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1 NOÇÕES BÁSICAS DE GEOLOGIA E GEOTECNIA

Sendo  a  Geologia  a  ciência  que  estuda  a  origem,  a  formação,  a  estrutura  e  a 

composição da crosta terrestre e a Geotecnia um ramo dedicado à interferência da 

geologia  com as  obras  de  engenharia,  o  conhecimento  dessas  disciplinas  é  de 

fundamental importância para o projeto, construção e manutenção da segurança de 

barragens. Em  um  aproveitamento  de  barragem  o  conhecimento  de  geologia 

envolve informações das litologias, estruturas e coberturas de solo, conforme pode 

ser observado na figura 1. 

Figura 1 – Litologias, Estruturas e Solos.

Fonte: Nota do autor.

Adicionalmente informações relativas à sismicidade, estanqueidade e estabilidade 

de taludes marginais ao lago são também importantes para a segurança da obra.

Essas  informações  devem  constar  nos  estudos  e  serem  registradas  durante  a 

escavação  para  implantação  das  obras  devendo  ser  fotografadas,  descritas  e 

mapeadas  em  escala  adequada.  Para  um  estudo  adequado  das  características 

geológicas  e  geotécnicas  que  interessam  ao  empreendimento  é  necessário  o 

conhecimento prévio da geologia da região bem como da topografia para que sejam 
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adotados tipos de barragens e arranjo das estruturas compatíveis com a vocação do 

sítio.

1.1 Litologia

Merecem  cuidados  as  rochas  carbonáticas  (sedimentar)  que  podem  ser 

parcialmente  dissolvidas  facilitando  a  percolação  e  ampliando  aberturas  e 

consequentemente  aumentando  a  permeabilidade  pelas  fundações  e  ombreiras. 

Rochas  como  granitos,  gnaisses,  xistos,  basaltos  geralmente  indicam  boas 

características  geomecânicas  e  consequente  bom  comportamento  quanto  às 

fundações e baixa permeabilidade (Figura 2). 

Figura 2 – Litologias: Calcário, Granito, Gnaisse e Filito.

Fonte: Nota do autor.

Rochas  sedimentares  como  arenitos  e  siltitos  podem apresentar  permeabilidade 

elevada  exigindo  tratamentos  para  reduzir  a  permeabilidade  e  percolação  pelas 

fundações e ombreiras. Os filitos,  muitas vezes com presença de quartzitos, são 

rochas com baixas características geomecânicas e podem se apresentar friáveis e 

porosos.

Essas rochas não raramente apresentam sulfetos em sua matriz  o  que provoca 
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fragmentação mecânica por expansibilidade destes minerais quando submetidos a 

ciclos de umedecimento e secagem. Há níveis de ocorrência de sulfetos nas rochas 

xistosas  que  exigem  o  tratamento  da  interface  concreto  rocha  para  evitar  a 

reatividade do sulfeto com o álcali do cimento.

Da mesma forma, a presença de sílica livre em rochas ácidas pode exigir a adoção 

de dope para evitar a reação álcali-agregado. A presença de minerais expansivos, 

como nontronita,  pode  ocorrer  com maior  frequência  em basaltos.  Estas  rochas 

quando  usadas  como  enrocamento  podem  apresentar  fragmentação  precoce  e 

fragmentação mecânica por conta dos ciclos de secagem e umedecimento a que 

estão  expostas  e  aceleradas pela  insolação  e  mudança  de  temperatura  noturna 

levando à rápida deteriorização.

Outros cuidados ficam por conta da faixa de transição solo-rocha e da camada de 

solo superficial que deve ser contemplada nos estudos com solução adequada de 

projeto. 

1.2 Estruturas

A geometria  mais  favorável  das  estruturas  é  a  transversal  ao  leito  do  rio  com 

mergulho das camadas para montante. E em relação às ombreiras as estruturas 

mais  favoráveis  são  as  que  mergulham para  dentro  do  maciço  rochoso  e  para 

montante.  Essas  condições  favorecem  a  estabilidade  e  a  estanqueidade  das 

fundações da barragem e estruturas hidráulicas.

Rochas  com estruturas  maciças  apresentam melhores  qualidades  como  granito, 

gnaisse, basalto; rochas laminadas ou mesmo com foliações expressivas constituem 

estruturas  desfavoráveis  para  estabilidade  e  para  percolação  de  águas  pelas 

ombreiras  ou  fundações.  Os  fraturamentos  das  rochas  também  são  estruturas 

planares que condicionam a qualidade do maciço rochoso especialmente quando 

muito frequentes (intensos) e persistentes (longos) e com abertura, alteração e ou 

preenchimento.  Essa  condição  deverá  exigir  tratamento  visando  melhorar  a 
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estanqueidade  da  fundação  e  ombreiras  bem  como  a  consolidação  do  maciço 

rochoso (Figura 3). 

Figura 3 – Estruturas Planares Favoráveis e Desfavoráveis

Fonte: Nota do autor.

As falhas, embora de ocorrência mais rara que os fraturamentos, podem apresentar 

faixas mais amplas de rochas alteradas e fraturas no maciço rochoso encaixante. 

Elas  apresentam  geralmente  baixas  características  geomecânicas,  podendo 

constituir zonas preferenciais de percolação de água pelas fundações e ombreiras 

da barragem. O tratamento no maciço rochoso da fundação e ombreiras pode ser 

feito através de uma cortina de injeção de calda de cimento. (Figura 4).
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Figura 4 – Cortina de Injeção de Calda de Cimento.

Fonte: Nota do autor.

1.3 Solos

A presença de solo de cobertura do maciço rochoso constitui um obstáculo para a 

implantação  das  estruturas  hidráulicas.  Essa  cobertura  de  solo  deve  ser 

adequadamente caracterizada quanto a sua origem – tálus,  solo coluvionar,  solo 

residual e solo aluvionar (Figura 5). 
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Figura 5 – Solos – Tálus, Solos Coluvionar, Solo Residual e Solo Aluvionar 

Fonte: Nota do autor.

O tálus  apresenta  grande  quantidade de  fragmentos  –  blocos  e  matacões  –  na 

matriz do solo constituindo material impróprio para fundação. Os solos coluvionares, 

via  de  regra,  são  porosos  e  de  baixa  resistência  mecânica  sendo  geralmente 

removidos  da  fundação,  embora,  quando  compactados,  podem  constituir  bom 

maciço terroso; o solo residual, como já foi pré-adensado, geralmente atende como 

fundação de barragem de terra,  devendo,  porém, ser  investigado para confirmar 

suas características  geomecânicas como fundação.  Finalmente,  o  solo aluvionar, 

raramente  atende  como  material  de  fundação  seja  pela  porosidade  elevada, 

presença de matéria orgânica ou baixa resistência.

Dependendo  da  sua  origem,  agregadas  às  informações  quanto  a  sua  textura, 

espessura, resistência, presença de nível d´água, pode-se adotar solução adequada 

quanto a sua remoção ou adotar o mesmo como fundação para barragem de terra 

e/ou  enrocamento.  No  estudo  de  arranjo  as  estruturas  de  concreto  devem  ser 

posicionadas em locais  de  menor  espessura  de solo,  devendo este material  ser 

escavado e as fundações ficarem assentadas em rocha de boa qualidade e tratadas 

em subsuperfície.
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Em caso de barragem de terra  o  solo  de  fundação deve  ser  investigado e  sua 

capacidade de carga e permeabilidade avaliada, podendo atender às exigências e 

constituir a fundação da barragem do maciço terroso. O solo de fundação poderá 

também exigir  eventualmente  remoção parcial  da  camada menos consistente ou 

receber um tratamento da fundação.

Para solos - o tratamento para evitar a percolação pela fundação da barragem na 

estanqueidade da seção - pode ser adotada solução de cortina de vedação com 

argila adequadamente compactada (Figura 6). Para vedação em locais de maiores 

espessuras de materiais  não removidos sob a fundação pode-se adotar  cortinas 

diafragmas ou mantas de polietileno, que podem avançar com a vedação abaixo do 

nível d´água. Este tipo de solução pode ser também denominado de trincheira de 

vedação, ou ainda, cutoff.

Figura 6 – Estanqueidade – Cortina de Vedação e Cortina Diafragma 

Fonte: Nota do autor

1.4 Sismicidade

Devem ser consultados os registros históricos de sismos ocorridos no entorno do 

aproveitamento hidrelétrico num raio compatível com a dimensão da obra. No Brasil 

os sismos raramente atingem magnitude superior a 5,0 e ocorrem até no máximo a 
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30 km de profundidade. Esse fato decorre do Brasil  situar-se no interior  de uma 

grande placa tectônica (Figura 7). 

Figura 7 - Mapa Epicentral da Sismicidade Brasileira com Magnitudes Maiores ou iguais que 

3.0 mb

Fonte: Nota do autor.

No entanto, quando a essas condições naturais são impostas cargas adicionais de 

coluna d´água, podem ocorrer sismos induzidos, especialmente para grandes áreas 

alagadas e elevadas colunas d´água. 

Essas exigências são maiores quando se trata de grandes áreas alagadas e no caso 

de barragem de grande altura, que são fatores que predispostos às ocorrências de 

sismos induzidos. A legislação é mais rigorosa para casos de barragens com altura 

superior a 100 metros. 

1.5 Estanqueidade 

A estanqueidade pode estar ligada ao tipo de rocha e às estruturas desfavoráveis já 

anteriormente abordadas. Acrescente-se também para eventuais necessidades de 
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impermeabilização da área do reservatório próxima ao barramento,  podem exigir 

que  essas  áreas  sejam  recobertas  por  um  tapete  de  argila  reduzindo  a 

permeabilidade e o gradiente hidráulico e aumentando o fator de segurança da obra.

