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Prezado Aluno,

no decorrer desta unidade você deverá desenvolver competência para:

• Identificar tipos de barragens descrevendo suas estruturas componentes;

• Descrever projetos de barragens avaliando suas vulnerabilidades;

• Interpretar fatores condicionantes do projeto avaliando as soluções adotadas.
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1 TIPOS E CARACATERÍSTICAS DE BARRAGENS DE CONCRETO

Nos primórdios,  os  materiais  mais  utilizados  na  construção  das  barragens  eram 

pedras, terra, alvenaria e madeira. Com o advento do concreto este passou a ser um 

dos  materiais  de  construção  empregado  em  barragens,  devido  às  suas 

características  de  durabilidade,  baixo  custo  de  produção,  disponibilidade  de 

materiais  e  adaptação  a  formas.  Apesar  disso,  fatores  como  ciclo  hidrológico, 

deflúvio anual, geologia, entre outros, devem ser avaliados para a definição tanto da 

forma quanto dos materiais que serão utilizados na construção das estruturas de 

uma barragem.

1.1 Tipos de Barragens de Concreto

Sabemos que existem diferentes tipos de barragens, sendo que a classificação pode 

ser  dada  pela  rigidez,  forma  (geometria)  ou  tipo  de  material  empregado  na 

construção, conforme apresentado no quadro da figura 1.

Figura 1 - Quadro Resumo: Classificação de Barragens

GGRUPO 1
GGRUPO 2

Não Rígida

• Terra
• Terra e enrocamento
• enrocamento com 

face de concreto
-

Rígida Concreto

• Gravidade
• Gravidade aliviada
• Arco
• Arco Gravidade
• Contrafortes

Rigidez Material de 
construção Forma

Fonte: Nota do autor.

Quanto à rigidez, as barragens são classificadas em rígidas e não rígidas. Sendo as 

rígidas as barragens de concreto (figura 2) e as não rígidas as barragens de aterro.
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Figura 2 - Hoover Dam, EUA (Barragem de Concreto em Arco-Gravidade).

Fonte: Disponível em:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoover_dam_from_air.jpg

As barragens de concreto são aquelas construídas essencialmente com materiais 

granulares  naturais  (areia)  ou  produzidos  artificialmente  (britas),  aos  quais  se 

adicionam  aglomerantes  (cimento,  pozolanas,  etc.)  e  aditivos  químicos 

(incorporadores de ar, retardador de pega, etc.). Conforme apresentado na figura 3, 

essas barragens classificam-se, segundo sua forma e/ou geometria, em:

• Barragens de gravidade;

• Barragens de contrafortes.

• Barragens em arco ou arco-gravidade;

• Barragens de gravidade aliviada;

11
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Figura 3 - Representação Esquemática dos Principais Tipos de Barragem de Concreto.

Barragem de Gravidade Barragem de Contraforte

Barragem em Arco Barragem de Gravidade Aliviada

Fonte: VIEIRA JUNIOR e SALLES, 2011

1.1.1 Barragens de Gravidade

Uma barragem de gravidade (ver  figura 4)  é  uma estrutura maciça de concreto, 

sendo que para minimizar os efeitos provocados pelas tensões de origem térmica 

são constituídas por  vários blocos de concreto separados entre si  por  juntas de 

contração. Possuem forma quase trapezoidal, e é projetada de tal modo que resista 

aos esforços decorrentes das pressões hidrostáticas atuantes no seu paramento de 

montante assim como a outras solicitações, onde o equilíbrio estático realiza-se pelo 

próprio peso da estrutura.
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Figura 4 – Barragem de Caraíbas em Gravidade em CCR (Concreto Compactado com Rolo) 

Fonte: Nota do autor.

Normalmente, utiliza-se na parte inferior um perfil transversal trapezoidal e na parte 

superior,  no coroamento ou crista da barragem, uma seção retangular. Conforme 

apresentado na figura 5, o paramento de montante pode ser vertical ou contar com 

uma inclinação a partir de determinada altura, alargando a base da barragem.

Figura 5 - Corte Esquemático de Uma Barragem de Gravidade com Paramento de Montante 

a) Vertical b) Inclinado.

A)

h

b

Ah

P

S

NA

B)

h

b

Ah
P

S

NA

Fonte: Nota do autor
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Nestas estruturas, a resultante das forcas atuantes é transmitida, através de sua 

base,  ao  solo  do  leito  do  rio  sobre  o  qual  se  apoia,  e  sua segurança  global  é  

garantida  pelas  suas  condições  de  estabilidade  quanto  ao  tombamento, 

deslizamento e flutuação, que serão discutidas mais adiante.

A estabilidade destas barragens depende da sua massa. Suas fundações devem ser 

construídas em rocha sã; e, segundo Vieira Júnior, et al  (2010), em casos muito 

excepcionais e que demandam cuidados especiais, podem ser assentadas em solo 

compacto.

1.1.2 Barragens em Gravidade Aliviada

Essas barragens são simplificações do caso anterior (barragem de gravidade), as 

quais admitem espaços vazios em seu núcleo com vistas à redução do volume de 

concreto  empregado.  Por  esse  motivo  são  também  chamadas  de  barragem  de 

gravidade vazadas. Na figura 6 podemos observar uma imagem do trecho principal 

da barragem de Itaipu, construída em gravidade aliviada.
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Figura 6 - Barragem em Gravidade Aliviada Trecho Principal - UHE Itaipu Binacional, PR

Fonte: Nota do autor, Junho de 2010
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Figura 7 - Barragem principal do tipo gravidade aliviada da UHE Itaipu

Fonte: Usina Hidrelétrica de Itaipu – Aspectos de Engenharia (2009)

Schreiber  (1977)  destaca  que,  comparando  esse  tipo  de  barragem  com  a  de 

gravidade maciça de concreto constata-se economia no volume e diminuição das 

áreas sobre as quais pode agir a subpressão e a pressão intersticial. No entanto, o 

grande número de juntas de vedações demandados, os quais sempre apresentam 

um ponto fraco, é destacado pelo autor como um inconveniente das barragens de 

gravidade aliviada.
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Outros autores ainda sugerem que face à elevada demanda de mão de obra,  o 

processo construtivo pode ser dificultado dado à demanda da construção de formas 

e  cimbramento.  Todavia,  os  aspectos  de  economia  de  concreto  superam essas 

dificultadas executivas.

1.1.3 Barragens em Arco

A barragem em arco é uma barragem de concreto massa ou armado, curvada para 

montante na direção do reservatório. Também chamada de barragem tipo abóbada, 

é ideal para vales estreitos onde haja boas condições para apoio do arco no maciço 

rochoso das ombreiras. Essa geometria faz uso da propriedade das estruturas em 

arco, as quais resistem muito bem às cargas uniformemente distribuídas sobre seu 

dorso. Nesse tipo de barragem os esforços da água do reservatório são transferidos 

na sua maioria para as margens ou ombreiras e uma pequena parcela para o fundo 

do rio. A barragem de Punt dal Gall,  na Suíça (ver figura 8) é um exemplo desta 

geometria.

Figura 8 - Barragem em Arco, Punt dal Gall Dam, Suíça.

Fonte: Disponível em http://www.swissdams.ch/Dams/damForm/default_e.asp?ID=14
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Essas especificidades levam esse tipo de estrutura a consumir bem menos concreto 

que as barragens de gravidade, de forma que o peso próprio desempenha um papel 

secundário  no  equilíbrio  estático.  No entanto,  as  condições naturais  necessárias 

para seu emprego são bem específicas: geralmente são empregadas no barramento 

de  rios  encaixados  em  vales  estreitos  ou  gargantas/canyons  (veja  o  exemplo 

apresentado na figura 9). 

No Brasil  existem poucas barragens em arco,  sendo,  as  mais conhecidas,  a  de 

Funil, no rio Paraíba e a de Mascarenhas de Morais, no rio Grande (KUPERMAN e 

CIFU, 2006).

Figura 9 - Barragem em Arco, Karun-3 Dam, Irã

Paramento de Montante                                            Paramento de Jusante

  

Fonte: Wikipedia

1.1.4 Barragens em Arco-Gravidade

As  barragens  em  arco-gravidade  (veja  figura  10)  são  estruturas  que  têm  sua 

planimetria  em forma de arco,  mas que,  por  outro  lado,  funcionam parcialmente 

como  barragens  de  gravidade,  unindo  os  benefícios  de  ambas.  Suas  seções 

transversais apresentam-se bem mais espessas que as barragens em arco, porém 

mais esbeltas que as barragens de gravidade, podendo ser construídas em concreto 

ciclópico, concreto convencional ou concreto compactado com rolo.
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Figura 10 - Barragem em Arco-Gravidade em CCR, UHE Castro Alves, RS.

