D – SEÇÃO TRANSVERSAL DA BARRAGEM COM 

SUBSTITUIÇÃO TOTAL DO MATERIAL 3B PELO 3B’ 

 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 

 

FIGURA 51: DESLOCAMENTOS DA LAJE MODELO 2D – NA SEÇÃO TÍPICA DE 

PROJETO 

 

 
 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 
 

Através da análise Bidimensional, em 4 cenários distintos, para comparação 

conforme TABELA 14 abaixo, é possível observar que a solução mais efetiva seria a 

substituição total do material 3B pelo Cascalho, onde é possível verificar em um ponto 

mais crítico, uma deformação de 85cm com o material 3B e 56cm com a substituição 

pelo material 3B’, ou seja, o cascalho (3B’) deformaria 29cm a menos do que o material 

3B aplicado. 
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Observando resumidamente os demais cenários, temos nos pontos mais críticos 

uma deformação: 

→ Deformação na direção da laje com Material 3B (Projeto) = 0,85m 

→ Substituição por cascalho - Faixa de 15m = 0,81m 

→ Substituição por cascalho - Faixa de 30m = 0,77m 

→ Substituição por cascalho – Total = 0,57m 

É possível visualizar um desempenho de ~67% de redução de deslocamento na 

direção da laje. 

 

 

TABELA 14: DESLOCAMENTOS NA DIREÇÃO DA LAJE - ANÁLISE 2D 

COMPRIMENTO 

DA LAJE (m) 

3B 

PROJETO 

ORIGINAL 

(m) 

SUBSTITUIÇÃO 

POR 

CASCALHO 

FAIXA 15m  (m) 

Dif. 

SUBSTITUIÇÃO 

POR 

CASCALHO 

FAIXA 30m  (m) 

Dif. 

SUBSTITUIÇÃO 

TOTAL POR 

CASCALHO (m) 

Dif. 

339 -0,28 -0,27 0,00 -0,27 -0,01 -0,25 -0,03 
332 -0,30 -0,30 0,00 -0,29 -0,01 -0,27 -0,03 
325 -0,33 -0,32 -0,01 -0,32 -0,01 -0,29 -0,04 
318 -0,36 -0,35 -0,01 -0,34 -0,01 -0,31 -0,04 
312 -0,39 -0,38 -0,01 -0,37 -0,02 -0,33 -0,05 
305 -0,42 -0,41 -0,01 -0,40 -0,02 -0,36 -0,06 
298 -0,45 -0,44 -0,01 -0,43 -0,02 -0,38 -0,07 
291 -0,48 -0,47 -0,01 -0,46 -0,02 -0,40 -0,08 
285 -0,51 -0,50 -0,01 -0,48 -0,03 -0,42 -0,09 
278 -0,54 -0,52 -0,02 -0,51 -0,03 -0,44 -0,10 
271 -0,57 -0,55 -0,02 -0,54 -0,03 -0,45 -0,12 
264 -0,60 -0,58 -0,02 -0,56 -0,04 -0,47 -0,13 
257 -0,63 -0,61 -0,02 -0,59 -0,04 -0,48 -0,14 
251 -0,65 -0,63 -0,02 -0,61 -0,04 -0,50 -0,16 
244 -0,68 -0,66 -0,02 -0,63 -0,05 -0,51 -0,17 
237 -0,70 -0,68 -0,02 -0,65 -0,05 -0,52 -0,18 
230 -0,72 -0,70 -0,03 -0,67 -0,05 -0,53 -0,20 
224 -0,75 -0,72 -0,03 -0,69 -0,05 -0,54 -0,21 
217 -0,77 -0,74 -0,03 -0,71 -0,06 -0,55 -0,22 
210 -0,78 -0,75 -0,03 -0,72 -0,06 -0,55 -0,23 
203 -0,80 -0,77 -0,03 -0,74 -0,06 -0,56 -0,24 
196 -0,81 -0,78 -0,03 -0,75 -0,07 -0,56 -0,25 
190 -0,83 -0,79 -0,03 -0,76 -0,07 -0,57 -0,26 
183 -0,83 -0,80 -0,04 -0,76 -0,07 -0,57 -0,27 
176 -0,84 -0,80 -0,04 -0,77 -0,07 -0,57 -0,27 
169 -0,84 -0,81 -0,04 -0,77 -0,08 -0,57 -0,28 
163 -0,84 -0,80 -0,04 -0,77 -0,08 -0,56 -0,28 
156 -0,85 -0,81 -0,04 -0,77 -0,08 -0,57 -0,29 
149 -0,85 -0,81 -0,04 -0,76 -0,09 -0,56 -0,29 
142 -0,85 -0,80 -0,04 -0,76 -0,09 -0,56 -0,29 
136 -0,84 -0,80 -0,04 -0,75 -0,09 -0,55 -0,29 
129 -0,83 -0,79 -0,05 -0,74 -0,09 -0,55 -0,29 
122 -0,82 -0,77 -0,05 -0,72 -0,10 -0,54 -0,28 
115 -0,81 -0,76 -0,05 -0,71 -0,10 -0,53 -0,28 
108 -0,79 -0,74 -0,05 -0,69 -0,10 -0,52 -0,27 
102 -0,77 -0,72 -0,05 -0,67 -0,10 -0,51 -0,27 
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TABELA 14: DESLOCAMENTOS NA DIREÇÃO DA LAJE - ANÁLISE 2D (Continuação) 