Outras  estruturas  que  podem  surpreender,  quando  não  detectados  pelas 

investigações, são a presença de antigos canais dos rios preenchidos por materiais 

grosseiros e permeáveis; fendas alargadas por dissolução das bordas dos planos,  

em caso de rochas calcárias; camadas de solos aluvionares com textura granular 

grosseira,  que exigem interceptação da percolação para evitar o carreamento de 

finos da matriz dessa unidade de mapeamento; os tratamentos para esses casos 

foram tratados nos itens Solos e Estruturas.

Adicionalmente, para reservatório que ocorrem rochas calcárias, essas áreas devem 

ser mapeadas com ênfase na ocorrência de cavernas e dolinas. O enchimento do 

reservatório  poderá  induzir  a  solapamentos  por  conta  do  balanço  das  águas, 

acelerando o  processo  de reação  da  remoção  e  carreamento  do carbonato  das 

fraturas das rochas cársticas, especialmente nas áreas marginais do reservatório.

1.6 Estabilidade de Taludes

Especialmente  próximos  às  estruturas  hidráulicas,  os  taludes  marginais  ao 

reservatório devem ser mapeados com ênfase na extensão e inclinação da vertente. 

Cuidados especiais devem ser tomados para terrenos com vertentes amplas com 

inclinação acima de 30º. Esses terrenos, tendo sua base saturada conjugada com 

eventuais chuvas torrenciais, podem colocar em risco a estabilidade das encostas 

marginais.

Adicionalmente, para o caso de ocorrer o rebaixamento rápido do nível d´água, a 

água  do  solo  tende  a  acompanhar  a  direção  desse  movimento,  em  menor 

velocidade, o que pode contribuir para desagregar a massa de solo e instabilidade 

dos taludes (Figura 8). 
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Figura 9 – Estabilidade de Talude – Rebaixamento Rápido do Nível d'água.

Fonte: Nota do autor.

Em  terrenos  em  solo  devem  ser  levantadas  eventuais  erosões,  sinais  de 

deslizamentos,  como trincas,  degrau de abatimento,  inclinação de postes,  muros 

(Figura  8),  prevendo-se  adotar  soluções  para  mitigar  esses  efeitos.  Em  terreno 

rochoso, especialmente cortes remanescentes das escavações obrigatórias devem 

ser mapeados em detalhes, com ênfase à estabilidade de taludes e com base nas 

estruturas do maciço rochoso.

Normalmente  intervenções  leves  e  localizadas podem evitar  efeitos  desastrosos, 

visto que essas intervenções aumentam o fator de segurança do conjunto. Devem 

ser evitados em todo o entorno do lago que materiais sejam carreados das encostas 

bem como  evitado  que  as  ondas  criadas  pelo  reservatório  provoquem erosões, 

contribuindo para o assoreamento do reservatório.

1.7 Conclusões

Os estudos geológicos e geotécnicos devem estar integrados de forma que toda 

informação sobre os tipos litológicos, estruturais e solos possam conduzir à definição 

de  parâmetros  seguros  das  propriedades  das  unidades  de  mapeamento 
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caracterizadas pelas investigações geotécnicas nas diversas fases de estudo de um 

aproveitamento hidrelétrico.
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2 Determinação Expedita das Características dos Materiais

2.1 Caracterização de Maciços Rochosos e Solos

Na análise do perfil de intemperismo, pode ser tomada como base a classificação 

proposta  por  Vaz (1996)  a qual  diferencia  o  perfil  intempérico  em cinco classes 

conforme o grau de alteração e a resistência à escavação/perfuração.

Dessa forma os horizontes intempéricos podem ser separados, de baixo para cima, 

em: 

R1 - Rocha Sã (RS);

R2 - Rocha Alterada Dura (RAD);

R3 - Rocha Alterada Mole (RAM);

S2 - Solo de Alteração (SA);

S1 - Solo Eluvial (SE).

Uma breve descrição de cada uma das classes definida por Vaz (1996) é feita a 

seguir:

2.1.1 Classe R1 ou Rocha Sã (RS)

Na classe RS os processos intempéricos são incipientes ou ausentes, os minerais 

encontram-se  praticamente  sãos,  com  suas  cores  e  resistência  originais  pouco 

afetadas.

A distinção entre RAD e RS é feita através da alteração mineralógica já que os 

processos  de  escavação,  com explosivo  e  de  perfuração,  com  rotativa,  são  os 

mesmos  para  ambos  os  tipos.  Em  contratos  de  escavação,  a  RAD  e  a  RS 

constituem o material de 3a categoria e somente permitem a escavação por meio de 

explosivos.

2.1.2 Classe R2 ou Rocha Alterada Dura (RAD)

Na  RAD  os  minerais  se  apresentam  levemente  descoloridos,  especialmente  ao 
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longo das fraturas e superfícies expostas a percolação da água.

O  limite  de  escavação  com  picareta  ou  escarificador,  exigindo  a  utilização  de 

explosivo para o desmonte, marca a separação entre RAM e RAD.  

2.1.3 Classe R3 ou Rocha Alterada Mole (RAM)

Na RAM os minerais da rocha se encontram fortemente alterados e descoloridos, 

sendo  incipiente  a  transformação  para  minerais  de  solo.  O  horizonte  R3  é 

denominado de rocha alterada mole,  uma vez que somente pode ser  escavado, 

manualmente,  com  picareta  e  com  o  bico  do  martelo  de  geólogo,  ou  então, 

mecanicamente, com escarificador.

Corresponde ao material de 2a categoria nos contratos de escavação. O horizonte de 

RAM pode  estar  ausente  nos  perfis  de  intemperismo,  especialmente  em climas 

semi-áridos onde as chuvas são escassas e predominam solos pouco evoluídos, 

porém, quando o perfil de intemperismo é muito evoluído, a espessura de RAM pode 

ser superior a 10m.

2.1.4 Classe S2 - Solo de Alteração (SA) ou Saprólito

O horizonte S2 é empregado para caracterizar a camada que se encontra ainda em 

processo  de  alteração  intempérica,  onde  os  processos  pedogenéticos  são 

incipientes ou muito limitados. Esse horizonte é também chamado de saprólito, solo 

residual jovem ou solo de alteração. 

No  Solo  de  Alteração  as  estruturas  eventualmente  presentes  na  rocha,  como 

estratificações,  xistosidade,  fraturas,  dobras  e  falhas,  encontram-se  preservadas, 

significando  que  os  planos  constituídos  por  tais  estruturas  permanecem  e  são 

reconhecíveis no solo.

A mineralogia dos solos de alteração é constituída por argilo-minerais neoformados 

e minerais  de  rocha em processo de alteração química para  argilo-minerais.  Os 
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minerais resistatos, como o quartzo, encontram-se apenas mais fragmentados do 

que na rocha.

2.1.5 Classe S1 ou Solo Eluvial (SE)

O horizonte S1 é conhecido como solo eluvial  ou eluvionar (SE) e representa a 

camada superior do solo residual cuja diferenciação é feita através dos processos 

pedogenéticos.  A ausência  total  de  estruturas  reliquiares,  como  a  textura  e  as 

estruturas  da  rocha  matriz,  confere  maior  homogeneidade  e  isotropia  das 

propriedades físicas do solo.

A mineralogia dos solos superficiais é constituída, essencialmente, pelo grupo dos 

argilo-minerais e por minerais resistatos representados principalmente pelo quartzo.

A Figura 9 ilustra a diferenciação do perfil  de intemperismo em classes conforme 

proposto  por  Vaz  (1996).  Os  horizontes  de  rocha  definidos  nos  perfis  de 

escavabilidade (RS, RAD e RAM) também podem ser diferenciados em relação ao 

grau de coerência, segundo a classificação proposta pela ABGE (1983) (Tabela 1).

Desse modo, os perfis litológicos foram diferenciados em cinco categorias (C1 a C5) 

considerando a resistência das rochas ao golpe do martelo geológico, variando de 

Extremamente Branda a Extremamente Resistente.
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Figura 9 – Classificação do Maciço quanto ao Perfil de Intemperismo 

Fonte: Vaz, 1996.
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Tabela 1 – Classificação do Maciço quanto ao Grau de Coerência 

SIGLA ROCHA CARACTERÍSTICA

C5

Extremamente branda Marcada pela unha

Muito branda

Esmigalha-se apenas com o impacto da 

ponta do martelo de geólogo; por ser 

raspada por canivete.

C4 Rocha branda

Pode ser raspada por canivete com 

dificuldade; marcada por firme pancada 

com ponta do martelo de geólogo.

C3
Medianamente 

resistente

Não pode ser raspada por canivete; 

amostra pode ser fraturada com um golpe 

de martelo.

C2 Resistente
Amostras requerem mais de um golpe de 

martelo para fraturamento.

C1

Muito resistente
Amostras requerem muitos golpes de 

martelo para fraturamento.
Extremamente 

resistente

Amostra pode ser apenas lascada com o 

martelo de geólogo.
Fonte: ABGE, 1983.

O Grau de Fraturamento pode ser descrito, adotando-se os intervalos de frequência 

de fraturas proposto pela ABGE (1983) (Tabela 2). O levantamento deve incluir a  

tomada de medidas com bússola da orientação espacial dos planos e mergulhos das 

principais famílias de fraturas presentes nos cortes.

O  número  de  fraturas  por  metro  é  determinado  segundo  perfis  de  observação 

transversais  a  direção  do  plano  das  fraturas.  Também  deve  ser  realizado  o 

levantamento  das  estruturas  primárias  (sedimentares)  e  secundárias  (tectono-

metamórficas)  existentes  nos  cortes  observando  a  sua  relação  de  mergulho  e 

influência na estabilidade dos taludes existentes.