  

Fonte: Nota do autor, Outubro de 2007

1.1.5 Barragens em Contraforte (Pilares)

Barragens  em  contraforte  constituem  um  tipo  de  barragem  onde  o  esforço  no 

paramento montante é transmitido à fundação através de uma série de contrafortes, 

perpendiculares ao eixo do paramento de montante. Na figura 11 apresenta-se uma 

ilustração do trecho D da barragem da UHE de Itaipu, o qual foi construído com 

contrafortes. 
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Figura 11 - Barragem em Contraforte Trecho D - UHE Itaipu Binacional, PR.

Fonte: Nota do  autor, Novembro de 2010
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Figura 12- Barragem de contrafortes de Itaipu

Fonte: Usina Hidrelétrica de Itaipu – Aspectos de Engenharia (2009)

Os contrafortes são estruturas tipo “pilares” que recebem o esforço do empuxo do 

paramento de montante descarregando-o para as fundações. A parede vedante é 

formada por lajes de concreto armado apoiadas nos contrafortes, ou por abóbodas 

cilíndricas, em geral, em forma de semicírculo (SCHREIBER, 1977). 

Neste tipo de barragem, a fundação deve atender aos mesmos requisitos exigidos 

pela barragem gravidade, com algumas adequações. Em geral, são empregadas em 

vales “abertos”  (VIEIRA JUNIOR,  et  al.  2012).  No Brasil  são raras as barragens 

deste tipo.

Em relação aos outros tipos de barragem, são de construção mais complexa e maior 
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custo,  sendo  cada  vez  menos  utilizadas  no  mundo  em favor  das  de  gravidade 

aliviada.  Schreiber  (1977)  destaca  que,  mesmo  que  os  contrafortes  sejam 

construções  com  partes  relativamente  finas  de  concreto,  há  a  necessidade  de 

formas  e  cimbramento.  Com  isso,  a  economia  no  volume  de  concreto  não  é 

compensada, de modo que esses tipos não podem concorrer com os outros, o que 

restringe sua aplicação a casos especiais.
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2  NOÇÕES  BÁSICAS  DE  MATERIAIS  CONSTRUTIVOS  E  TECNOLOGIA DE 

CONCRETO

Concreto é o produto resultante do endurecimento de uma mistura adequadamente 

proporcionada de cimento Portland, agregado miúdo (areia), agregado graúdo (brita) 

e  água.  Em  situações  específicas  em  que  se  deseja  alterar  alguma  de  suas 

propriedades,  seja  no  estado  fresco  e/ou  endurecido,  a  estes  materiais  básicos 

podem ser acrescentados aditivos, adições, fibras, etc.

O concreto é conceitualmente um material bifásico, constituído por uma fase pasta e 

outra agregado, cada uma com funções bem determinadas, a saber:

α) Funções da pasta (cimento + água):

− Dar impermeabilidade ao concreto;

− Dar trabalhabilidade ao concreto;

− Envolver os grãos dos agregados;

− Preencher os vazios entre os grãos;

− Conferir resistência mecânica ao concreto.

β) Funções do agregado:

− Reduzir o custo do concreto;

− Reduzir as variações de volume (diminuir as retrações);

− Contribuir com grãos capazes de resistir aos esforços solicitantes (terão 

que ter resistência superior a da pasta).

O  agregado  ainda  pode  alterar  o  peso  próprio  e  o  modulo  de  elasticidade  do 

concreto.

Sendo  um  material  estrutural,  depois  de  endurecido,  deve  possuir  resistência 

mecânica e durabilidade.  Um aspecto interessante e peculiar  do concreto é que 

estas propriedades podem ser modificadas de acordo com a proporção entre seus 

constituintes, ou seja, de acordo com a dosagem do concreto.
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O concreto empregado na construção de barragens e estruturas auxiliares deve 

atender  a  requisitos  técnicos  específicos,  o  que  demanda  misturas  com 

características distintas, exigindo da área de tecnologia dos materiais a produção de 

diferentes tipos de concreto, a saber:

• Concreto massa: utilizado em grandes volumes, sobretudo em barragens de 

gravidade  e  gravidade  aliviada.  A  característica  requerida  é  a  massa 

específica  do  concreto  adotando-se  a  resistência  à  compressão  como 

parâmetro para o controle de qualidade;

• Concreto  compactado  com  rolo  -  CCR:  é  uma  evolução  do  concreto 

convencional, porém com baixo consumo de cimento e maior velocidade de 

colocação;

• Concreto armado convencional: é um material estrutural com resistência na 

ordem de  20  a  50  MPa,  empregado  em estruturas  ou  partes  solicitadas, 

sobretudo, à tração (ver figura 13);

•  Concreto protendido: é um tipo de concreto armado no qual a armadura ativa 

sofre um pré-alongamento, gerando um sistema autoequilibrado de esforços 

(tração no aço e compressão no concreto);

• Concreto Projetado: utilizado para revestimentos de túneis e canais e para 

estabilização de taludes;

• Concreto de alto desempenho: utilizado em locais que exigem características 

peculiares,  como  em  vertedouros  onde  se  utiliza  um  concreto  de  alto 

desempenho  resiste  à  abrasão.  Já  nas  estruturas  onde  se  deseja  a 

impermeabilidade,  como face a montante,  pode-se utilizar  um concreto de 

baixa permeabilidade ou de alta resistência (superior a 50 MPa);

• Concreto ciclópico: trata-se de um concreto convencional com a adição de 

pedra de mão, também conhecida como matacão ou pedra marroada, o que 

aumenta o volume e peso do concreto com significativa redução de custos. 
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Figura 13 - Barragem UHE Itaipu – Estrutura do Conduto Forçado em Concreto Armado 

Fonte: Disponível em http://www.abms.com.br/home/temas/barragens/indice/11-lorem-

ipsum-dolor-sit-amet 

Essa  disponibilidade  de  tipos  de  concreto  foi  possível  graças  aos  avanços  na 

tecnologia do concreto, especialmente ao desenvolvimento do concreto compactado 

com rolo, que segundo Marques Filho (2011) trata-se de uma evolução natural do 

concreto  convencional  que,  por  meio  da  utilização  intensa  de  equipamentos 

empregados  em  grandes  obras  de  terra,  possibilitou  um  processo  construtivo 

industrial eficiente e competitivo para o setor barrageiro.

Em geral, as barragens de concreto são construídas em concreto compactado com 

rolo  (CCR)  e  concreto  massa  (também  chamado  de  concreto  convencional), 

podendo também ser produzidas em concreto armado (concreto + aço) e concreto 

ciclópico.

Face ao maior emprego em estruturas de barragem, neste texto serão discutidos o 
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concreto massa e o concreto compactado com rolo. Informações sobre os demais 

tipos  de  concreto  podem  ser  obtidos  na  literatura  específica  (MEHTA  e 

MONTEIRO,2008).

Para o Concreto compactado com rolo (CCR) e concreto massa, é conveniente a 

determinação das propriedades apresentadas na tabela 1. Já para os aglomerantes 

e os agregados convém a determinação das propriedades listadas na tabela 2 e 3, 

respectivamente.

Tabela 1: Propriedades dos Concretos a Determinar (x) Obrigatório (-) Facultativo (*) Não se 

aplica.

Propriedades
Tipo de concreto

CCR Concreto massa

Massa  específica  do  concreto  fresco  e 

endurecido
X -

Resistência à compressão axial simples X -

Resistência  à  tração  por  compressão 

diametral
X -

Resistência à tração na flexão - X

Resistência à tração direta - -

Módulo  de  Elasticidade  e  coeficiente  de 

Poisson
- X

Coeficiente de dilatação linear - -

Coeficiente de dilatação térmica - X

Condutividade térmica - -

Calor específico - X

Elevação adiabática de temperatura - X

Difusibilidade térmica - X

Fluência - X

Capacidade de deformação - -

Retração por secagem - -
Fonte: Adaptado de Eletrobrás (2003).
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Tabela 2 : Propriedades dos Aglomerantes a Determinar (x) Obrigatório (-) Facultativo (*) 

Não se aplica.