COMPRIMENTO 

DA LAJE (m) 

3B 

PROJETO 

ORIGINAL 

(m) 

SUBSTITUIÇÃO 

POR 

CASCALHO 

FAIXA 15m  (m) 

Dif. 

SUBSTITUIÇÃO 

POR 

CASCALHO 

FAIXA 30m  (m) 

Dif. 

SUBSTITUIÇÃO 

TOTAL POR 

CASCALHO (m) 

Dif. 

95 -0,76 -0,70 -0,05 -0,65 -0,11 -0,49 -0,26 
88 -0,73 -0,68 -0,05 -0,63 -0,11 -0,48 -0,25 
81 -0,71 -0,65 -0,06 -0,60 -0,11 -0,47 -0,24 
75 -0,68 -0,63 -0,06 -0,57 -0,11 -0,45 -0,23 
68 -0,65 -0,59 -0,06 -0,54 -0,11 -0,43 -0,22 
61 -0,62 -0,56 -0,06 -0,50 -0,11 -0,41 -0,21 
54 -0,58 -0,52 -0,06 -0,47 -0,11 -0,39 -0,19 
47 -0,54 -0,48 -0,06 -0,43 -0,11 -0,37 -0,17 
41 -0,49 -0,43 -0,06 -0,39 -0,10 -0,34 -0,15 
34 -0,44 -0,38 -0,05 -0,35 -0,09 -0,31 -0,13 
27 -0,37 -0,33 -0,05 -0,30 -0,07 -0,27 -0,10 
20 -0,30 -0,27 -0,03 -0,25 -0,05 -0,23 -0,07 
14 -0,22 -0,20 -0,02 -0,19 -0,03 -0,18 -0,04 
7 -0,12 -0,12 -0,01 -0,11 -0,01 -0,11 -0,01 
0 -0,02 -0,02 0,00 -0,02 0,00 -0,02 0,00 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 

 

4.3 DESLOCAMENTOS DA LAJE COM A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL 3B 

POR CASCALHO (3B’) 

 

Neste item apresentamos os resultados e resumo da análise bidimensional 

levando em conta a comparação da substituição do Material 3B enrocamento de projeto 

pelo Cascalho (3B’) em diferentes proporções de volumes, discretizadas em faixas 

paralelas com a linha da inclinação do talude da laje de concreto, no espaldar de 

montante, onde na TABELA 15 e no GRÁFICO 24 abaixo é possível visualizar a 

tendência de comportamento dos materiais quando estes são substituídos. Contudo 

observamos que quando mais material é substituído a deformação fica menor, 

melhorando a rigidez e comportamento do material rochoso. 
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TABELA 15: DESLOCAMENTOS DA LAJE X SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL 3B POR 

CASCALHO 

MATERIAL 

ESPESSURA DE 

SUBSTITUIÇÃO 

POR CASCALHO 

(m) 

ÁREA DE 

SUBSTITUIÇÃO 

(m²) 

(%) FUNÇÃO 

DA ÁREA 

DESLOCAMENTOS 

NO CENTRO DA 

LAJE (ANÁLISE 2D) 

 (m) 

DESLOCAMENTOS 

NO CENTRO DA LAJE 

(ANÁLISE 3D) 

 (m) 