Devem ser considerados os diferentes tipos de ruptura e movimentos de massa e 

analisado sua interferência com a estabilidade dos taludes existentes, para posterior  

projeção e previsão de soluções de contenção adequada.
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Tabela 2 – Classificação do Maciço quanto ao Grau de Fraturamento 

GRAU DENOMINAÇÃO

FRATURAMENT

O Nº DE 

FRATURAS/M

ESPAÇAMENTO 

ENTRE FRATURAS

F1
Muito pouco 

fraturada
< 1 ≥1m

F2 Pouco fraturada 1 a 5 1m a 0,20m

F3
Medianamente 

fraturada
6 a 10 0,20m a 0,10m

F4 Muito fraturada 11 a 20 0,10m  a 0,05m

F5
Extremamente 

fraturada
> 20 ≤0,05m

Fonte: ABGE, 1983

O levantamento permite a diferenciação das fraturas em famílias, considerando a 

sua orientação espacial e sua abundância relativa por metro. O espaçamento médio 

de cada família de fraturas também deve ser registrado. Os dados do levantamento 

devem  ser  repassados  para  um  Mapa  Geológico-geotécnico  relacionando  as 

famílias de estruturas mais penetrativas com a obra.

Adicionalmente  as  observações  de  campo  devem  atestar  o  comportamento  da 

alteração à medida que se aprofunda nos perfis,  o quanto melhora o estado de 

alteração dos minerais, o aumento da coerência e como as fraturas tendem a se 

tornar  menos persistentes  e  penetrantes  e  como a  rocha  se  torna  mais  maciça 

condicionando maior estabilidade ao conjunto.

Essa  observação  é  importante  visto  que  os  cortes  expostos  naturalmente 

apresentam  geralmente  mais  baixas  características  geomecânicas  (menor 

qualidade)  devido  ao  alívio  das  tensões  que  se  manifestam  mais  próximas  à 

superfície e às intempéries a que estão submetidos. Portanto, eventuais cortes mais 

profundos  projetados,  as  rochas  deverão  se  encontrar  em  melhores  condições 

geomecânicas e de estabilidade que as apresentadas na superfície.
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2.2 Conclusões

Do exposto pode-se concluir que as estruturas hidráulicas poderão se posicionar 

onde  a  rocha  indicar  classe  R1  ou  RS e  RAD com os  devidos  tratamentos  de 

fundação  e  ombreiras,  adequando  o  maciço  rochoso  à  consolidação  e 

estanqueidade exigidas pelo projeto.

Os solos saprolíticos, via de regra, atendem à fundação para barragens de terra e 

enrocamento devendo, contudo, serem investigados para confirmar sua capacidade 

de suporte e permeabilidade que atendam aos critérios adotados no projeto.

O  assentamento  eventual  de  estruturas  de  concreto  em  locais  de  classe  RAM 

deverá  exigir  tratamentos  mais  amplos  das  fundações  e  ombreiras  como 

consolidação e impermeabilização do maciço; proteção e revestimento do maciço 

rochoso, especialmente na região do vertedouro, evitando-se que essas estruturas 

possam  sofrer  riscos  de  erosão.  Outras  medidas  de  segurança  seriam  o 

chaveteamento e fixação/grampeamento das estruturas de concreto na fundação e 

ombreiras como aplicadas nos aproveitamentos hidrelétricos de Itaipu Binacional e 

Itapebi na Bahia.
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3 PROSPECÇÕES GEOLÓGICAS

3.1 Consultas a Bibliografia Disponível

Os estudos geológicos de uma área objeto de investigação devem ser precedidos do 

conhecimento  prévio  da  bibliografia  disponível.  Essa  consulta  deverá  informar  a 

geologia  da  região  com  base  em  relatórios  e  mapas  de  estudos  anteriores 

executados.

O avanço  dos  estudos  com base  em fotos  aéreas,  mapas  geológicos  e  mapas 

topográficos poderá facilitar a programação de campo. A fase seguinte poderá ser a 

de  reconhecimento  da  área  de  estudo  fazendo-se  o  planejamento  preliminar  de 

acesso  e  apoio  de  campo.  Esse  reconhecimento  deverá  permitir  uma avaliação 

suficiente  para  definir  uma  programação  preliminar  de  investigação  ao  sítio  de 

estudo.

3.2 Reconhecimento de Campo

Nessa  etapa  deverão  ser  observadas  as  características  das  rochas  aflorantes 

quanto à litologia presente e ao estado de alteração, consistência, descontinuidades; 

e dos solos quanto a sua textura, espessura, consistência.

Esses elementos devem ser registrados e limitadas suas áreas de ocorrências em 

um  mapa  de  escala  adequada,  ou  seja,  da  ordem  de  1:1.000  ou  1:2.000 

dependendo  da  dimensão  da  área  de  estudo  e/ou  complexidade  da  área.  É 

recomendável, nessa ocasião, ter-se traçados os prováveis eixos de barragens para 

serem investigados (Figura 10). 
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Figura 10 -Inventário de Eixos de Barragens.

Fonte: Nota do autor.

Pelas  características  geomorfológicas  do  sítio  pode-se,  nessa  fase,  prever  uma 

programação  de  investigações  geotécnicas,  procurando-se  contemplar  prováveis 

sítios das estruturas hidráulicas nas ombreiras e/ou no leito do rio. Adicionalmente 

nessa  campanha  deverão  ser  contempladas  também  indicações  de  áreas  de 

agregados  miúdos  (areais),  agregados  graúdos  (pedreiras)  bem  como  áreas  de 

empréstimos para compor o corpo de aterro do barramento.

3.3 Programação de Investigação

A programação de investigações geológicas poderá envolver sondagens geofísicas 

e  sondagens  mecânicas.  Essas  pesquisas  deverão  permitir  a  definição  das 

características geomecânicas das unidades de mapeamento bem como coleta de 

amostras para ensaios de laboratório.

As  investigações  geofísicas  geralmente  feitas  através  de  sondagem  sísmica  ou 

sondagem elétrica devem preceder as investigações mecânicas. Essas sondagens 

contribuem  no  reconhecimento  do  maciço  rochoso,  porém  necessitam  serem 

complementadas pelas sondagens mecânicas (Figura 11). 
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Figura 11 – Métodos de Investigação Geotécnica. Método Indireto (Caminhamento Elétrico-

Geofísica) e Método Direto (Sondagem Mecânica)

Fonte: Nota do autor.

Assim,  para  investigações  em  solos  são  executadas  sondagens  mecânicas, 

utilizando-se  trados  na  determinação  da  espessura  dessa  camada,  permitindo  a 

obtenção de amostras, além de servir para execução de ensaios de permeabilidade 

do solo.

Sondagens a  trado também poderão ser  feitas  nas áreas de empréstimos e  na 

pesquisa da espessura desse material que cobrem as rochas nos locais indicados 

para pedreiras. Para investigação da rocha deverá ser utilizada sondagem rotativa 

que avança no maciço rochoso permitindo obtenção de amostras e execução de 

ensaios de condutividade hidráulica do maciço rochoso.

Confirmação  dos  locais  indicados  para  pedreiras  poderão  exigir  também 

investigação com sondagens rotativas.  Os areais podem ser amostrados com os 

equipamentos mecânicos – trados e/ou percussão com amostradores especiais para 

coleta de areia e cascalhos.

32



3.4 Critérios de Projeto

Importante  serem  muito  bem  definidas  as  premissas  a  serem  adotadas  nas 

investigações.  Para obras de barragens,  que exigem um conhecimento completo 

das características dos solos e das rochas quanto a fundação, no que se refere à 

estabilidade  e  à  estanqueidade,  as  investigações  através  do  maciço  rochoso 

deverão avançar até, pelo menos, 10 metros em rocha sã e pouco permeável.

Nos  trechos  em solo  devem ser  executados  ensaios  de  campo  por  penetração 

dinâmica  de  amostrador  padrão  tipo  SPT para  caracterização  das  propriedades 

geomecânicas das fundações. Durante a execução dessas investigações, devem ser 

executados ensaios de infiltração para conhecer a permeabilidade do maciço terroso 

natural do terreno investigado.

As  investigações  por  sondagens  a  trado  das  áreas  de  empréstimo  deverão  ter 

definições claras quanto a espaçamento, profundidade, limite de sondagem e coleta 

de uma quantidade de solo pré-estabelecida para ensaios de laboratório. O mesmo 

deve  ser  adotado  quanto  às  pedreiras  e  às  areais.  O  mapeamento  topográfico 

deverá atender  a uma cobertura em área do sítio  de estudo que atenda toda a 

barragem e  estruturas  anexas  em escala  compatível  com os  estudos  geológico 

envolvidos, como por exemplo 1:2.000 com curvas de nível a cada metro. 

3.5 Produtos

Os  produtos  resultantes  das  prospecções  geológicas  deverão  atender  as 

necessidades  de  elaboração  de  seção  do  eixo  da  barragem  e  pelas  estruturas 

hidráulicas que permitam ao projetista definir o tipo e profundidade do material a ser 

escavado bem como as inclinações dos taludes a serem adotados em função dos 

materiais atravessados e indicados nos perfis apresentados.

Essas  investigações  deverão  indicar  os  locais  onde  serão  necessários  os 

tratamentos na fundação e ombreiras de barragem. Essas informações deverão ser  

consistentes, com base em mapeamentos e ensaios de campo e laboratório.  Os 
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materiais  de  construção  deverão  ser  suficientemente  investigados  para  que 

confirmem suas  quantidades  e  qualidades  com base  em volume  e  qualidade  e 

distância da obra. Vale o mesmo para pedreiras e areais.

3.6 Sismicidade

Os estudos de sismicidade deverão ser compatíveis com as dimensões da altura e 

área do lago formado e indicar as necessidades de quantos e onde os sismógrafos 

deverão ser instalados.