Propriedades
Aglomerante

Cimento Pozolana

Massa específica X X

Resíduo na peneira # 200 X X

Resíduo na peneira  # 325 - X

Superfície específica Blaine X X

Tempos de pega (início e fim) X -

Expansibilidade X -

Índice de atividade com o cimento - X

Resistência à compressão X -

Calor de hidratação X

Análise química X X

Índice de atividade com a cal - X

Fonte: Adaptado de Eletrobrás (2003).
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Tabela 3 : Propriedades dos Agregados a Determinar (x) Obrigatório (-) Facultativo (*) Não 

se aplica.

Propriedades
Agregados

Miúdo Graúdo

Composição mineralógica X -

Massa específica e absorção X X

Composição granulométrica X X

Reatividade  potencial  com  álcalis  do  cimento:  método 

acelerado
X X

Sanidade ao ataque do sulfato de sódio - X

Massa unitária -

Inchamento - *

Teor de argila em torrões - -

Teor de material pulverulento - -

Teor de partículas leves - -

Impurezas orgânicas X -

Análise petrográfica - X

Resistência à compressão * -

Módulo de elasticidade * -

Índice de forma - -

Abrasão Los Angeles * -

Desagregabilidade pelo etileno glicol * -

Coeficiente de expansão térmica * -

Ciclagem acelerada água/estufa * -
Fonte: Adaptado de Eletrobrás (2003).
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2.1 Barragens em Concreto Massa

Concreto massa é o concreto aplicado em uma dada estrutura (ponte, barragem, 

viga, etc.), que devido ao elevado volume necessita de cuidados especiais para a 

minimização dos efeitos das variações volumétricas e geração de calor advindas da 

hidratação do cimento. 

O  cimento,  logo  após  entrar  em  contato  com  a  água  dá  início  às  reações  de 

hidratação.  Essas  reações  são  exotérmicas  (liberam  calor).  O  calor  liberado  é 

denominado calor de hidratação, o qual, no interior de grandes massas de concreto,  

causa um aumento de temperatura.

Tal  ocorrência  pode  levar  à  fissuração  e  comprometer  a  impermeabilidade  da 

barragem, já que as fissuras podem constituir um caminho para a percolação de 

água, o que não é desejável em barragens de concreto. Para evitar ou minimizar o 

calor de hidratação do concreto, podem ser adotadas as seguintes medidas:

a) Emprego de cimentos de baixo calor de hidratação (cimentos pozolânicos ou 

cimentos com baixo teor de C3A - aluminato tricálcico);

b) Redução do consumo de cimento (uso de adições pozolânicas, redução da 

relação água/cimento, compactação dos agregados, etc.);

c) Emprego de concreto refrigerado (uso de gelo e/ou agregados resfriados para 

a produção do concreto).

O cimento com baixo teor de Hidratação é designado por siglas e classe de seu tipo, 

acrescidas de BC, por exemplo: CP III-32 (BC) é o Cimento Portland de Alto-Forno 

com  baixo  calor  de  hidratação.  A sua  classificação  é  dada  em  função  de  sua 

composição química (sobretudo pelo teor de C3A), que demonstra sua propriedade 

de retardar o desprendimento de calor durante a hidratação do cimento, evitando a 

ocorrência de fissuras de origem térmica. De acordo com a NBR 13116 (1994), o 

cimento Portland de baixo calor de hidratação é aquele que despende até 260 J/g 
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aos três dias e um valor inferior a 300 J/g aos sete dias.

É importante sabermos que o cuidado com o teor de C3A do cimento deve-se a sua 

pega instantânea, que por conseguinte, desenvolve altíssimo calor de hidratação. 

Além  disso,  tem  baixa  resistência  e  não  resiste  à  ação  de  águas  sulfatadas. 

Evidentemente sua quantidade deve ser pequena devido aos inconvenientes acima 

citados. No entanto, a presença da alumina é importante na fase de produção do 

cimento,  pois  ela  age  como  fundente  facilitando  desta  maneira  a  formação  do 

clínquer a temperaturas mais baixas. Assim, o cimento com baixo teor de C3A é uma 

alternativa pouco adotada em situações práticas, pois é difícil encontrar facilmente 

no mercado materiais com essas propriedades químicas.

Uma solução é o uso de cimentos pozolânicos (CP IV) ou cimentos com escoria (CP 

III),  os  quais  possuem adição  de  material  pozolânico  (em geral  cinza  volante  e 

escória  de  alto  forno)  em substituição  ao  clínquer,  ou  seja,  ajudam a  reduzir  o 

consumo de cimento. Como a reatividade dos materiais pozolânicos é mais lenta 

que a do clínquer, as reações de hidratação ocorrem em momentos diferentes, o que 

reduz a temperatura do concreto advinda da hidratação logo após o seu lançamento.

Além disso, o emprego de cimentos pozolânicos ou adições é benéfico do ponto de 

vista de durabilidade e custos. No caso da durabilidade esses materiais ajudam a 

mitigar a reação álcali-agregado (RAA), uma reação deletéria indesejável que pode 

comprometer a vida útil de uma barragem ou de suas estruturas auxiliares. No caso 

do custo, esses materiais,  em geral,  são rejeitos de outras indústrias com preço 

muito inferior ao do clínquer.

A redução do consumo de cimento contribui significativamente para a redução do 

calor de hidratação do concreto, a qual pode ser conseguida por meio do uso de 

adições, como já expresso acima. Também é possível reduzir o consumo de cimento 

diminuindo  a  relação  água/cimento  da  mistura  e/ou  utilizando  a  máxima 

compactação dos agregados.  Podemos obter  a  compactação ótima por  meio da 
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determinação  do  esqueleto  granular  (relação  agregado  graúdo/agregado  miúdo), 

conforme NBR NM 248 (2003), geralmente, dada pela maior massa unitária e/ou o 

menor índice de vazios da relação agregado graúdo/agregado miúdo.

Por  fim,  o  uso  de  concreto  refrigerado  permite  a  redução  da  temperatura  de 

lançamento  do  concreto,  minimizando  a  liberação  de  calor,  sendo  uma  das 

alternativas  mais  utilizadas  no  Brasil.  Para  essa  alternativa  destacamos  dois 

sistemas: pré-resfriamento e pós-resfriamento do concreto. O primeiro consiste na 

refrigeração dos agregados graúdos, uso de água gelada e gelo na fabricação do 

concreto,  podendo  até  utilizar  o  resfriamento  do  concreto  pronto  por  meio  de 

nitrogênio líquido. Já a pós-refrigeração consiste na passagem de água gelada ou ar 

frio  em  tubulações  (serpentinas)  deixadas  embutidas  no  concreto,  as  quais 

promovem o pós-resfriamento e dissipam o calor de hidratação liberado durante a 

cura do concreto.

Além  da  sua  importância  na  redução  do  calor  de  hidratação  e  consequente 

minimização  da  fissuração,  a  refrigeração  do  concreto  possibilita  a  redução  do 

consumo de cimento. Kuperman e Cifu (2006) citam que para cada grau centígrado 

de  redução  da  temperatura  de  lançamento  do  concreto  é  possível  reduzir 

aproximadamente 0,3% do consumo de cimento.

No que se refere ao CCR, nas obras construídas no Brasil, não se fez necessária a 

refrigeração deste tipo de concreto, face ao baixo consumo de cimento empregado 

(média de 80 kg/m³) e os resultados de estudos térmicos (elevação adiabática da 

temperatura do concreto).

Em relação às variações volumétricas do concreto massa, o controle destas é de 

extrema necessidade em barragens,  tanto pelo porte  das estruturas quanto  pela 

segurança associada. Esse controle, segundo Marques Filho (2007) pode ser feito 

através  do  controle  da  temperatura  de  lançamento  do  concreto,  cura  com pós-

refrigeração,  dosagens  adequadas,  limitação  da  altura  das  camadas  e  de  seus 
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intervalos de lançamento, e pelo dimensionamento de juntas de contração.

No concreto fresco devemos dar atenção à retração autógena, a qual é decorrente 

da hidratação, pois a hidratação do cimento é acompanhada de uma redução de 

volume, ou seja, o volume dos compostos hidratados é menor do que a soma dos 

compostos anidros (sem hidratar) mais água.

Essa redução de volume é chamada de retração autógena e ocorre principalmente 

em  concretos  ricos  em  cimento,  levando  ao  aparecimento  de  fissuras.  Sua 

prevenção é difícil, a não ser que sejam utilizados cimentos ou aditivos especiais 

compensadores de retração. Pode ser minimizada utilizando o menor consumo de 

cimento possível no concreto.