3B 0 - 0% 0,85 0,51 
CASCALHO 15 4.557 23% 0,81 0,47 
CASCALHO 30 9.351 48% 0,77 0,42 
CASCALHO 45 13.827 71% 0,66 0,38 

TOTAL 100 19.547 100% 0,57 0,33 
FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 

 
 
 
Gráfico 24: DESLOCAMENTOS DA LAJE X SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL 3B POR 

CASCALHO 

 
 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 
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4.4 ANÁLISE APÓS OS RESULTADOS  

 

De fato que as principais características geomecânicas dos enrocamentos para 

perceber de forma global seu comportamento são: a resistência ao cisalhamento e a 

deformabilidade. Notoriamente estes parâmetros, caso não estejam compatíveis com os 

limites de tensão reais aplicados, podem trazer a ocorrência de reflexos estruturais 

como os famosos recalques diferenciais e trincas, que certamente poderão 

comprometer a capacidade de funcionabilidade da estrutura da barragem bem como a 

segurança da mesma.  

Basicamente a diferença dos materias está em sua forma, onde o material 3B 

(Enrocamento) é proveniente de escavações a fogo e apresenta blocos com formatos 

irregulares, com extremidades de cantos vivos, este forma influencia diretamente na 

execução do aterro, onde durante a compatação os blocos quebram nas extremidades 

gerando uma quantidade expressiva de finos no zonamento do 3B. O material 3B' 

(Cascalho) além de atender a faixa granulometrica de projeto, tem sua forma com 

geometria arrendondada contribuindo para acomodação de imbricamento durante a 

compactação com rolo pneumatico. Portanto, dentre estas qualidades, destacam-se 

neste processo de execução, que pode fazer a diferença é: baixa alterabilidade, que 

evita a desagregação e melhora a durabilidade; resistência mecânica adequada às 

solicitações de serviço e, forma e distribuição granulométrica adequadas para garantir a 

estabilidade estrutural. Observamos tambem na TABELA 16 abaixo a direrença de 

modulo (E) entre os materiais que é de 70 MPa. 

Em razão da altura da barragem, da forma do vale e da condição de sismicidade 

local, para garantir módulos de deformabilidade elevados foram utilizados rolos 

compactadores pesados (variando de 16 a 26 – superior a 6tf/m), além da adoção de 

uso sistemático de água (150 – 200 l/m³). 

Os parâmetros geotécnicos iniciais de projeto considerando os materiais que 

compõem a barragem são apresentados na TABELA 16 abaixo. 
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TABELA 16: PARÂMETROS GEOTÉCNICOS DOS MATERIAIS 

Zona Material 
Peso 

Especifico 
[kN/m³] 

E 
(MPa) 

Poisson 

1B RANDON 20 80 0,3 

3A ENROCAMENTO DE ROCHA SÃ 20 110 0,3 

3B ENROCAMENTO DE ROCHA SÃ 21 110 0,3 
3B’ CASCALHO NATURAL DO CANAL 21 180 0,3 
3C ENROCAMENTO COM FINOS 21 100 0,3 

3D ENROCAMENTO DE ROCHA SÃ 21 100 0,3 

- ALUVIÃO 20 110 0,3 

- CONCRETO 25 21000 0,25 

F FILTRO 20 110 0,3 

T MATERIAL DE ROCHA MEDIANAMENTE OU POUCO 
ALTERADA O FRATURADA 

21 80 0,3 

FONTE: OS PRÓPRIOS AUTORES 
 

 

 Pinto e Marques (1998) avaliaram a variação do modulo de deformabilidade de 

vários enrocamentos em relação a váriação do índices de vazios e a forma do vale, esta 

relação da forma do vale é possivel observada no GRÁFICO 3 já apresentado no 

cápitulo 2.4 deste volume. 