Conhecimento prévio da geologia da região bem como de dados históricos regionais 

poderão  indicar  um  prognóstico  dos  resultados  esperados  nos  registros.  Dessa 

forma,  os  locais  onde  se  prevê  a  implantação  de  reservatórios  devem  ser 

monitorados por um período de pelo menos um ano que precede o enchimento bem 

como monitorar por pelo menos dois anos posteriores ao enchimento, registrando-se 

eventuais sismos induzidos pelo enchimento do reservatório.

3.7 Estanqueidade

A estanqueidade deve ser apreciada quanto à região envolvida pelo reservatório 

onde prevalecem as litologias presentes, atentando-se para a presença de rochas 

cársticas que possam vir a ligar os lados montante e jusante do sítio barrado.

A presença de rochas cársticas nas bordas dos limites das áreas alagadas pelo 

reservatório  poderá  acelerar  o  processo  de  dissolução  pelo  embate  das  ondas 

podendo  causar  solapamentos,  isso  ocorre  em  regiões  que  apresentam  pré-

disposição, um exemplo são regiões onde o teto está no limite de sustentação.

Outras  descontinuidades de  expressão –  falhas,  grandes  lineamentos,  zonas de 

cisalhamento  -  também  poderão  eventualmente  ser  investigadas  com,  inclusive, 

ensaios  de  campo  para  comprovação  da  estanqueidade.  Quanto  ao  eixo  do 

barramento  propriamente  dito  as  investigações  executadas  deverão  atender  às 

análises de estanqueidade do conjunto barragem-fundação.
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3.8 Estabilidade de Taludes

Os taludes marginais ao reservatório devem ser objeto de estudos podendo, aqueles 

mais  próximos  às  estruturas  hidráulicas,  exigir  mapeamentos  para  análises  de 

estabilidade. Essas estruturas, quando próximas ao barramento, se eventualmente 

evoluírem para o rompimento, poderão produzir ondas comprometendo a segurança 

do conjunto, devendo, portanto, serem consideradas no estudo geológico.

Como exemplo pode ser citado o caso de Vajont, na Itália, em que um deslizamento 

de terra sobre a barragem causou uma onda que inundou e destruiu o vale do Rio 

Piave e causou  mais de 2.000 mortes. 

3.9 Áreas com Requerimentos para Pesquisa Mineral

Estudos  de  ocorrências  de  bens  minerais  devem  ser  levantados  junto  ao 

Departamento Nacional de Produção Mineral desde o início dos estudos da bacia 

hidrográfica.

Com a evolução dos estudos e definição dos eixos dos barramentos, alturas e áreas 

dos reservatórios, o DNPM deve ser consultado para informar eventuais ocorrências 

de reservas minerais nestas áreas de forma a compatibilizar estas explorações com 

as dos aproveitamentos hidroelétricos da bacia de estudo.

Pesquisas de bens minerais onde não houve Concessão de Lavra, os requerentes 

deverão ser convocados para assinar termo que implique caducidade do pedido em 

detrimento da criação do reservatório.

3.10 Assoreamento

O diagnóstico da geologia e geomorfologia da bacia de contribuição, com base no 

levantamento das erosões que contribuem com sedimentos no assoreamento do rio 

e consequentemente do futuro reservatório a ser formado, poderá contribuir para 

indicar medidas que visem minimizar esses efeitos. Orientações por ações inibidoras 

a essas práticas que levam a acelerar os processos erosivos deverão ser adotadas 
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visando à exploração dos solos de maneira sustentável.

3.11 Resumo

O presente módulo aborda os diversos tópicos que devem ser contemplados nos 

estudos geológicos e geotécnicos de um sítio para construção de uma barragem, 

como desde a pesquisa bibliográfica, critérios de projeto, estabilidade de taludes, 

sismicidade da área e estanqueidade do barramento.
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4 INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS

4.1 Introdução

As investigações geotécnicas envolvem meios diretos e indiretos sendo os primeiros 

representados pelas sondagens mecânicas e os últimos por métodos geofísicos. As 

investigações  mecânicas  indicam  resultados  pontuais  e  permitem  a  retirada  de 

amostras e a realização de ensaios de campo.

As sondagens geofísicas são indiretas e envolvem a análise das características de 

uma parte expressiva do maciço de solo e/ou rocha, não contempla a obtenção de 

amostras e execução de outros ensaios de campo. Essas últimas têm a vantagem 

de ter menor custo, mais rápida e apresentam maior facilidade de acesso a locais, 

ambientalmente, quase inviáveis pelos métodos diretos.

4.2 Investigações Geofísicas

As  mais  frequentemente  utilizadas  são  o  GPR  (Ground  Penetration  Radar)  ou 

Georadar, a sísmica de refração e a eletroresistividade. 

4.2.1 Georadar 

O  Radar  de  Penetração  no  Solo  (GPR)  ou  Georadar  trata-se  de  um  método 

geofísico – de reflexão sísmica que utiliza ondas eletromagnéticas de alta frequência 

para mapear estruturas e feições rasas da subsuperfície podendo ir até 10 metros 

de profundidade dependendo das características do subsolo. Poderia ser usado em 

locais de pequena cobertura de solo sobre o maciço rochoso ou na detecção de 

estruturas enterradas em obras já implantadas (Figura 12)
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Figura 12 – Diagrama de um Sistema Típico GPR

Fonte: Nota do autor.

4.2.2 Sísmica de Refração

A sísmica  de  refração  parte  do  princípio  básico  que  ondas  elásticas  ou  ondas 

sísmicas  emanadas  de  uma  batida  na  superfície  do  terreno  (mini-sismo),  essas 

ondas  se  propagam no  subsolo,  obedecendo  à  lei  da  ótica  podendo  refletir  ou 

refratar quando encontram uma superfície de separação de dois meios de rigidez 

distintos.

Esse método é adotado para investigações geofísicas e podem alcançar até 50m de 

profundidade. Sua recomendação e uso se prenderia a fase inicial das investigações 

para  determinar  o  topo  rochoso  e  o  nível  d´água das  ombreiras  e  fundação da 

barragem e estruturas anexas (Figura 13).
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Figura 13 – Diagrama de um Sistema Típico de GPR

Fonte: Nota do autor.

4.2.3 Eletroresistividade

Trata-se da determinação da resistividade elétrica aparente dos materiais em pontos 

da superfície. Os resultados são obtidos a partir de injeções de corrente elétrica por 

meio de eletrodos metálicos em pontos da área investigada. Poderia dar apoio às 

investigações  mecânicas  bem  como  na  determinação  do  topo  rochoso  e 

profundidade do nível freático (Figura 14)

Figura 14 – Diagrama com Esquema de Arranjo dos Eletrodos do Eletroresistímetro.

Fonte: Nota do autor.
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4.3 Sondagens Mecânicas

Dentre os tipos de sondagens e ensaios, os mais utilizados são: a sondagem a trado 

que permite a execução de ensaio de infiltração em solo; a sondagem a percussão 

que envolve o ensaio de penetração dinâmica de um amostrador padrão e permite a 

execução de ensaio de infiltração; e para meios rochosos, a sondagem rotativa que 

possibilita a execução de ensaio de condutividade hidráulica no maciço rochoso. 

Nas três modalidades se obtêm amostras para ensaios de laboratório.

4.3.1 Sondagem a Trado

São  normalmente  programadas  ao  longo  do  eixo  da  barragem e  nas  áreas  de 

empréstimo de solos argilosos. No primeiro caso essas sondagens são de diâmetro 

menor,  normalmente  4,  e  se  prestam  também  para  execução  de  ensaios  de 

infiltração.

Os trados podem ser tipo concha ou tipo helicoidal, correspondendo suas formas à 

geometria dos próprios nomes. Nas áreas de empréstimos o diâmetro adotado é 

maior devendo atender à quantidade maior de amostras para ensaios de laboratório. 

O procedimento do ensaio de infiltração para sondagens a trado e a percussão são 

encontrados na Boletim nº3 da ABGE, 1999 (Figura 15).
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Figura 15 – Trados Manuais(esquerda) e Trado Mecânico (direita)

Fonte: Geologia de Engenharia. ABGE, 1996.

4.3.2 Sondagem à percussão 

Também normalmente programadas no eixo da barragem. A sua execução envolve 

ensaio de penetração dinâmico. Nesse ensaio um peso de 65kg cai livremente de 

uma altura de 75cm sobre uma cabeça batente acoplada nas hastes padronizadas.

No fundo do furo, essas hastes estão acopladas a um amostrador padrão que ao 

penetrar no solo permite o recolhimento de amostras. Na execução do ensaio são 

realizadas três séries de golpes, contando-se o número de golpes para penetrar 

cada 15cm do amostrador.

Chama-se  Nspt,  ou  seja,  ensaio  de  resistência  à  penetração  do  amostrador,  o 

número de golpes necessários para penetrar os últimos 30cm do amostrador. Esses

 furos de sondagens podem ser usados também para executar ensaio de infiltração 

em solo. Através da análise das amostras de solo e da resistência apresentada pelo 

terreno, são desenhadas seções que permitem definir as cotas das fundações das 

barragens e das estruturas hidráulicas.
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A Norma NBR-6484:2001. Solo – Sondagens de simples reconhecimento com SPT – 

Método de ensaio que regulamenta os procedimentos e execução desses ensaios. 

Outro documento  que também orienta a  execução de sondagens e ensaios é o 

Boletim nº 04 da ABGE (1996). (Figura 16)

Figura 16 – Sondagem à Percussão

Fonte: Boletim nº 04 da ABGE, 1996.

4.3.3 Sondagem Rotativa

Para  penetrar  em maciço  rochoso se  faz  uso  de coroa diamantada que  é  uma 

ferramenta de corte acoplada a um barrilete amostrador localizado na extremidade 

inferior  da  sondagem.  Esse  processo  se  faz  por  rotação  e  injeção  de  fluido  de 

perfuração para resfriamento da coroa diamantada.