A ordem de  grandeza  da  retração  autógena  é  muito  variável,  mas  de  pequena 

magnitude, oscilando de 0,01 a 0,15 mm/m. Esta retração é irreversível, sendo mais 

acentuada nas primeiras idades (até 90 dias, uma vez que ocorre em função da 

hidratação do cimento), prolongando-se indefinidamente em menor grau.

Como as barragens possuem um tempo de execução longo, em geral superiores a 1 

ano, permite que se especifiquem idades de controle mais avançadas entre 90 e 180 

dias,  chegando  em alguns  casos  a  360  dias,  que  proporcionam a  obtenção  de 

concretos com menores consumos de cimento. Isso corrobora  a redução do calor 

de hidratação e da retração autógena do concreto.

Já no concreto endurecido, devemos considerar a fluência ou deformação lenta, pois 

quando  uma  estrutura  é  submetida  a  um  carregamento,  ocorrem  deformações 

imediatas ou instantâneas e se esta carga for mantida, com o passar do tempo a 

estrutura continua  alterando a forma lentamente. Essa deformação é denominada 

fluência,  e  ocorre  em  consequência  da  saída  de  água  dos  poros  capilares  do 

concreto  situados  na região  comprimida  das estruturas,  por  ação  das  forças  de 

compressão.
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Como  ocorre  na  fase  pasta  do  concreto,  para  uma  dada  resistência,  se  forem 

empregados concretos com menor volume de pasta, o seu efeito será minimizado.

Como  vimos,  grande  parte  das  questões  de  segurança  e  durabilidade  de  uma 

barragem  de  concreto  deve-se  a  cuidados  especiais  da  área  de  tecnologia  do 

concreto, sobretudo de dosagem, cujo tema será abordado de forma resumida no 

próximo item.

2.2.1 Materiais e Dosagem do Concreto Massa

− Aglomerantes  : a finura afeta a hidratação do cimento e, consequentemente, a 

liberação  de  calor,  uma  vez  que  cimentos  muito  finos  hidratam  mais 

rapidamente, com maior liberação de calor nas primeiras idades. O consumo 

de cimento  segue uma tendência  similar,  pois  quanto  maior  o  volume de 

cimento  maior  a  quantidade  de  material  a  ser  hidratado  e  maior  o  calor 

gerado. Por fim, a composição química do cimento fecha esse ciclo: cimentos 

que contêm mais C3A (aluminato tricálcico) e C3S (silicato tricálcico), que são 

responsáveis pela hidratação do cimento nas primeiras idades, apresentam 

maior  hidratação  que  cimentos  mais  grossos  ou  com  menos  quantidade 

destes compostos. As adições, usadas em substituição parcial  ao cimento, 

melhoram a trabalhabilidade e reduzem o consumo de água do concreto, 

contribuindo na redução do calor de hidratação, já que reagem em idades 

mais  avançadas  que  o  cimento.  Ainda  têm  importância  na  durabilidade 

(mitigação da RAA) e na redução dos custos do concreto (são mais baratas 

que o cimento).

− Agregados  : em  concretos  utilizados  em  barragens,  um  dos  principais 

objetivos é reduzir  a quantidade de água a fim de diminuir o consumo de 

cimento (uma vez que são proporcionais) e custos, sendo de fundamental 

importância obter uma mistura de agregados que conduza ao menor volume 

de vazios possível (máxima compacidade) ou utilizar o máximo possível de 

agregado  na  mistura.  Mehta  e  Monteiro  (2008)  citam que  o  consumo  de 
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agregado  e  a  sua  mineralogia  têm  grande  influência  sobre  as  principais 

propriedades  do  concreto  massa  (módulo  de  elasticidade,  coeficiente  de 

expansão térmica, durabilidade, etc.).

− Dosagem:   a  dosagem  do  concreto  massa  é  a  mesma  utilizada  para  o 

concreto convencional, quando se busca otimizar a resistência e minimizar a 

geração  de  calor  pela  redução  da  relação  água/cimento  e  o  custo  pelo 

aumento do consumo de agregados. A granulometria,  dimensão máxima e 

rugosidade  dos  agregados  afetam  a  trabalhabilidade  da  mistura  e, 

consequentemente, a demanda de água.

2.2.3 Vantagens e Desvantagens do Concreto Massa

− Vantagens: a  facilidade  de  aplicação  e  boa  adequação  a  formas,  a 

disponibilidade de mão de obra, o menor consumo de cimento em relação ao 

concreto convencional e o fato do sistema construtivo demandar um número 

menor  de  juntas  de  contração  que  o  sistema  em CCR são  as  principais 

vantagens do concreto massa.

−  Desvantagens: como  desvantagens  citam-se  a  necessidade  de  rigoroso 

controle do calor de hidratação (uso de concreto refrigerado, pozolanas, etc.),  

a demanda de formas e cimbramentos, a demanda de um número elevado de 

mão de obra e o maior consumo de cimento em relação ao CCR.

2.3 Barragens de Concreto Compacto com Rolo

O CCR deve ser entendido como um método construtivo que proporciona elevada 

capacidade de produção e de construção, reduzindo prazos em relação ao concreto 

convencional e, consequentemente, gerando redução de custos. Trata-se de uma 

mistura  de concreto  com reduzido  fator  água/cimento,  produzida  em centrais  de 

mistura contínua, transportada e lançada por caminhões geralmente basculantes, 

espalhada  por  tratores  de  esteiras  e  adensada  por  rolos  compactadores  em 
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camadas da ordem de 30 cm. Na figura 4 se apresenta uma seção transversal típica 

de uma barragem em CCR, com destaque para as camadas de concretagem.

Figura14 - Seção Transversal Típica de uma Barragem de Gravidade com CCR.

Fonte: Marques Filho, 2005

Nas figuras 15, 16 e 17 são apresentadas algumas fotos de barragens construídas 

em CCR. A execução CCR aplica os processos executivos utilizados rotineiramente 

em  obras  de  terra,  durante  as  fases  de  colocação  (com  espalhamento)  e 

compactação, os quais são descritos por Marques Filho (2005), como:

− Transporte  :   executado por caminhões basculantes ou utilização de correias 

transportadoras;

− Espalhamento  :   utilizando  tratores  de  esteiras  cujas  lâminas  colocam  o 

concreto na posição final e acertam a espessura para compactação.

− Compactação  :   utilizando rolos compactadores vibratórios. Formas das faces 

de  montante  e  jusante  executados  na  solução  temporariamente  fixas  e 
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manuseadas por empilhadeiras ou guindaste leves.

− Execução   dos paramentos de montante e jusante em concreto convencional.

Figura 15 - Praça Típica da Construção da Barragem em CCR da UHE Castro Alves, RS.

Fonte:Nota do autor, Outubro de 2007

Dados da obra: barragem em CCR com 84 metros de altura máxima.

Local da obra: Rio das Antas, entre os municípios de Nova Roma do Sul e Flores da 

Cunha, RS.

Proprietária: Ceran (Companhia Energética Rio das Antas).

Obras Civis: Camargo Corrêa.
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Figura 16 - Fases da Construção da Barragem em CCR da UHE Mauá, PR.

Fonte: Engª. Vanessa de Mattos Ribeiro

Figura 17 - Barragem em CCR da UHE Mauá, PR.

Face de Montante – UHE Mauá                                     Face de Jusante – UHE MauáFonte: 

Eng.ª Vanessa de Mattos Ribeiro

Dados da obra: barragem em CCR com 745 metros de comprimento e 85 metros de 

altura máxima.

Local da obra: Rio Tibagi, entre os municípios de Telêmaco Borba e Ortigueira, PR.

Proprietária: Consorcio Cruzeiro do Sul (Copel/Eletrosul).

Obras Civis: J.Malucelli Construtora de Obras S/A.
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2.3.1 Materiais e Dosagem do CCR

Mehta e Monteiro (2008) descrevem as principais características dos materiais e da 

dosagem do CCR, como segue:

− Aglomerantes:   não faz necessário o uso de cimentos especiais, mas em caso 

de grandes volumes de lançamento deve-se optar por aglomerantes de baixo 

calor de hidratação. O uso de adições é uma alternativa interessante e muito 

utilizada, uma vez que permite a redução da temperatura adiabática e dos 

custos e propicia um aumento de durabilidade. A redução da temperatura e 

dos  custos  é  devida  à  redução  do  consumo  de  cimento,  dada  a  sua 

substituição parcial por adição. O aumento da durabilidade deve-se ao fato de 

as adições conferirem resistência ao concreto em idades mais avançadas, 

além  de  constituírem  uma  medida  mitigatória  para  o  controle  da  Reação 

Álcali-Agregado (RAA).