Através das análises computacionais  foi possível observar as distribuição das 

tensões em toda face de concreto da barragem considerando adicionalmente a 

aplicação do empuxo hidrostático do reservatório, o que também permitiu zonear as 

lajes com tendência de comportamento em tração ou em compressão, podendo assim a 

projetista utilizar e adequar os tipos de vedajuntas entre as lajes, visando conviver com 

a tendência de comportamento esperado em análises tridimensionais. 
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4.5 VEDAJUNTAS UTILIZADOS EM CHAGLLA 

 
 

FIGURA 52: LAJES DE COMPRESSÃO E TRAÇÃO 

 
 

FONTE: JEISS, 2015, p.8 

 
 

FIGURA 53: JUNTA PERIMETRAL 

 
FONTE: JEISS, 2015, p.10 
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FIGURA 54: DETALHE VEDA-JUNTA CORRUGADO ÔMEGA 

 
FONTE: JEISS, 2015, p.11 

 

O veda-junta perimetral é constituído por um elemento de cobre na parte inferior 

da laje, uma placa de material compressível, EPDM, entre a laje e o plinto, além de um 

sistema externo de proteção desenvolvido especialmente para Chaglla. Detalhes deste 

veda-junta podem ser vistos na FIGURA 54 acima.  

Na margem direita, em razão da conjunção de altura da barragem / formato do 

vale e da forte inclinação do talude da margem, as estimativas de aberturas de juntas 

nas zonas tracionadas resultaram em aberturas da ordem de 25 cm, portanto, os 

vedajuntas foram concebidos para absorver tal nível de deformação. 

O veda-junta na parte superior da interface laje / plinto combina um elemento 

corrugado de EPDM, sustentado por uma trama de tecido, a aramida, cujo material é o 

mesmo utilizado para a confecção de coletes à prova de bala. Este veda-junta, 

mostrado na FIGURA 55, é denominado como Ômega e foi desenvolvido pela empresa 

Jeene. Em testes realizados em laboratório o veda-junta suportou a abertura prevista 

com cargas que atingiram cerca de 1,5 vezes a carga do reservatório (300 m.c.a. ante 

200 m.c.a.), o que somente é possível pela incorporação da aramida ao sistema. 

Além dos dois veda-juntas mencionados, a junta perimetral conta com mais um 

elemento de proteção externa constituído por material elástico, denominado JE-210, 

confinado por uma proteção metálica (JEISS, 2015). 
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FIGURA 55: JUNTAS DE TRAÇÃO 

 
FONTE: JEISS, 2015, p.11 

 

O veda junta previsto entre lajes nas zonas de tração da face são similares aos 

que estão sendo instalados na junta perimetral e descrito no item 5.1. A única diferença 

é a substituição do elemento superior do veda junta, constituído por material elástico – 

GB, confinado por um material colmatante constituído por “fly-ash” protegido por um 

elemento metálico em forma de meia-cana. Este tipo de veda-junta é largamente 

utilizado nas barragens altas construídas no México como La Yesca (208 m de altura) e 

El Cajón (189 m de altura) (JEISS, 2015). 

 

 

FIGURA 56: JUNTAS DE COMPRESSÃO 

 
FONTE: JEISS, 2015, p.11 
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Nas juntas de compressão o sistema foi concebido com base na determinação 

de uma previsão de compressão entre lajes adjacentes, onde se concluiu que a 

abertura da junta deve ser de 4,2 cm, de modo a permitir o deslocamento da laje em 

região de compressão da face sem que cause um contato entre lajes e a transmissão 

de tensões muito elevadas entre elementos adjacentes. 

Entre as lajes está sendo instalado um vedajunta constituído por EPDM, 

concebido para absorver a maior parte das tensões de compressão sem que sejam 

transmitidos às bordas das lajes de concreto adjacentes. 

Este elemento foi fabricado para suportar tensões de compressão de até 17 

MPa, com deformação de 50%, para evitar transmitir essas tensões para as bordas das 

lajes de concreto adjacentes. 

No sentido de aumentar a segurança entre lajes nas zonas comprimidas, nas 

bordas das lajes está sendo instalada uma armadura de reforço para combater os 

eventuais esforços de compressão e evitar o esmagamento da laje. 

Um detalhe dos veda-juntas previsto nas zonas de compressão é apresentado 

na FIGURA 56. 

Adicionalmente, no trecho onde a laje estará submetida aos maiores esforços 

transmitidos pelo reservatório, e às condições mais severas de deformação, está sendo 

lançada uma camada de material colmatante até a El. 1100, sobre toda a face de 

montante (JEISS, 2015). 
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FIGURA 57: LAJE DE CONCRETO EM CONSTRUÇÃO – BARRAGEM DE CHAGLLA 

 
FONTE: INTERTECHNE, 2017 

 

Os critérios de projeto foram empregados afim de reduzir as deformações na laje 

de concreto, garantindo o adequado desempenho e comportamento da barragem. 