Essas águas também agem na retirada da fração arenosa resultante do corte da 

rocha pela coroa diamantada. Para rochas brandas pode-se fazer uso de coroas de 
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wídia,  bastante  utilizada  na  sapata  do  revestimento  externo  da  sondagem.  A 

ferramenta  amostradora  pode ser  simples,  constituída  apenas  por  um tubo  com 

alargador, mola e coroa diamantada. Ou o barrilete pode ser provido de um tubo 

interno com rolamento de encosto que permite estabilizar a ferramente cortante, ou 

seja, rodando apenas a composição das hastes e peça externa cortante.

Há outros tipos menos frequentes, porém mais sofisticados, como equipamento wire 

line, em que não é necessário retirar a composição para retirar os testemunhos de 

cada manobra. Um cordão metálico é içado com o barrilete e os testemunhos. 

Porém  esses  são  mais  utilizados  para  mineração,  onde  são  investigadas 

profundidades  maiores.  Acrescente-se  ainda  o  fato  de  nas  sondagens  rotativas 

podem ser executados ensaios de condutividade hidráulica do maciço rochoso. 

Esses ensaios indicam o tipo e intensidade de percolação pelo maciço rochoso. São 

normalmente  executados  a  cada  3  metros  ou  para  casos  de  maciços  de  boa 

qualidade  indicada  nos  testemunhos,  a  cada  6  metros.  Os  resultados  dessas 

sondagens e ensaios permitem a elaboração de seções geológico-geotécnicas pelas 

fundações da barragem e das estruturas geradoras. E a partir  desses resultados 

tomar decisões quanto a injeção para consolidação e impermeabilização do maciço 

rochoso (Figura 17).
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Figura 17 – Esquema do Equipamento de Sondagem Rotativa.

Fonte: Geologia de Engenharia. ABGE, 1996.

4.3.4 Amostragem Integral

É um caso especial  de amostragem com uso de sondagem rotativa,  no qual  se 

podem  obter  testemunhos  com  orientação  das  estruturas  planares  –  foliação  e 

fraturamentos. Nesse caso é feito um furo piloto central, de pequeno diâmetro, onde 

é colocada uma haste metálica e cimentada ao maciço.

Em seguida o furo é recortado com diâmetro HX – cerca de 10cm – obtendo-se os 

testemunhos envolvendo  a  haste  metálica  no  centro  indicando  a  orientação  dos 

testemunhos (Figura 18)
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Figura 18 – Amostragem Integral

Fonte: Geologia de Engenharia. ABGE, 1996.

4.3.5  Outros  tipos  de  investigações  e  ensaios  de  campo  em  sondagens 

mecânicas 

Poço  de  Inspeção,  sondagem  a  barra-mina;  ensaio  de  piezocone  e  ensaio  de 

palheta. 

O Poço de Inspeção envolve a abertura de um poço manual escavado com pá e 

picareta.  A vantagem dessa  investigação  é  que  permite  a  retirada  de  amostras 

indeformadas de grandes dimensões de solo para ensaios de laboratório.

A Sondagem a  Barra-mina,  é  executada pela  penetração manual  de  uma haste 

maciça  anotando-se  sua  localização  na  seção.  É  aplicada  para  identificação  de 

espessura e extensão de solos moles. No Ensaio de Piezocone – Cone Penetration 

Test - um cone padrão é aplicado com a pressão estática onde se mede a pressão 

neutra - CPTU. E o Ensaio de Palheta (Vane Test), empregado para determinação 

da resistência ao cisalhamento de argilas moles saturadas, submetidas à condição 

de carregamento não drenado.
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4.4 Conclusões 

O Brasil está situado em região tropical, cujo clima propicia o desenvolvimento de 

solos expressivos e com isso as investigações com sondagem a percussão são de 

uso corrente na definição de fundações em solo.

Há um tipo  de sondagem denominado sondagem mista  que é a conjugação de 

sondagem  a  percussão  com  rotativa  bastante  utilizada  nas  investigações  de 

barragens. Os ensaios de campo indicam normalmente resultados consistentes pela 

dimensão  em  que  são  executados,  sendo  bastante  representativos  do  sítio 

investigado.

4.5 Síntese

O  presente  módulo  expressa  os  tipos  de  investigações  básicas  utilizadas  na 

identificação das características geotécnicas – geofísica e mecânica – bem como os 

principais ensaios e campo agregados a essas investigações.
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5 NOÇÕES DE HIDROGEOLOGIA

5.1 Introdução

O presente capítulo foi baseado no capítulo 8 do livro de Geologia de Engenharia da 

ABGE (1998).  A água subterrânea presente em subsuperfície exerce importância 

fundamental nas alterações dos comportamentos de taludes e fundações de solos e 

rochas.

O efeito da presença de água pode causar instabilidade alterando as características 

de resistência e deformabilidade dos maciços. Essas águas podem estar livres ou 

confinadas, sendo os efeitos dos últimos bastante complexos de solução, como, por 

exemplo, o fenômeno da erosão tubular interna (piping), motivados por gradientes 

elevados em maciços naturais ou compactados de barragens.

5.2 Infiltração e Escoamento Subterrâneo

No subsolo podem ser diferenciadas duas situações distintas quanto à presença de 

água. A água de chuva se infiltra da superfície do terreno para as partes inferiores do 

subsolo por efeito da gravidade. Essa infiltração é possível devido à porosidade e 

permeabilidade do solo. E a parte inferior saturada pode estar representada por solo 

ou rocha com as águas preenchendo os poros (solo) ou as fraturas (rocha).

A transição entre estas é marcada pelo nível d´água, que constitui a superfície do 

lençol  freático de uma região. Ao atingir  o nível freático as águas que migravam 

verticalmente  passam  a  escoar  lateralmente  com  movimento  condicionado  pela 

força de gravidade. Contrapondo a este movimento atuam as forças moleculares e 

tensões superficiais das águas higroscópicas, peliculares e capilares. Para qualquer 

ponto de um meio saturado, estando o líquido em equilíbrio, existe uma pressão d

´água (carga de pressão).

A água se movimenta dos pontos de maior para o de menor potencial hidráulico. E a 

diferença de potencial é denominada perda de carga e representa a dissipação de 
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energia devido à resistência que o meio oferece à passagem do fluido. Os mapas 

potenciométricos expressam o potencial hidráulico por meio de linhas de pontos de 

mesma carga hidráulica, semelhantes às curvas de nível das plantas topográficas.

E  as  linhas  de  fluxo  podem  ser  traçadas  perpendicularmente  às  linhas 

equipotenciais.  O  nível  de  base  de  uma  bacia  hidrográfica  corresponde  à  linha 

equipotencial de menor valor e a linha de cumeada (divisor da bacia) aos maiores 

valores de carga hidráulica. Pode ocorrer, eventualmente, feições topográficas com 

pontos  de  maior  carga  hidráulica  no  interior  de  uma bacia  hidrográfica,  que  de 

alguma forma levará as águas ao nível de base da bacia.

Às  áreas  topograficamente  mais  elevadas,  com  maiores  cargas  hidráulicas 

correspondem às áreas de recarga, embora toda a área de uma bacia hidrográfica 

contribua para a área de recarga da mesma. Áreas de menor carga hidráulica, para 

onde convergem os fluxos superficiais e/ou subterrâneos, constituem as áreas de 

descarga (Figura 19). As primeiras – áreas de recarga - são sempre muito maiores 

em área. 
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Figura 19- Mapa Potenciométrico em um Aquífero Livre.

Fonte: Bottura e Albuquerque Filho, 1990.

5.3 Propriedades Hidráulicas

Os solos contêm vazios denominados porosidade por onde circulam as águas em 

maior  ou  menor  intensidade  dependendo  da  permeabilidade.  Nas  rochas  a 

porosidade é representada pelas descontinuidades (fraturas, falhas) e a percolação 

pelo maciço rochoso depende da condutividade hidráulica.

No caso de rochas sedimentares, acrescenta-se a porosidade granular além das 

fraturas. Há um caso particular de porosidade representado pelas rochas cársticas, 

denominado porosidade cárstica que ocorrem basicamente nas rochas calcárias. 

Para que haja permeabilidade é necessário que a porosidade entre os grãos permita 

a circulação das águas. Da mesma forma para que a condutividade hidráulica se 
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manifeste é necessário ocorrer conexão entre as descontinuidades. Os fatores que 

condicionam maior ou menor permeabilidade de um solo são o tamanho, a forma e 

imbricamento dos grãos.

Nos estudos de fluxo subterrâneo a permeabilidade vai  depender da porosidade 

efetiva que corresponde ao grau de intercomunicação entre os poros, permitindo a 

percolação da água. A porosidade efetiva corresponde à diferença da porosidade 

total subtraída a capacidade de retenção específica.

5.4 Regimes de Fluxo

Quando as linhas de fluxo são determinadas pela forma do conduto pela qual escoa 

o  líquido,  não  ocorrendo  deslocamentos  transversais,  nem havendo  misturas  no 

processo de escoamento tem-se o denominado fluxo laminar.

Com o aumento dos gradientes, há aumento da velocidade e o escoamento passa a 

apresentar  mistura  interna do fluido e oscilações na velocidade a nas pressões. 

Ocorrem, assim, movimentos rotacionais e transversais que caracterizam um regime 

denominado fluxo turbulento. No regime turbulento, as perdas de carga são muito 

maiores que aquelas que ocorrem no regime laminar (Figura 20).
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Figura 20- Regimes de Fluxo – Variação em Função da Velocidade (v) do Gradiente 

Hidráulico (i)

Fonte: Quadros, 1982.

5.5 Escoamento em Meios Fraturados 

Nos meios fraturados, com porosidade essencialmente de fraturas, o escoamento é 

determinado  pela  permeabilidade  da  matriz  rochosa  e  pela  condutividade  das 

descontinuidades.  Em  rochas  cristalinas,  com  baixo  grau  de  porosidade,  o 

escoamento pela matriz é praticamente nulo e as descontinuidades desempenham 

papel fundamental no escoamento.