− Agregados:   em geral  utilizam-se agregados com dimensão máxima de 36 

mm, não sendo recomendados agregados com diâmetro superior a 76 mm, 

face  aos  problemas  de  compactação  e  espalhamento  de  agregados  de 

grandes dimensões. Todavia, o diâmetro do agregado pode variar em função 

da altura da camada e da capacidade dos equipamentos de compactação 

disponíveis.  Destaca-se que a distribuição granulométrica exerce influência 

na dosagem e compactação do concreto compactado com rolo.  O uso de 

materiais pulverulentos (passante na peneira no 200, diâmetro menor que 75 

m) produz uma mistura mais coesa, com menor volume de vazios.

− Dosagem do concreto:   Mehta e Monteiro (2008) destacam que existem duas 

abordagens  para  dosagem  do  CCR:  a  primeira  usa  os  princípios  da 

compactação do solo, buscando produzir um concreto magro, onde é o teor 

ótimo  de  água  que  produz  a  máxima  densidade  seca  da  mistura.  Neste 

método  a  melhor  compactação  é  a  que  gera  a  resistência  máxima  do 
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concreto e não a minimização da relação água/cimento como na tecnologia 

do concreto convencional. A segunda abordagem usa métodos da tecnologia 

tradicional  do concreto e a partir  dos princípios de dosagem, produz uma 

mistura com elevado teor de pasta e baixa relação água/cimento, sendo a 

resistência ao cisalhamento entre as camadas e a baixa permeabilidade do 

concreto os critérios prioritários.

2.3.2 Vantagens e Desvantagens do CRR

Face à mecanização do processo de lançamento e compactação do concreto, uma 

das maiores vantagens do CCR é a redução e otimização do custo e do tempo de 

construção.  É uma técnica construtiva já  consagrada,  com credibilidade no meio 

técnico, que apresenta ainda as seguintes vantagens:

− Processo  construtivo  moderno,  com  características  de  industrialização  da 

construção;

− Produtividade superior à de outros processos construtivos devido ao uso de 

equipamentos de grande produção, semelhantes aos que se empregam em 

barragens de terra e enrocamento;

− Redução do uso de formas;

− Redução e otimização da mão de obra;

− Melhoria  das  condições  de  trabalho,  uma  vez  que  os  processos  são 

mecanizados;

− Redução do custo devido ao baixo consumo de cimento;

− Redução  do  custo  devido  à  velocidade  construtiva  que  possibilita  a 

aceleração do cronograma (redução do tempo da obra);

− Menor  probabilidade  de  fissuras  de  origem  térmica  devido  à  menor 

interferência das condições climáticas no lançamento e ao menor consumo de 

cimento;

− Possibilidade de aproveitamento de novos materiais.

Dentre as principais desvantagens do CCR destacam-se a redução da oferta de 
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empregos,  uma vez que os processos são mecanizados e exigem mão de obra 

especializada; os custos de transporte, no caso de ausência de agregados próximos 

à obra; a baixa disponibilidade de mão de obra especializada; a indisponibilidade de 

equipamentos  de  fabricação,  espalhamento  e  compactação  e  a  necessidade  de 

utilização  de  volumes  consideráveis  de  água  em  regiões  com  baixo  índice 

pluviométrico.

Apesar de todos os benefícios do CCR, Kuperman e Cifu (2006) alertam que dada a 

variedade de materiais e dosagem de concretos empregados, condições ambientais 

diversas, métodos de produção da mistura de concreto e tipos de equipamentos de 

compactação, é recomendável que sejam executados maciços experimentais antes 

do início das concretagens de quaisquer obras de CCR.

Os autores destacam que é obrigação do projeto especificar e detalhar como será 

realizado o maciço experimental e que informações pretende-se dele retirar. 
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3 PROJETO E DIMENSIONAMENTO

3.1 Carregamentos e Esforços

Para o projeto de barragens de concreto (estruturas hidráulicas) o conhecimento das 

ações  que  se  esperam  compor,  os  esforços  e  a  estabilidade  da  estrutura  são 

essenciais.  Entende-se  por  ações  as  causas  que  provocam o  aparecimento  de 

esforços ou deformações nas estruturas. Devido às condições de funcionamento e 

implantação, as principais ações atuantes em barragens são:

a) Esforços verticais:

− O peso da barragem;

− Peso da água sobre os paramentos de montante e jusante (atuando 

sobre os planos inclinados da barragem):

− Subpressão  (esforços  ascendentes  da  pressão  d’água  oriunda  da 

base);

− Pressão intersticial da água no concreto;

− Esforços advindos de sismos.

b) Esforços horizontais:

− Pressão da água no reservatório;

− Pressão da água de jusante;

− Esforços provenientes das ondas do reservatório (wave loads);

− Empuxo do material (lodo, sedimento) decantado;

− Esforços provenientes do atrito;

− Esforços advindos de sismos.

Além destas, quando for o caso, existem outras ações que também podem atuar em 

uma barragem como as provocadas pelo gelo formado na superfície da água, as 

cargas acidentais (pessoas/veículos), os efeitos dinâmicos (frenagem, impacto), as 

sobrecargas, os ventos, etc.
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A consideração  e  intensidade  dessas  variam conforme  particularidades  de  cada 

projeto e apesar de não serem as principais ações, quando existentes, devem ser 

consideradas. Ademais,  existem eventos excepcionais (eventos de duração muito 

curta e/ou de baixa probabilidade de ocorrência ao longo da vida da estrutura) que 

havendo alto risco ou probabilidade de ocorrência também devem ser inseridos no 

projeto de uma barragem.

Nas imagens abaixo (figura 18) se tem a representação esquemática das principais 

ações/esforços atuantes em uma barragem de gravidade. 

No  projeto  de  uma  barragem  de  concreto,  essas  ações  devem  ser  analisadas 

através de diversas hipóteses, por meio da construção de diferentes cenários, a fim 

de garantir a segurança. Atualmente, essa alternativa é bastante viável devido aos 

avanços computacionais e programas existentes para o projeto de estruturas de 

concreto. Todavia, diante de sua complexidade, essas simulações demandam alto 

grau de experiência de quem as executa.
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Figura 18 - Esforços Atuantes em Barragem de Gravidade Construída com Concreto.

a) Ação do Peso Próprio da Barragem b) Pressão da Água no Reservatório e da 

Água de Jusante

c) Diagrama de Subpressão Sem Drenagem d) Diagrama de Subpressão Com Sistema 

de Drenos

e) Empuxo Gerado pelo Material Decantado

Fonte: KETZER e SCHAFFER, 2010
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Na sequência, indicam-se os valores característicos das principais ações atuantes 

sobre  as  barragens  e  suas  respectivas  classificações,  conforme  Cifu  (2011)  e 

Schreiber (1977).

3.1.1 Peso Próprio

O peso próprio da barragem (é uma ação permanente) depende do peso específico 

do concreto(γc) que por sua vez depende das propriedades e características dos 

agregados  utilizados,  sobretudo  do  diâmetro  máximo  (Dmáx).  Em  geral  o  peso 

específico  do  concreto  está  compreendido  entre  2300  a  2600  kg/m³,  variando 

conforme o peso específico e granulometria dos agregados, empacotamento dos 

agregados, grau de compactação e teor de ar incorporado do concreto. Cifu (2011) 

cita que, em função do diâmetro dos agregados graúdos, recomenda-se que sejam 

adotados para o concreto os pesos específicos abaixo apresentados.

Dmáx < 38 mm    γc = 2400 kg/m³ 

Dmáx > 38 mm    γc = 2500 kg/m³ 

Para o CCR          γc = 2300 kg/m³

3.1.2 Pressões Hidrostáticas

Os valores das ações correspondentes à pressão hidrostática (ver figura 19) são 

determinados a partir dos níveis característicos d’água a montante e a jusante do 

barramento, e do seu peso específico (γa = 10 kN/m³).
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Figura 19 - Distribuição das Pressões Hidrostáticas e da Subbressão.
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Fonte : Adptado de Cifu, 2011

A pressão hidrostática fica associada às condições de permanência e probabilidade 

de ocorrência dos níveis d’água do reservatório, existindo o nível normal (aquele que 

ocorre durante quase toda a vida da construção e cuja variação em torno da média é 

muito baixa),  o nível  normal máximo e nível  normal mínimo (níveis normais cuja 

variação em torno da média não é baixa) e o nível máximo ou máximo maximorum e 

nível mínimo ou mínimo minimorum (são aqueles níveis que têm duração curta e 

probabilidade muito baixa de ocorrência durante a vida da construção).