O zoneamento dos materiais de BEFC, é configurada por uma rigidez gradual dos 

materiais, tais como materiais de transição posicionados ao longo da junta perimetral, 

tornando a região perto da junta mais rígida. 

Além da faixa de transição adjacente a junta perimetral e a face de concreto, em 

função da topografia desfavorável da margem direita, foi disposta uma zona de maior 

rigidez composta por cascalho (3B’). 

De forma a reduzir os deslocamentos na face de concreto, foram especificadas 

camadas de compactação pouco espessas, entre 0,40 (zonas 2A, 2B, 3A, F,T), 0,60m 

(zonas 3B`,3B, 3E) e 0,80 (Zonas 3C e 3D), além da utilização de rolos compactadores 

pesados (19T de peso estático ou mais). 

Para antecipar os recalques do maciço rochoso e obter melhores resultados no 

processo de compactação, foi especificado o umidecimento sistemático do 

enrocamento durante a compactação, entre 150 a 200l/m³. 

Outras medidas para melhorar o comportamento da barragem foram adotados 

como: 

• Utilização de um elemento compressível (EPDM) em juntas de compressão. 
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• Utilização de armaduras duplas nas lajes centrais e armaduras "anti-

spalling" ao longo das placas centrais. 

• enrocamento fino (material assoreamento) sobre a superfície da laje de 

concreto (abaixo da El. 1100.00). 

O valor dos modulos dos materiais granulares e enrocamentos foram extraidos de 

bibliografia tecnica, da experiencia propria da Intertechne em diversos projetos e 

calibrados com leituras de instrumentação durante a construção. 

Como referência é possivel citar o enrocamento da Barragem Shuibuia na China, 

também de rocha calcárea, onde se obtiveram elevados modulos de elasticidade, entre 

110 a 125 MPa. Para Chaglla foi considerado modulo de 110 Mpa (JEISS, 2015). 
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5. SUSTENTABILIDADE 

 

A Central Hidrelétrica de Chaglla, construída pela Odebrecht Infraestrutura - 

América Latina no Peru, é a primeira do país a cumprir o Protocolo de Avaliação de 

Sustentabilidade em Hidrelétricas. Divulgada em outubro, a auditoria da International 

Hydropower Association (IHA) confere pontuação 4,2 ao empreendimento, em uma 

escala de 0 a 5. Além disso, mostra um excelente desempenho social e ambiental em 

18 dos 19 tópicos avaliados pela IHA. Em relatório, a associação destacou o 

desempenho do projeto, que “assegura o mínimo de impactos socioambientais”, e o 

“forte compromisso da Odebrecht com a sustentabilidade”. Em junho, um comitê de 

consultores visitou as obras, onde realizou entrevistas e verificou documentos que 

permitiram à Empresa de Geração Huallaga, subsidiária da Odebrecht Latin Fund, obter 

o reconhecimento. 

“A qualificação internacional reafirma o compromisso da Organização com o 

desenvolvimento sustentável, além da adoção de práticas responsáveis e de novas 

tecnologias nos projetos em que possui atuação”, avalia Erlon Arfelli, diretor da 

Odebrecht Latin Fund.  

Entre as iniciativas sustentáveis de Chaglla, destacam-se o resgate e 

reintrodução de cerca de 9 mil orquídeas à sua flora original e a publicação de um guia 

ilustrado sobre as plantas. O projeto também é responsável pela realização do maior 

inventário de espécies do Parque Nacional de Tingo María, reserva ecológica localizada 

no Vale de Huallaga. Outras iniciativas são o Programa Redes Empresariais, que 

articula os agricultores da região ao comércio local; e o Programa Acreditar, que 

promove a inclusão de profissionais no mercado de trabalho por meio de cursos 

profissionalizantes. Destaque, também, para o Programa de Gestão de Resíduos 

Sólidos, que aproveita restos orgânicos e os transforma em adubo. 