Os  maciços  sedimentares,  quando  não  deformados,  possuem  descontinuidades 

essencialmente plano-horizontais, associados aos planos de acamamento, enquanto 

que  nos  maciços  metamórficos,  os  planos  de  fraturamento  e  de 

xistosidade/gnaissificação  são  resultantes  do  tipo  e  da  direção  dos  esforços 

magmáticos, conforme a sua origem (intrusivos ou extrusivos, ácidos ou básicos) 

com padrões de descontinuidades totalmente diversos dos anteriores.
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Fluxos  em Maciços  Rochosos  –  O fluxo  d´água  em maciços  rochosos  se  dá 

através dos sistemas de fraturas do maciço.  Portanto para entender o sistema de 

fluxo é necessário definir as famílias de fraturas, orientação, abertura, espaçamento, 

preenchimento, rugosidade, a partir das quais é obtido, por determinação analítica,  

um tensor de permeabilidade, ou seja, a determinação no espaço, dos módulos e 

das direções principais (triortogonais) de permeabilidade.

Os métodos de ensaios hidráulicos de campo, por outro lado, são baseados em 

resultados de ensaios de bombeamento ou injeção d´água nos quais a influência 

individual dos vários parâmetros do sistema de fraturas se integram nos próprios 

resultados.

Alternativamente,  em  inúmeros  casos  práticos,  a  permeabilidade  dos  maciços 

rochosos é estimada a partir de ensaios pontuais de permeabilidade (perda d´água 

sob pressão, infiltração), obtendo-se valores de condutividade hidráulica equivalente.

5.6 Tipos de Aquíferos 

A existência de porosidade em menor ou maior porcentual, as dimensões dos poros 

e, sobretudo, a forma como esses vazios se interconectam permitem classificar os 

materiais  em  quatro  grupos,  de  acordo  com  a  menor  ou  maior  facilidade  de 

armazenar e liberar as águas subterrâneas. A Figura 21 mostra os diferentes tipos 

de aquíferos. 
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Figura 21 – Tipos de Aquíferos.

Fonte: Pinto et al, 1976.

5.6.1 Aquíferos 

São materiais ou rochas que armazenam água e permitem a sua circulação. De 

modo geral, os solos e sedimentos são assim classificados, compreendendo, ainda 

nesta  categoria,  as  rochas  sedimentares  que  apresentam  porosidade  granular 

(arenitos, alguns calcários detríticos); as rochas com porosidade cárstica (calcários, 

brechas  calcárias)  com  porosidade  devido  à  alteração,  ou  a  efeitos  tectônicos 

(cataclasitos, por exemplo); e, ainda, os maciços rochosos com grande número de 

descontinuidades,  que apresentam porosidade  de  fraturas  (rochas cristalinas  em 

geral).

5.6.2 Aquicludes

São  materiais  também  porosos,  que  contém  água  nos  seus  interstícios,  muitas 

vezes atingindo até o grau de saturação, mas não permitem a sua circulação.

5.6.3 Aquitardos

São materiais ou rochas porosas que, embora armazenem quantidades significativas 

de água no seu interior, permitem a circulação apenas de forma muito lenta. São 

incluídas neste grupo as argilas siltosas ou arenosas.
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5.6.4 Aquífugos

São materiais  impermeáveis,  com baixíssimo grau de porosidade,  que tanto não 

contêm  como  não  transmitem  água.  Incluem-se  neste  grupo  as  rochas  duras, 

cristalinas, metamórficas e vulcânicas, sem fraturamento ou alteração.

5.7 Ações Mecânicas e Fenômenos

Em cada ponto do terreno, estando a água em equilíbrio estático, há uma pressão 

agindo no interior das descontinuidades das rochas ou dos poros de um solo, que 

corresponde à altura que a água ascende no interior de um piezômetro colocado 

neste ponto. 

A pressão exercida será então expressa pelo produto entre a massa específica da 

água e a altura alcançada pela água, sendo denominada poropressão ou pressão 

neutra. No interior do solo ocorrem ainda as pressões intergranulares, chamadas 

pressões efetivas,  de tal  forma que a pressão total  é a somatória  das pressões 

efetivas e das pressões neutras.

5.7.1 Subpressões

São as componentes verticais das poropressões ou pressões neutras que atuam de 

baixo para cima, em planos determinados das estruturas das barragens de concreto 

(juntas de concretagem), no contato estrutura-fundação (contato concreto-rocha), ou 

em descontinuidades da fundação (fraturas, falhas, contatos litológicos). Dois fatores 

são  de  extrema  importância  para  a  determinação  dos  valores  de  subpressão  a 

serem adotados nos projetos: a área efetiva de atuação da pressão d´água sob a 

base da estrutura e a intensidade com que ela atua.

A fixação desses parâmetros está intimamente relacionada com as características 

próprias de cada obra. A presença de descontinuidades, sua orientação espacial, 

abertura das mesmas (que facilitam o acesso da água e promovem a saturação do 

maciço), o estado de tensões atuantes no maciço, a porosidade da matriz rochosa, 

etc., são fatores que condicionam a área de atuação das subpressões. As condições 
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hidrogeológicas,  quais  sejam -  posição  dos  níveis  d´água,  condições  geológicas 

(litológicas  e  estruturais),  zonas  de  alimentação  e  descarga  dos  aquíferos, 

permeabilidade e contrastes de permeabilidade do meio, geometria das escavações 

-  são  fatores  que  condicionam  a  intensidade  com  que  as  subpressões  se 

manifestam.

Os estudos hidrogeotécnicos permitem dimensionar os dispositivos de proteção e 

controle  (drenagem  e  injeções)  das  percolações  d´água  e  suas  manifestações 

adversas.

5.7.2 Efeitos do Rebaixamento do Nível d´Água Subterrâneo

Num determinado ponto, no interior de um maciço, a água contida nos poros ou no 

interior de descontinuidades, juntamente com a pressão que atua sobre as partículas 

do esqueleto sólido suportam toda a carga de solo ou de rocha acima do referido 

ponto.  Como  visto,  essas  forças  são  denominadas,  respectivamente,  pressões 

neutras e pressões efetivas, cuja somatória corresponde às pressões totais.

Se a pressão ou o conteúdo de água é reduzido por qualquer meio (bombeamento, 

drenagem,  etc.),  ocorre  uma  redução  do  “apoio”  proporcionado  pelo  fluido  às 

camadas sobrejacentes (pressões neutras) com o consequente aumento da carga 

sobre a parte sólida (pressões efetivas). O aumento da carga no esqueleto sólido 

provoca a deformação deste,  envolvendo deslocamentos relativos,  deformação e 

quebra  das  partículas,  resultando  na  variação  de  volume  ou  da  forma  dos 

interstícios.

Como  consequência,  há  o  rebaixamento  do  solo,  levando  a  subsidências  e 

recalques, que são movimentos descendentes verticais da superfície do terreno.

Nesses movimentos, o deslocamento horizontal é de importância secundária, pois, 

em geral,  apresenta  magnitudes  desprezíveis.  No  entanto,  o  movimento  vertical 

pode  atingir  a  ordem  de  dezenas  de  centímetros  a  alguns  poucos  metros.  Na 
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maioria  dos  casos,  os  recalques  se  processam  de  forma  lenta  e  contínua,  se 

distribuindo por áreas bastante amplas. Normalmente, a maior parte e os maiores 

recalques observados ocorrem em aquíferos que contêm porcentagens elevadas de 

materiais  finos,  ou  mesmo  em  materiais  essencialmente  argilosos,  devido  à 

compressibilidade elevada e à peculiaridade do esqueleto sólido desses materiais, 

em geral constituído por minerais lamelares, podendo sofrer deformação por flexão e 

dobramento.

5.7.3 Força de Percolação

Quando  a  água  está  confinada  no  interior  dos  poros  ou  das  fraturas  e  ocorre 

qualquer  alteração  nas  condições  de  contorno  de  nível  freático,  ocorrerá  igual 

alteração nas poropressões, havendo, em contrapartida, uma variação nas tensões 

efetivas.

Contudo, se a água não estiver confinada, mudanças nas cargas hidráulicas irão 

causar fluxo e o escoamento estará sujeito então ao atrito entre o fluido e o meio.  

Esse atrito será transmitido como força de percolação, agindo sobre o solo ou rocha, 

na direção do fluxo. Dois fenômenos que ocorrem mais frequentemente em solos 

têm sua origem relacionada diretamente às forças de percolação.

O primeiro diz respeito à perda total ou parcial da resistência de um solo em virtude 

da perda de peso, devido às pressões geradas por um fluxo ascendente de água. 

Quando as forças de percolação, agindo verticalmente de baixo para cima, tornam-

se iguais ao peso submerso do solo, as tensões efetivas no mesmo reduzem-se a 

zero.

Como  consequência  ocorre  a  liquefação,  perda  de  coesão  do  solo,  e  a  sua 

capacidade  de  suporte  é  reduzida  a  zero,  fenômeno  conhecido  como  areia 

movediça.  Os casos de liquefação nas condições naturais  são raros,  ocorrendo 

eventualmente em situações muito particulares.
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Na maioria das vezes, tais condições são criadas artificialmente como consequência 

de elevados gradientes hidráulicos, tais como os instalados na base de escavações 

profundas em solos arenosos e, mais frequentemente, nas fundações permeáveis 

de  barragens de terra.  Outro tipo de ruptura  hidráulica  causada pelas forças de 

percolação ocorre por processo semelhante, quando há coesão no solo.