3.1.3 Subpressão 

As  subpressões  são  ações  que  se  manifestam  no  contato  da  estrutura  com  a 

fundação, devidas à percolação de água que se processa no maciço onde a mesma 

se apoia. Têm sentido inverso ao esforço da gravidade, com esforços trapezoidais 

distribuídos na base da barragem (na figura 18 essa ação é representada por “S”).

Seus  valores  característicos  dependem  essencialmente  dos  níveis  d’água  a 

montante e a jusante da obra, da existência ou não de tratamentos de fundação e da 

construção ou não de sistemas de drenagem instalados na estrutura (ver figuras 17 

“c” e “d”). Estes fatores, que interferem nas condições de percolação no maciço de 

fundação,  determinam  os  valores  característicos  das  ações  de  subpressão,  por 
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exemplo, a utilização de drenos muda a distribuição das cargas (ver figura 17 “d”).

3.1.4 Pressões Hidrodinâmicas

Pressões  hidrodinâmicas  são  ações  correspondentes  às  pressões  atuantes  nas 

estruturas devido ao escoamento d’água. Na maioria das vezes, sua determinação é 

feita por meio de ensaios em modelos hidráulicos. Os valores característicos destas 

ações são definidos durante a elaboração do projeto executivo (CIFU, 2011).

3.1.5 Empuxo Provocado pelo Acúmulo de Material Decantado 

Em todos os reservatórios ocorre o depósito de material proveniente do arrasto dos 

rios, esse material fica depositado em forma de lodo em frente à barragem. Este 

acúmulo  acontece  com  maior  intensidade  nas  barragens  com  reservatórios 

pequenos que em grandes (ver  figura  5  “e”).  Cifu  (2011)  relata  que na falta  de 

estudos mais detalhados, as ações devidas ao assoreamento serão determinadas 

considerando-se um fluído de peso específico g= 9,0 kN/m³,  com coeficiente de 

empuxo kh=0,39, o que corresponde a uma pressão horizontal gs=3,5 kN/m³, agindo 

em 10% da altura da estrutura e que se soma ao empuxo hidrostático.

Para maiores detalhes do cálculo destas e das demais ações atuantes em uma 

barragem, recomenda-se consultar a literatura específica, onde vocês encontrarão 

explicações mais detalhadas assim como as memórias de cálculo e ou formulações 

específicas.

3.2 Análise de Estabilidade e Fundações

A análise de segurança global de estabilidade deve ser feita,  segundo a CEMIG 

(1994),  para  todas  as  estruturas  principais,  elementos  estruturais  e  sistemas  de 

interação  entre  fundações  e  as  estruturas  submetidas  aos  diversos  casos  de 

carregamentos. Esta análise englobará a de estabilidade no contato concreto-rocha, 

a análise de estabilidade em planos inferiores ao da fundação e a de tensões e 

deformações;  a  definição  dos  coeficientes  de  segurança  (que  são  definidos 

conforme condição de carregamento) e a verificação entre as tensões atuantes e as 
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tensões admissíveis dos materiais.

Mediante a consideração dos esforços aplicados, das condições das fundações e 

das condições locais da implantação da barragem, a análise de estabilidade tem 

como objetivo manter o equilíbrio horizontal,  vertical  e o equilíbrio de rotação da 

estrutura, A Verificação da estabilidade é feita considerando a estrutura como um 

conjunto monolítico, podendo desse modo ser assimilada a um corpo rígido (CEMIG, 

1994). Para barragem de concreto, os estudos de estabilidade devem comprovar a 

segurança das estruturas nas seguintes condições:

a) Ao deslizamento em qualquer plano, seja da estrutura ou da fundação;

b) Ao tombamento da estrutura com relação ao eixo da base ou a um plano 

abaixo da base;

c) À flutuação.

Os principais cálculos correlatos às estruturas de barragem são os que determinam 

a segurança à flutuação (Sf),  ao tombamento (St) e ao deslizamento (Sd),  cujas 

representações esquemáticas dos  esforços atuantes são apresentadas na figura 20.

Figura 20 - Principais Esforços Atuantes

Esquema da Flutuação Esquema da Força de 

Tombamento

Esquema do 

Deslizamento

Fonte: KETZER e SCHÄFFER, 2010
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Para Kuperman e Cifu (2006), o fator de segurança à flutuação é determinado para 

cada tipo de carregamento, como a relação entre o total das forças gravitacionais 

estabilizantes e o total das forças de subpressão. A garantia da segurança para cada 

condição de carregamento é obtida impondo-se limitações aos fatores de segurança 

acima definidos.

O fator de segurança ao tombamento é a relação entre o momento estabilizante e o 

momento de tombamento em relação a um ponto ou uma linha efetiva de rotação. 

Como ações estabilizantes estão o peso próprio, as cargas permanentes mínimas e 

o  peso  próprio  dos  equipamentos  permanentes.  Os  momentos  de  tombamento 

ocorrem devido à ação de cargas desestabilizantes, tais como pressão hidrostática,  

subpressão, empuxo de terra, assoreamento, etc.

Já o fator  de segurança ao deslizamento é dado pela relação entre os esforços 

resistentes  que  se  opõem  ao  deslizamento  e  a  resultante  das  forças  atuantes 

paralelas ao plano de deslizamento. É determinado para cada tipo de carregamento, 

levando  em  consideração  as  possíveis  superfícies  potenciais  sobre  as  quais  a 

estrutura possa sofrer movimento de deslizamento como corpo rígido. As análises 

dos  fatores  de  segurança  contra  o  deslizamento  devem  incluir  como  esforços 

resistentes  a  coesão e  o  atrito  na  resistência  de  contato  concreto-rocha ou nas 

superfícies do concreto.

Em geral, no início dos estudos, adotam-se como valores de coesão e ângulo de 

atrito os já utilizados em outras obras com materiais similares. Entretanto, sempre 

que possível devem ser realizados ensaios e determinações que levem à adoção de 

valores mais realistas. Isto é particularmente importante no caso das barragens de 

concreto compactado com rolo, onde juntas horizontais de construção podem ser 

potencialmente elos fracos (KUPERMAN e CIFU, 2006).
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3.2.1 Métodos de Analise de Estabilidade

A partir do final da década de 70 e início dos anos 80, o surgimento das ferramentas 

computacionais com base no Método dos Elementos Finitos permitiu a adoção de 

modelos matemáticos cada vez mais completos na representação e simulação do 

comportamento das estruturas, e o seu emprego passou a fazer parte integrante da 

metodologia empregada no desenvolvimento destes projetos. Assim também surgiu 

o  método  das  fatias  a  modelagem,  a  modelagem  3D  e,  mais  recentemente,  a 

modelagem  BIM  (Modelagem  de  Informações  para  Construção),  as  quais  são 

apresentadas em resumo na sequência.

Métodos por Elementos Finitos (MEF): É um método numérico e de aproximação 

com aplicações  diversas,  que  independe  da  geometria  e  dos  carregamentos  da 

estrutura,  com  grande  utilização  na  Engenharia.  As  simulações  e  análises  são 

conduzidas por meio de softwares como o SAP 2000®, ANSYS®, CIVIL FEM® entre 

outros.

Método  das  Fatias: É uma metodologia  para  análise  de  estabilidade  global  das 

estruturas, na qual se considera uma seção unitária (fatia) transversal representando 

toda  a  estrutura  e  seu  respectivo  peso  próprio  (volume  da  fatia  vezes  o  peso 

específico do material).  A seção considerada é escolhida entre as “fatias” menos 

estáveis, ou seja, a de menor área transversal e consequentemente de menor peso 

próprio.  Os  demais  esforços  atuantes  também são  considerados  levando-se  em 

conta a seção transversal dos mesmos, como é o caso de empuxos e subpressão, e 

cargas aplicadas, que neste caso consideram-se atuando na largura desta fatia.