A Central Hidrelétrica de Chaglla encontra-se em fase final de construção, com 100% 

das obras concluídas. O empreendimento já esta em operação, gerando 456 MW de 

energia limpa – o correspondente a 6% de toda a energia produzida no Peru 

(ODEBRECHT, 2015). 
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6. CONCLUSÃO 

 

Analisando os resultados obtidos através das simulações com modelo 

matemático no Midas bem como a comparação com os dados de leitura dos 

instrumentos de monitoramento é possível concluir que estudar alternativas para 

projetar uma Barragem tem resultados efetivos, de modo a prever cenários de estudos, 

levando em conta sustentabilidade, custo, prazo e disponibilidade de recursos naturais 

com proximidades razoáveis. Investigar materiais e fundações, através de ensaios 

geotécnicos, são indispensáveis para um projeto mais coeso e assertivo, de modo a 

prever o comportamento da estrutura de barramento bem como os impactos pós 

construtivos.  

Por abrangência para a construção deste tipo de barragem é possível observar 

que as tendências  de comportamento são representadas através dos dados e 

resultados obtidos pelas modelagens numéricas, onde mesmo na maioria das vezes 

partindo de parâmetros empíricos, estes podem ser calibrados durante o período 

construtivo, através das leituras da instrumentação de monitoramento instalada, vale 

ressaltar que a modelagem numérica de tensão e deformação é  fundamental para 

análise global e tendência do comportamento de uma barragem, como a de Chaglla, e 

deve ser utilizada durante todo período construtivo, enchimento do reservatório e pode 

ser empregada ao longo de toda vida útil da barragem.  

Vimos também a importância de prever uma sobre-elevação na crista 

considerando a deformação total do aterro. Os módulos de deformabilidade vertical 

adotados em função de outras obras e utilizados como previsão inicial de projeto, 

acabaram sendo menores que aqueles obtidos com as leituras das caixas suecas e 

placas de recalque magnéticas. 

O objetivo principal deste trabalho foi comparar a substituição do material 3B – 

Enrocamento pelo Cascalho 3B’, onde se observou nas análises um melhor 

desempenho no caso da utilização do Cascalho, que nas simulações apresentou 

menores deformações, principalmente na região próximo a laje de concreto onde no 

ponto mais crítico apresentou uma tendência de redução de deslocamento na direção 

da laje na ordem de ~67%. A diferença de modulo de deformabilidade é o parâmetro 
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que influencia diretamente na deformação encontrada através das simulações 

bidimensionais e tridimensionais com o software Midas.  

Após todas as análises, um fator comparativo e essencial foi a observação dos 

dados de monitoramento obtidos através de instrumentos instalados ao longo da 

construção, esta prática além de confrontar os dados de projeto confirma os parâmetros 

baseados em experiências de outras obras, avaliando diretamente a segurança da 

estrutura. Os deslocamentos medidos resultam na soma de solicitações diversas 

ocorridas em uma barragem com a rigidez da estrutura de barramento. Durante o 

período construtivo foi considerado somente o peso próprio dos materiais no corpo da 

barragem. Já na fase de fim de construção com o enchimento completo do reservatório, 

além do peso próprio considera-se também ações de carregamento resultante da carga 

e empuxo do reservatório, atuando diretamente na face de concreto de vedação a 

montante e consequentemente na deformação transversal do aterro próximo a face. 

Durante o Período Construtivo como forma de sustentabilidade todos os materiais 

escavados de forma obrigatória foram em sua totalidade incorporados a Barragem, 

onde a seção típica foi projetada com este intuito de modo a reaproveitar um passivo 

ambiental em uma obra definitiva, as escavações de projeto se fazem necessárias 

neste empreendimento de modo a atender a geometria de projetos dos túneis, 

emboque entre outras estruturas. Citando como exemplo um volume considerável de 

1.638.196,60 m3 do material "T" foi utilizado com random no corpo da Barragem. Este 

material "T" foi escavado com decapeamento com fim de acessar o material mais 

nobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

138 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e 

documentação: Referências: Elaboração. Rio de Janeiro, 5 p. Ago. 2002. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: Informação e 

documentação: Citações em documentos: Apresentação. Rio de Janeiro, 7 p. set. 2002. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: Informação e 

documentação: Artigo em publicação periódica científica impressa: Apresentação. Rio 

de Janeiro, 5 p. jun. 2003. 

 

BIENIAWSKI,Z.T. Engineering classification of jointed rock masses. Trans. S. Afr. 

Inst.Civil. Eng. vol. 15, p.335-344, 1973. 

 

CELESTINO, T.B. & Wattnabe, R.M. Uma comparação entre análises planas e 

tridimensionais em tensões e deslocamentos em barragens de terra - Aplicação à usina 

de ilha Solteira. IX Seminário Nacional de Grandes Barragens. Rio de Janeiro-RJ, 1973. 