Nos  locais  de  descarga  em  que  o  gradiente  atinge  o  valor  crítico  e  condições 

semelhantes às que a liquefação atingem, partículas do solo podem ser arrastadas, 

permitindo  a  abertura  de  pequenos  orifícios,  pelos  quais  o  fluxo  passa  a  se 

concentrar,  promovendo  o  carreamento  do  material,  criando  assim  pequena 

cavidade.

Essa pequena cavidade acaba concentrando ainda mais fluxo subterrâneo e, por 

consequência,  levando  a  um  incremento  no  gradiente  hidráulico,  num  processo 

cíclico de ação e reação. O resultado desse processo é erosão interna regressiva 

ou, simplesmente  erosão interna; erosão tubular regressiva  ou,  simplesmente, 

entubamento.

O processo é conhecido em inglês por  piping. O exemplo mais notável de erosão 

interna é o das boçorocas ou voçorocas,  ocorrendo também com frequência em 

fundações e ombreiras, ou mesmo no corpo de barragens de terra, quando estas 

não estão protegidas por filtros para prevenir a ocorrência do processo.

5.8 Conclusões

A percolação da água nos meios subterrâneos – solo e rocha – está condicionada 

pela  porosidade  que  resulta  numa  permeabilidade  variada  do  meio.  Nessa 

circulação a água encontra barreiras impostas pela natureza, mas conta com as 

diferenças de cargas hidráulicas para sua circulação.

A água presente no preenchimento dos poros favorece a sustentação de eventual 

imposição de cargas minimizando os efeitos de recalque. Em outros casos acaba 

57



por conduzir obras à ruína, como no caso de apresentar liquefação ou no caso de 

erosão interna (piping).
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6 FLUXO HÍDRICO EM MACIÇOS DE TERRA E EM FUNDAÇÕES

6.1 Permeabilidade da fundação

Segundo  Graça  e  Gomes  (2007),  a  permeabilidade  da  fundação,  ou  seja,  a 

facilidade ou dificuldade que o meio oferece à passagem de um fluído por seus 

poros ou vazios, tem um papel dominante no fluxo (principalmente no trecho inferior 

da barragem). O fluxo pela fundação pode e é dominante, na maioria das barragens 

analisadas, ou seja,  é bastante superior  ao fluxo pelo maciço compactado,  Cruz 

(1996).

Segundo  Souza  (1975),  em  maciços  rochosos,  o  regime  de  escoamento  é 

governado pela permeabilidade da rocha matriz e pela condutividade hidráulica das 

fraturas  ou descontinuidades,  ou  seja,  a  resistência  ao  fluxo  oferecida  por  meio 

confinado. Diversos são os fatores que influenciam a permeabilidade dos maciços 

fraturados,  tais  como:  permeabilidade  da  rocha  matriz,  espaçamento  entre 

descontinuidades, abertura e preenchimento das descontinuidades, tipo de material 

de preenchimento, rugosidade das paredes da fratura.

Maciços rochosos costumam apresentar geometrias normalmente muito complexas, 

onde as  descontinuidades  ocorrem de forma anisotrópica  e  heterogênea.  Dessa 

forma, o uso de modelos matemáticos ou físicos para a análise do fluxo em maciços 

fraturados se justifica somente se houver disponibilidade suficiente de informações 

acerca dos parâmetros in situ, Louis (1972) apud Souza (2005).

De acordo com Quadros (1986) apud Souza (2005), a análise da permeabilidade 

dos maciços rochosos requer, em primeiro lugar, que seja definido se o meio em 

estudo deverá ser tratado de forma contínua ou descontínua. Em uma abordagem 

descontínua,  pode-se  representar  a  permeabilidade  média  equivalente  de  um 

maciço  rochoso,  como  uma  função  da  permeabilidade  da  rocha;  condutividade 

hidráulica, abertura e espaçamento da fratura, Louis (1972) apud Souza (2005). 
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A abordagem  contínua,  por  sua  vez,  refere-se  às  situações  em  que  a  parcela 

essencial  do  escoamento  se  dá  por  intermédio  de  uma  extensa  rede  de 

fraturamento, e, nesses casos, os blocos rochosos delimitados pelas fraturas podem 

ser, por analogia, associados aos grãos sólidos impermeáveis de um meio poroso.

Assim, a análise de fluxo em tais situações pode considerar o maciço rochoso como 

um  meio  “contínuo”,  por  intermédio  do  conceito  de  permeabilidade  equivalente, 

Quadros (1986) apud Souza (2005).

6.2 Percolação em Maciços de terra

Estimativa das pressões neutras e subpressões - durante a construção de uma 

barragem de terra, à medida que as camadas vão sendo colocadas e compactadas,  

a pressão total num determinado nível vai aumentando, sendo que este aumento 

provoca  simultaneamente  pressões  intersticiais,  devido  à  compressibilidade  do 

maciço e ao seu baixo coeficiente de permeabilidade.

Assim os esforços solicitantes provêm para uma determinada declividade do talude, 

do peso das terras e das consequentes pressões neutras induzidas, as quais são 

uma função do tipo de solo, do teor de umidade dos solos colocados e do ritmo 

construtivo. 

Durante  o  primeiro  enchimento  do  reservatório,  estabelecem-se  fluxos  de 

percolação, constituindo-se progressivamente uma rede de fluxo permanente. Uma 

vez  que  a  água  percola  de  montante  para  jusante,  a  pressão  de  percolação  é 

favorável  à  estabilidade  do  talude  de  montante  e  desfavorável  à  do  talude  de 

jusante. Essa condição de solicitações é também denominada “a longo prazo”.

6.3 Permeabilidade e Lei de Darcy

Henry  Darcy  estabeleceu  a  base  da  teoria  do  escoamento  nos  meios  porosos 

granulares por meio de um experimento comprovando que o fluxo que atravessa um 

meio poroso homogêneo e isotrópico tem velocidade constante. Nessas condições, 
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o fluxo apresenta um regime laminar. A experiência de Darcy consistiu em fazer a 

água  passar  através  de  uma  coluna  porosa,  de  seção  A  e  comprimento  (L), 

conforme esquematizado na Figura 22.

Figura 22 – Permeâmetro para Execução do Ensaio de Darcy.

Fonte: Shhneebeli, 1978.

O termo (Q/A), vazão por unidade de área, tem a dimensão de uma velocidade. É a 

velocidade  de  descarga  ou  velocidade  de  Darcy,  também  denominada  vazão 

específica.  Outro  parâmetro  obtido  por  esse  experimento  foi  o  coeficiente  de 

permeabilidade e exprime a maior  ou menor facilidade com que a água percola 

através de um meio poroso.

Experiência de Darcy consistiu em percolar água através de uma amostra de solo de 

comprimento (L) e área (A), a partir de dois reservatórios de nível constante, sendo h 

a  diferença de cota  entre  ambos.  Os resultados indicaram que a  velocidade de 
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percolação  (v)  é  proporcional  ao  gradiente  hidráulico  (i).  Conforme  pode  ser 

observado na figura 23.

Figura 23 – Experiência Clássica de Fluxo D’água em uma amostra de areia. (Lei de Darcy).

Fonte: Nota do autor.

6.4 Redes de Fluxo 

Segundo Braz (2003) o traçado de uma rede de fluxo compreende em se determinar 

uma série de linhas equipotenciais, espaçada a intervalos regulares entre o potencial 

de entrada e o de saída, conforme pode ser mostrado na figura 24. 

62



Figura 24 – Redes de fluxo em barragens.

Fonte: VARGAS, 1977 (apud Braz, 2003)
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Através dessa figura, pode-se entender que:

• As linhas equipotenciais e as de fluxo são ortogonais (normais) entre si;

• As malhas serão quadrangulares, uma vez que a relação entre os lados 

das malhas não é constante;

• Todas as superfícies de entrada e saída de água são equipotenciais e, 

assim, as linhas de fluxo devem ser normais a elas;

• Toda  superfície  impermeável  é  uma  linha  de  fluxo  e  as  linhas 

equipotenciais devem ser normais a ela, e;

• As linhas freáticas terão, em cada ponto,  o potencial  determinado pela 

própria cota do ponto, ou seja,  h=Z, a carga piezométrica nesse ponto 

será nula.

6.5 Exemplo: Caso de Rompimento da Barragem de Pampulha

Segundo Braz (2003), em Abril de 1954, deu-se a ruptura do maciço da barragem de 

Pampulha, em Belo Horizonte - MG, em virtude da ocorrência de erosão subterrânea 

do tipo “piping” através do corpo da barragem, segundo estudos constatados pela 

Comissão Técnica Especial, nomeada pelo prefeito em exercício na época, Américo 

René Gianetti, para avaliação do problema.

O sistema de drenagem da barragem da Pampulha, quando de sua construção, era 

constituído de drenos franceses normais ao eixo da barragem, espaçados de 7 em 7 

metros, que avançavam, anormalmente, até muito próximo do talude de montante,  

conforme pode se observar na figura 25.

O talude de montante era revestido por uma placa contínua de concreto armado, 

que defendia o maciço contra a possibilidade de fluxo violento através dos drenos. 

Contudo, após 16 anos de sua construção, a cortina de concreto se rompeu, devido, 

segundo VARGAS (1954, 1977), a recalques das fundações da barragem. 
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Figura 25 – Processo Erosivo de “piping” na Barragem da Pampulha, em 1954

Fonte: VARGAS, 1977 (apud Braz, 2003).

Estabeleceu-se, então, um fluxo intenso de água entre a fenda da cortina e alguns 

dos drenos franceses. O fluxo de saída, visível numa boca de lobo do sistema de 

drenagem,  conforme reportagens da época,  aumentou progressivamente  durante 

cinco dias, carreando cada vez mais material, até que se formou um túnel ao longo 

dos drenos.