Modelagem Tridimensional: Também chamada de modelagem 3D, é uma área da 

computação  gráfica  que  tem  como  objetivo  a  geração  de  entidades  em  três 

dimensões, as quais podem ser: sólidos, superfícies ou geometrias constituídas de 

linhas.  A partir  dos  modelos,  os  esforços  podem  ser  obtidos  e  simulados  em 

computação gráfica.
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Modelagem BIM: é a mais recente tecnologia disponível. É um avanço em relação 

ao 3D, pois trabalha com a  representação digital do processo de construção para 

facilitar o intercâmbio e a interoperabilidade de informação em formato digital. Suas 

primeiras  aplicações  foram  na  área  da  arquitetura,  mas  atualmente  vem 

conquistando o mercado e já está sendo aplicada em obras de engenharia, sendo 

mais uma ferramenta com potencial de uso no projeto de barragens.
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4 NOÇÕES DE CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE CONCRETO

4.1 Fundações

A maioria das rupturas ocorre em barragens pequenas (H < = 30 m) e em barragens 

recém-construídas,  ou  sem  inspeção/manutenção.  Em  geral,  nas  barragens  de 

concreto os problemas advindos de fundação são a causa mais frequente. Já em 

barragens de terra e enrocamento, o galgamento, a erosão interna e a fundação são 

as principais causas de ruptura. Por fim, nas estruturas auxiliares, a ruptura pode 

ocorrer por insuficiência de vazão nos dispositivos de descarga (como vertedouro).

Para aumentar a segurança no projeto, na construção e na operação de barragens é 

fundamental  o planejamento da investigação geológica-geotécnica e dos estudos 

hidrológicos, em mais de uma etapa e em função das características de construção 

e  operação  da  barragem,  os  quais  devem  ser  conduzidos  por  um  geólogo 

especialista  em geologia aplicada à engenharia e um especialista em hidrologia,  

respectivamente.

Também  se  deve  selecionar  o  método  construtivo  em  função  das  condições 

geológicas, utilizando-se análises de risco para a tomada de decisões no início do 

projeto.

É  necessário  conhecer  as  características  e  a  configuração  do  subsolo  do  local 

(formações geológicas) onde será implantada a barragem e as estruturas auxiliares, 

uma  vez  que  são  informações  importantes  para  o  projeto,  sobretudo  para  as 

fundações destas estruturas, pois quando se trata de permeabilidade e fluxo nas 

fundações,  as formações geológicas não aparentes  e/ou não detectáveis  podem 

gerar fluxos intensos após o enchimento da barragem.

Neste  sentido  a  realização  de  furos  de  sondagem  pode  ajudar  a  identificar  a 

estratigrafia das camadas rochosas, sua permeabilidade, a possível existência de 

51



falhas geológicas, entre outros aspectos importantes. O número de furos depende 

das  condições  geológicas  locais,  sendo  que  em condições  geológicas  adversas 

(presença de falhas,  rochas permeáveis,  etc.)  faz-se necessária  a escavação de 

poços e trincheiras para retirada de amostras de solo indeformado, inspeção visual, 

etc.

Os  estudos  geológicos,  também possuem interesse  no  campo dos  materiais  de 

construção,  pois  determinam,  por  meio  de  sondagens  rotativas,  os  locais 

apropriados para abertura de pedreiras para extração de agregados (brita e areia) e 

argila para a produção do concreto e ou construção de barragens de terra e de terra 

e enrocamento.

4.2 Aspectos Principais de Construção

Após  a  definição  do  seu  posicionamento/localização  e  do  material  que  será 

empregado para sua construção, a barragem é então projetada e sua construção 

pode ser iniciada. Uma das primeiras fases é o desvio do rio,  que é fortemente 

dependente das condições topográficas e geológicas do local da obra, do deflúvio do 

rio,  do  ciclo  hidrológico,  especialmente  da  vazão  máxima  do  rio  durante  a 

construção.

Os principais aspectos de construção das barragens de concreto estão relacionados 

a fatores de cunho técnico-econômico.

Face o volume de água represado e os riscos associados, no quesito técnico, a 

construção  de  uma  barragem  envolve  conceitos  de  diferentes  áreas  do 

conhecimento  exigindo  profissionais  qualificados  com  especialidades  distintas 

(geologia,  concreto,  solos,  meio  ambiente,  eletricidade,  etc.).  Já  no  quesito 

financeiro, a economia em um projeto de barragem depende fundamentalmente:
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a) Da concepção, ou seja, definição do melhor arranjo;

b) Do cronograma de obra, método construtivo e desembolso financeiro;

c) Da solução adequada do impacto socioambiental resultante.

A tomada de decisão técnica impacta diretamente nos custos de projeto, construção 

e operação e vice-versa. Estas decisões devem ser pautadas visando, acima de 

tudo, à segurança da barragem, a qual deve ser tratada com o maior rigor possível, 

observando todas as normas de segurança e as etapas construtivas. 

Em geral, a geometria da barragem (arco, gravidade, etc.) está relacionada com o 

tipo  de  vale  e  de  fundação  e,  consequentemente,  de  material  empregado  na 

construção.

As  obras  de  desvio  são  temporárias,  e  seu  tipo  depende  das  condições  acima 

descritas,  podendo  ser  utilizadas  para  tal  ensecadeiras,  túneis,  canais,  etc.  As 

ensecadeiras  são  geralmente  construídas  de  terra  ou  enrocamento,  com 

necessidade de grandes taludes para sua estabilidade, e quando galgadas podem 

sofrer  rupturas.  Este  é  um dos fatores  que  demanda o  conhecimento  da vazão 

máxima do rio.

Após  o  desvio  do  rio,  o  trecho  da  barragem sobre  o  leito  do  mesmo pode  ser 

construído, iniciando pelas fundações que devem ser assentadas sobre rocha sã e 

terminando na crista da barragem. Durante a construção é necessária a instalação 

de  vários  instrumentos  (drenos,  piezômetros,  extensômetros,  pêndulos, 

termômetros, etc.),  que são de fundamental  importância para o monitoramento e 

operação da barragem.

No caso de barragens de concreto, além da dosagem do material, a temperatura de 

lançamento (no caso de concreto massa),  a  compactação (no caso de CCR),  a 

resistência à compressão, as juntas de contração e de construção, a cura, assim 

como  a  durabilidade  (reação  álcali-agregado)  são  fatores  que  devem 
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obrigatoriamente ser controlados.

Após a construção da barragem e estruturas auxiliares,  se for o caso,  tem-se o 

enchimento do reservatório. Para isso, o rio é “devolvido” a seu curso natural. Essa 

fase  é  bastante  crítica,  uma  vez  que,  segundo  Menescal  (2007)  a  maioria  dos 

acidentes  de  ruptura  de  barragens  ocorre  nos  primeiros  anos  de  vida  destas 

estruturas.

4.3 Juntas de Contração

No  projeto  de  uma  barragem  de  concreto,  as  juntas  de  contração  (também 

denominadas de dilatação) são elementos fundamentais, consistem na divisão da 

estrutura de concreto em diversos blocos. A separação destes é feita por meio das 

juntas de contração que, segundo Kuperman e Cifu (2006) objetivam controlar as 

alterações  dimensionais  causadas  pelas  variações  térmicas  dos  concretos  e 

restringidas pela aderência da estrutura às fundações, inibindo a fissuração.

As juntas também visam controlar os efeitos de descontinuidades das fundações. As 

distâncias entre elas variam segundo o projeto e podem ser calculadas a partir de 

estudos de evolução de temperatura, considerações sobre os graus de restrição 

impostos  pelas  fundações  e  consequentes  tensões  de  tração  que  ocorrerão.  A 

delimitação  das  juntas  de  contração  no  concreto  massa  convencional  fica, 

automaticamente, a cargo das formas.

No CCR, as juntas são formadas após o lançamento e o espalhamento do concreto. 

Normalmente, são usados vedajuntas de PVC próximo do paramento montante. A 

prática  brasileira  de  inserir  um plástico,  lona  ou  peças  de  madeira  de  pequena 

espessura  na  camada  em  processo  de  concretagem  mostra-se  econômica  e 

adequada (KUPERMAN e CIFU, 2006).
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4.4 Juntas de Construção

Em  barragens  de  concreto,  juntas  de  construção  são  juntas  entre  camadas  de 

lançamento  sucessivas.  São  as  partes  mais  críticas  em  relação  à  resistência 

mecânica  e  à  permeabilidade  do  maciço  de  concreto.  As  juntas  de  construção 

devem ser  projetadas  para  satisfação  do  cronograma de  obra,  considerando  os 

equipamentos de construção disponíveis.