 

CONCRETE FACE ROCKFILL DAMS: Concepts for design and construction, 

Commission Internationale des Grands Barragens, Paris, 2010. 

 

COOKE, J.B, SHERARD, J. L. Concrete Face Rockfill Dam: I. Assement; II Design. 

Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, v. 113, n.10, 1987. 

 

COOKE, J.B. The hight  CFRD Dam. In: International Symposium on Concrete Faced 

Rockfill Dams, 2000, Beijing, China. Invited lecture... Beijing: ICOLD, 2000. 

 

CRUZ Paulo. T., et al. Barragem de Enrocamento com face de concreto,2a edição, São 

Paulo; Oficina de Textos, 2014. 

 



 
 

139 
 

CRUZ Paulo. T., et al. 100 Barragens Brasileiras Casos Históricos Materiais de 

Construção Projeto, 2a edição, São Paulo; Oficina de Textos, 2004. 

 

DUTRA, Paola; CALCINA, Alex Martins; PINTO, Carlos Lúcio; JEISS, Marcela Wamzer. 

Comportamento da BEFC de Chaglla. In: COBRAMSEG, 2016. Belo Horizonte-MG, out. 

2016. 

EISENSTEIN, Z. A.V.G. Krishnayya and N.R. Morgenstern. An analysis of craking in 

earth dams. Proc. Symp. on Application of Finite Element Method in Geotechnical 

Engineering, vol.1. Vicksburg, Mississippi, 1972. 

 

FERNANDES, Augusto Roque Dias. Relato - Tema 100 - Construções de Barragens. In: 

XXVII Seminário Nacional de Grendes Barragens. Belém-PA, jun.2007. 

 

FOLHA SETE. Santa Catarina: Usinas têm vida útil. Fev. 2016. Disponível em: 

<http://www.adjorisc.com.br/jornais/folhasete/2.3024/geral/usinas-t%C3%AAm-vida-

%C3%BAtil-1.1878051/> Acesso em: 07/12/2017. 

 

ICOLD - CIGB. Inspection of Dams - Bulletin 62. Paris: International Comission on Large 

Dams/Comission Internationale des Grand Barrages, 1988. 

 

INTERTECHNE CONSULTORES S.A. Presa, Analisis Esfuerzo-Deformacion Estática 

Tridimensional - Mémoria de Calculo - 1109-CG-8-BA-G00-00-C-12-MC-0003, out. 

2013. 

 

INTERTECHNE CONSULTORES S.A. General, Manual de Operación y Control de los 

Instrumentos Civiles - Manual de Instrumentação - 1109- CG-8-GE-G00-00-C-32-MN-

1502, ago. 2016. 

 

INTERTECHNE CONSULTORES S.A. General - Proyecto Central Hidroeléctica Chaglla 

- Análisis de la Instrumentación - Lecturas Hasta 31 de mayo de 2016 - 1109-CG-8-GE-

G00-00-C-32-RT-0004, mai. 2016. 



 
 

140 
 

 

INTERTECHNE CONSULTORES S.A. Portal Intertechne. Disponível em: 

<http://www.intertechne.com.br/mercado/uhe-chaglla-456-mw-peru> Acesso em 05 set. 

2017. 

 

INTERTECHNE NOTÍCIAS, Curitiba-PR. Revista de circulação interna da Intertechne 

Consultores S.A.Ano VIII, Edição 53. dez. 2015. 

 

JEISS, Marcela Wamzer; CALCINA, Alex Martins; PINTO, Carlos Lúcio; BORGATI, 

Leonardo. Barragem de Chaglla - Principais Aspectos. In: XXX Seminário Nacional de 

Grendes Barragens. Foz do Iguaçú-PR, mai. 2015. 

 

JINSHENG J., et al. Modern Rockfill Dams, China Institute of Water Resources and 

Hidropower Research, China, set. 2009. 

 

MATERÓN, Cesar Bayardo. Diretrizes técnicas para barragens de enrocamento com 

face de concreto (BEFC) e com núcleo de asfalto (BENA)Diretrizes técnicas para 

barragens de enrocamento com face de concreto (BEFC) e com núcleo de asfalto 

(BENA). Comitê Brasileiro de barragens, Rio de Janeiro, 2017. 