A determinação da altura das camadas será função de análise das consequências 

do fenômeno térmico  desenvolvido,  devendo ser  considerado,  segundo  Marques 

Filho (2005):

− Propriedades mecânicas e térmicas do concreto e da fundação;

− Condições ambientais do local da obra;

− Geometria do maciço de concreto e da fundação e o grau de restrição 

ao movimento da fundação;

− Presença e tipo de refrigeração do concreto;

− Tipo de formas e tempo de desforma;

− Métodos construtivos utilizados;

− Posicionamento dos equipamentos embutidos.

Em barragem em concreto massa, com altura entre 30 a 120 metros, muitas das 

especificações  de  concreto  adotam  quando  da  ausência  de  dados  ou  estudos, 

camadas de concretagem com altura entre 150 cm e 200 cm, com intervalos de 

lançamento ao redor de 3 dias.

Já em barragens de CCR, face o método construtivo demandar camadas entre 20 a 

80 cm de altura, o número de juntas aumenta consideravelmente, sendo um dos 

pontos desta técnica mais discutido desde o início de seu surgimento.

55



4.5 Estruturas Auxiliares

A organização de uma usina hidrelétrica que contempla a barragem e as estruturas 

hidráulicas  auxiliares  é  denominada  arranjo  geral  ou  layout.  Além de  seu  corpo 

principal, destinado ao fechamento do rio, as barragens são equipadas com certas 

obras acessórias e imprescindíveis como:

a) Casa de força (em Hidrelétricas); 

b) Tomadas d’água e condução de água 

− Condutos de baixa pressão;

− Condutos forçados.

c) Canal de adução e canal de fuga; 

d) Túneis  de  desvio,  construção  de  adução  (de  baixa  e  alta  pressão)  e  de 

restituição; 

e) Chaminés de equilíbrio;

f) Descarregadores de vazões excedentes:

− Descarregadores de superfície ou vertedouros;

− Descarregadores de fundo.

g) Vias de acesso e outras estruturas secundárias.

Figura 21 - Vertedouro da Barragem em CCR da UHE Mauá, PR.

Fonte: Eng.ª Vanessa de Mattos Ribeiro
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Figura 22 - Vertedouro da Barragem de Itaipu, Foz do Iguaçu, PR.

Fonte: Nota do autor, Abril de 2011

Figura 23 - Vertedouto Tipo Funil - Monticello Dam, Califórnia, EUA

Fonte: Wikipédia

4.6 Problemas relacionado à construção de barragens de concreto

Além da ruptura, um dos principais problemas que pode acometer uma barragem de 

concreto  (tanto  de concreto  massa quanto  de CCR) é  a  reação álcali  agregado 

(RAA), que é um fenômeno deletério que compromete a instabilidade e durabilidade 

da estrutura.  Trata-se de uma reação lenta,  podendo levar  anos para que estes 

sintomas sejam percebidos, que ocorre entre íons alcalinos advindos do cimento e 

alguns minerais reativos presentes nos agregados, que na presença de água gera 

um gel expansivo, podendo resultar na fissuração do concreto devido às tensões 

internas de tração decorrentes da expansão. O padrão da fissura formada nesta 
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reação é irregular, atribuindo-se o termo de fissuras mapeadas.

A fissuração decorrente da RAA torna-se um caminho para o ingresso de agentes 

agressivos para o interior do concreto ou, no caso de barragens, para a percolação 

de água através do concreto, o que não é desejável.

Entre os principais fatores que influenciam o desencadeamento da reação, citam-se 

o consumo de cimento no concreto e o teor de álcalis do cimento, a contribuição do 

íon alcalino proveniente de outras fontes (aditivos, adições, sal,  água do mar),  a 

quantidade,  a  dimensão e a reatividade dos constituintes reativos presentes nos 

agregados  utilizados,  a  presença  de  umidade  na  estrutura  de  concreto  e  a 

temperatura ambiente. Mehta e Monteiro (2008) destacam que, isolando um ou mais 

dos fatores necessários para que a reação ocorra é possível controlar a expansão 

decorrente do mesmo.

A correção desta patologia depois de constatada em uma estrutura é de grande 

dificuldade,  pelo  qual  as  principais  ações  para  evitar  seu  aparecimento  devem 

concentrar-se  em  medidas  mitigatórias,  que  objetivem  evitar  sua  manifestação. 

Dentre  as  medidas  existentes,  o  uso  de  adições  pozolânicas  na  produção  do 

concreto  mostra-se  muito  eficaz,  esta  medida  é  recomendada  pela  ABNT NBR 

15577:2008. Para isso, são usadas sobretudo a cinza volante e a escória de alto 

forno,  disponíveis nos cimentos CP IV e CP III,  respectivamente.  Recentemente, 

outras adições vêm ganhando destaque, como a sílica ativa e a cinza de casca de 

arroz (CCA), mas na maioria das vezes o custo benefício não é alcançado com o 

uso destes materiais.

Vimos que diversas são as problemáticas que podem acometer uma barragem de 

concreto,  sendo  necessária  a  adoção  de  fatores  de  segurança  no  projeto  e 

construção  destas  estruturas.  Esses  fatores  em  geral  incrementam  o  custo  do 

empreendimento, mas garantem segurança durante sua construção e operação.
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CONCLUSÃO

Nesta  unidade  discutimos  os  aspectos  referentes  às  barragens  de  concreto 

englobando  desde  os  materiais  empregados  na  produção  do  concreto  até  os 

aspectos de geologia, fundações e construção destas estruturas e das estruturas 

hidráulicas auxiliares.

Estudamos que as barragens de concreto são estruturas classificadas como rígidas 

e  dividem-se  conforme  sua  geometria  em  barragem  de  gravidade,  gravidade 

aliviada, arco, arco-gravidade e contraforte. 

Aprendemos  que  em  uma  barragem  de  gravidade  e  gravidade  aliviada,  sua 

estabilidade  depende  de  seu  peso  próprio.  Já  as  barragens  em arco,  pela  sua 

geometria,  transmitem  às  ombreiras  a  maior  parte  dos  esforços  a  que  estão 

submetidas,  sendo  mais  esbeltas  que  as  barragens  de  gravidade  e  gravidade 

aliviada.

As barragens em arco-gravidade unem os benefícios das barragens em gravidade e 

arco. Por fim, vimos que as barragens de contrafortes transmitem seus esforços em 

estruturas  de  reforço  (contrafortes)  apoiadas  em  lajes  planas  ou  curvas,  em 

distâncias regulares, que em função dos custos de construção mais elevados que os 

demais tipos são empregados em casos especiais.

Estudamos que atualmente o concreto massa vem sendo substituído pelo concreto 

compactado  com  rolo  (CCR)  devido  ao  baixo  consumo  de  cimento  e, 

consequentemente, menor custo de produção do CCR e baixo calor de hidratação. 

Essa alternativa também é favorável ao meio ambiente, pois a produção do cimento 

é citada como uma das vilãs no aquecimento global devido às elevadas emissões de 

CO2 no processo produtivo deste material, principal componente do concreto. Logo, 

com a redução do consumo de cimento contribui-se para a não emissão deste gás, 
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com contribuição significativa para a sustentabilidade. 

De modo geral, estudamos que o concreto a ser empregado em uma barragem deve 

possuir:

a) Baixa Permeabilidade à água;

b) Adequada resistência à compressão;

c) Baixo calor de hidratação a fim de reduzir a fissuração térmica; 

d) Baixo consumo de cimento, a fim de reduzir custos e o calor de hidratação;

e) Alta resistência à abrasão, devido à passagem de água em velocidade e à 

presença de sedimentos em suspensão; 

f) Ser isento da reação álcali-agregado.

Para  se  conseguir  atender  a  todos  estes  requisitos,  dois  aspectos,  que  têm 

implicação no custo do empreendimento, devem ser levados em consideração:

a) Materiais disponíveis na região, pois sem materiais adequados próximos da 

obra, não é possível atender a todos os requisitos a um custo, se não baixo, 

aceitável;

b) A  permanente  atuação  da  projetista,  que,  com  os  “inputs”  relativos  às 

estruturas  (dimensões,  tipos,  fundações,  formas),  às  ações a que estarão 

sujeitas,  além  do  conhecimento  dos  materiais  disponíveis,  faz  os 

dimensionamentos em todas as fases de projeto.
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