 

MATERÓN, Cesar Bayardo, et al. Considerations on the Seismic Design of High 

Concrete Face Rockfill Dams (CFRDs), Icold. Rio de Janeiro-RJ, Out. 2011. 

 

MARTÍN L. S., et al. Vertical Plinth Desing in Ancoa Dam, The Second International 

Symposium on Rockfill Dams, Rio de Janeiro, Out. 2011. 

 

MORI, Rui T. Barragens de enrocamento com face de concreto - Um novo selante para 

as juntas. XXI CBBD Tema 1. Dez,1994. 

 

ODEBRECHT ENERGIA. Presa: Control de los Materiales.3B - Material de ACP 18 

(lavado en río huallaga), p. 16,  jul. 2014. 



 
 

141 
 

ODEBRECHT ENERGIA .Chaglla Protocolo de Sustentabilidade Comunicação 

Odebrecht, 2015. 

 

ODEBRECHT ENERGIA. Presa: Control de los Materiales.3B' - Material procedente de 

cantera Japuar (cauce de rio) - Km 0+650 - Resultados,p18, ago .2015. 

 

ODEBRECHT NOTÍCIAS. Comunicação. Disponível em: https://www.odebrecht.com/pt-

br/comunicacao/noticias/chaglla-e-a-primeira-hidreletrica-do-peru-a-cumprir-protocolo-

de>. Acesso em 10 out. 2017. 

 

PEREIRA, Solange Maria Feitosa. Análise tridimensional em interface solo-concreto de 

barragens. Dissertação de mestrado, Publicação G.DM-033a/96, Departamento de 

Engenharia Civil, Universidade de Brasília. Brasilia-DF, 1996. 

 

PINTO, Nelson L. Souza; MARQUES, P.L;. Estimating the maximum face deflection in 

CFRD’s” Hidropower & DAMS, six, 1998. 

 

PINTO, Nelson L. Souza. Very high CFRD dams – Behavior and design features. In: III 

Symposium on CFRD-Dams Honoring J. Barry Cooke, fev. 2007. 

 

PINTO, Nelson L. Souza. The Design and Construction of Extra High CFRDs, 

Hydropower & Dams, Issue Three, 2009. 

 

SABOYA Junior, F. Considerações sobre compressibilidade de Enrocamento e 

Determinação de Parâmetros para Análise Numérica de Barragens de Enrocamento 

com Face de Concreto. II Simpósio sobre BEFC, Florianópolis-SC,pp. 99-118.  

 

SILVA, Adriano Frutuoso. Análises tridimensionais de barragens de enrocamento com 

Face de concreto com objetivo de otimizar os critérios de projeto. Brasília, 2007. 

 



 
 

142 
 

SILVEIRA, J.F.A. Instrumentação e segurança de barragens de terra e enrocamento. 

São Paulo: Oficina de Textos, 2006. 

 

SINGH, et. al. Nonlinear analysis of concrete face rockfill dam. Journal of Geotechnical 

Engineering May 1990 Volume 116, Issue 5 (822 - 837).  

 

STRAUBAAR R., et al. Design Considerations of a High Rockfill Dam Nam Ngum 2 

CFRD, Lao PDR, The 1st International Symposium on Rockfill Dams, China, 2009. 

 

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANA, A. Normas técnicas: elaboração e apresentação 

de trabalho acadêmico-cientifico. 3. Ed. Curitiba-PR. UTP, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

143 
 

ANEXO A - LOCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BARRAGEM - PLANTA 
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ANEXO B - LOCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BARRAGEM – VISTA 
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ANEXO C - LOCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BARRAGEM – SEÇÃO 
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ANEXO D - LOCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BARRAGEM – SEÇÕES 
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ANEXO E - LOCALIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DA BARRAGEM – SEÇÕES 
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ANEXO F - LOCALIZAÇÃO DOS INCLINÔMETROS DA BARRAGEM – SEÇÕES 

 



 
 

149 
 

ANEXO G – COORDENADAS DOS EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTAÇÃO – 

VISTA 
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ANEXO H – BARRAGEM: ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO MATERIAL 3B 
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ANEXO I – BARRAGEM: ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO MATERIAL 3B’ 

(CASCALHO) 
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ANEXO J – RELATÓRIO DE SONDAGEM SD-208 

 