6.6 Síntese

O presente módulo trata do fluxo hídrico em maciços de terra e em fundações onde 

são apreciados os parâmetros permeabilidade do solo da fundação e do maciço 

terroso  compactado,  bem como linhas  fluxo  e  histórico  de  caso.  Adicionalmente 

aborda a condutividade hidráulica do maciço de fundação.
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7 NOÇÕES DE MECÂNICA DAS ROCHAS

7.1 Introdução

Os conhecimentos de mecânica das rochas se aplicam especialmente nos estudos,  

projetos e construção de grandes obras civis como, por exemplo, nas fundações de 

barragens,  taludes  naturais  e  de  corte  remanescente,  túnel  hidráulico  ou  viário, 

poços  largos  e  profundos,  cavernas  amplas,  na  mineração,  energia  geotérmica, 

armazenagem de rejeitos.

Outros tipos  de obras afins  poderiam ser  citadas,  mas acabariam passando por 

processos construtivos adotados naqueles acima citados.  E no presente trabalho 

deverá ser dada ênfase às obras hidráulicas para barragens.

7.2 Fundações

São  fundamentais  investigações  geológico-geotécnicas  das  características  do 

maciço  rochoso das fundações das estruturas  hidráulicas  de um aproveitamento 

hidrelétrico. Essas investigações deverão atravessar a camada de solo e a transição 

solo-rocha  e  alcançar  o  maciço  rochoso  são.  Assim  poderão  ser  feitas  seções 

geológico-geotécnicas,  identificar  e  quantificar  os  tipos  de  materiais  a  serem 

escavados ou que sustentarão a estrutura a ser implantada.

Na  geologia  é  adicionalmente  importante  definir  o  modelo  geológico-estrutural 

geométrico que envolve os tipos de rochas (granito,  basalto,  calcário) e as suas 

descontinuidades (foliações, fraturas, falhas) bem como seus aspectos peculiares 

(persistência, rugosidade, preenchimento e abertura das fraturas).

A mecânica de rochas avança um pouco mais, pois envolve ensaios in situ e de 

amostras em laboratório. Adicionalmente deve-se conhecer o efeito da ação da água 

nesse meio especialmente quanto a percolação pelo maciço rochoso. Em geometria 

o tratamento às fundações de uma barragem com descontinuidades com caimento 

para jusante leva a adoção de tratamentos mais expressivos especialmente quando 
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presentes  materiais  frágeis  preenchendo  as  fraturas  ou  indicando  condutividade 

hidráulica elevada (Figura 26). 

Figura 26 – Fundação em Maciço Rochoso. Notar Fraturas no Maciço com Mergulho a 

Jusante.

Fonte: Nota do autor.

Maciços rochosos com deformabilidade podem exigir como solução a redução do 

esforço ou da espessura da camada. E/ou aumentando-se o Módulo de deformação 

da rocha, através das injeções de consolidação. 

Soluções: Emprego de tirante de alta resistência, controle da subpressão, melhorar 

a coesão e o ângulo de atrito. Quando o problema de deslizamento é mais profundo, 

pode-se utilizar injeções de cimento, ou em alguns casos até mesmo a escavações 

de túneis e preenchimento com concreto (chavetas).

Problemas  de  permeabilidade,  soluções:  reduzir  as  vazões  de  infiltração  e  as 

subpressões. Utilização de injeções de impermeabilização e cortinas de drenagem, 

respectivamente.

67



7.3 Taludes

Os elementos condicionantes da estabilidade de taludes naturais ou remanescentes 

de escavações são a sua inclinação, extensão da vertente, forma geométrica da 

encosta, direções e condições das descontinuidades, grau de alteração da rocha, 

presença de água (Figura 27). 

Figura 27- Talude com Indicação do NA. Fraturas com Mergulho a Jusante

Fonte: Nota do autor.

Esses parâmetros  levarão à  ação do mecanismo de ruptura  do maciço  rochoso 

dimensionado  através  de  métodos  de  análise  de  estabilidade.  Para  isso  são 

aplicados os dados disponíveis nos ensaios das rochas locais ou adotados valores 

compatíveis  com materiais  e características similares para cálculos e soluções a 

serem  implementadas  para  a  estabilidade  dos  taludes.  Entre  as  soluções  mais 

frequentes para estabilização de taludes pode-se citar: os chumbadores tirantes, o 

concreto projetado e as telas.

7.4 Túneis 

São obras lineares onde é feita escavação normalmente em forma circular ou em 

forma de ferradura.  Podem ser  feito  por  tuneladoras ou escavação mineira.  Por 

serem  mais  frequentes  serão  abordados  somente  o  segundo  tipo.  Os  maiores 
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cuidados ficam por conta dos emboques onde a rocha normalmente se apresenta 

mais alterada e fraturada exigindo escavações podendo resultar em taludes amplos 

ou adotar soluções de contenções mais robustas minimizando essas escavações 

externas.

Alturas expressivas de cobertura sobre a escavação é outro fator importante, pois 

deverá exigir maior cuidado nos cálculos do dimensionamento e proteção da seção 

final. Para o sucesso no avanço das escavações é necessário dispor de estudo e 

investigações adequadas.

O conhecimento do tipo rochoso, a geometria, características e condições de suas 

descontinuidades  deverão  fornecer  seções  geológico-geotécnicas  detalhadas. 

Ensaios de mecânica de rochas correntes são recomendados como compressão 

axial e triaxial (Figura 28 e Figura 29). 

Figura 28 – Ensaio de Compressão Uniaxial.

Fonte: Introdução a Mecânica das Rochas – Faculdade de Ciência de Lisboa, 2006.
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Figura 29 – Ensaio de Compressão Triaxial em Rocha.

Fonte: Introdução a Mecânica das Rochas – Faculdade de Ciência de Lisboa, 2006.

Esses ensaios determinam o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson da 

rocha. A presença, quantidade e efetiva percolação podem ser diagnosticadas por 

ensaios de perda d´água durante as investigações por sondagem rotativa indicando 

assim a condutividade hidráulica ao longo da seção.

O mapeamento geológico e a caracterização das amostras e resultados de ensaios 

de  campo  e  laboratório  deverão  fornecer  um  mapa  de  zoneamento  geológico-

geotécnico  com a  classificação  do  maciço  rochoso.  Na  classificação  do  maciço 

rochoso para túneis as mais adotadas são Bieniawski, Z.T. (1984) e a classificação 

de Barton, N. (1996) apud Bastos (1988), p. 67.

Esses autores indicam parâmetros em que as investigações levam a classificar o 

maciço rochoso em cinco classes - classes de I a V – sendo a V a mais vulnerável. A 

partir dessa base de dados o projetista adota soluções tipo para cada classe. Essas 
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soluções normalmente são aplicação de telas e chumbadores para locais com rocha 

fraturada  e  concreto  projetado.  E,  finalmente,  a  instrumentação  que  constitui  o 

monitoramento durante a construção do túnel complementam os estudos que dão 

suporte ao avanço das escavações.

7.5. Poço 

Os poços são escavações normalmente circulares que servem para drenar águas, 

passagem  de  ar  ou  de  equipamentos  ligando  a  parte  externa  à  interna  das 

escavações  das  obras.  Além  dos  fatores  intrínsecos  do  maciço  rochoso  é 

especialmente  importante  a  condutividade  hidráulica  que  além  de  provocar  a 

instabilidade das paredes, pode conduzir a água para dentro da cavidade e dificultar 

o avanço da frente de escavação (Figura 30).

Pode-se exigir a implantação de ponteiras laterais drenantes ou no caso de saída 

fazer  um  furo  guia  onde  as  águas  poderiam  drenar  para  dentro  da  escavação 

inferior. 

Figura 30- Maciço Rochoso com Fraturas por onde a Água pode Percolar.

Fonte: Nota do Autor.
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7.6 Síntese

O presente  módulo  trata  de  estudos de  mecânica  de  rochas fundamentadas na 

caracterização  e  classificação  dos  maciços  rochosos  visando  e  escavação  para 

implantação de obras civis com ênfase na aplicação em barragem.
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8 ESPECIFICAÇÃO E CONTROLE DE COMPACTAÇÃO DE ATERROS

8.1 Introdução

Segundo Silveira e Gaioto (1970), o fissuramento de barragens de terra e núcleos de 

barragens de enrocamento se dá em função de grande número de variáveis:  da 

configuração tridimensional do conjunto constituído pela barragem e cada um dos 

materiais que constituem esse conjunto, sob as diversas condições de solicitação a 

que estarão sujeitos no transcorrer de todas as fases da vida da barragem. Como 

decorrência  dessas  variáveis,  em  função  das  tensões,  deformações  e 

deslocamentos  de  cada  elemento,  que  resultam  as  diferentes  combinações  de 

solicitações de peso próprio, dos carregamentos hidráulicos, da saturação, de forças 

de  percolação,  de  gradientes  de  temperatura,  de  variações  de  umidade,  de 

deformações lentas, de carregamentos dinâmicos, etc.

Se,  após  o  cálculo  estrutural  de  uma  barragem,  as  tensões  e  deformações 

calculadas superarem as admissíveis com determinado grau de confiança, há o risco 

do aparecimento de fissuras ou escorregamentos. Em particular, no caso de tensões 

de tração, abrem-se fissuras, cujo desenvolvimento progressivo depende do tipo e 

condições do solo, e da existência de linhas de defesa, constituídas por filtros e 

transições de materiais e dimensões convenientes, destinados a favorecer a auto-

colmatação das fissuras.

8.2 Compactação

A norma brasileira  que especifica o controle  de lançamento de aterros é a NBR 

05681. A compactação tem por objetivo:

• O aumento da resistência à ruptura dos solos, sob a ação de cargas externas;

• A redução de possíveis variações volumétricas, quer pela  ação de cargas, 

quer pela ação da água que, eventualmente, percole pela sua massa;

• A  impermeabilização  dos  solos,  pela  redução  do  coeficiente  de 

permeabilidade, resultante do menor volume de vazios.
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Através da compactação de um solo obtém-se maior aproximação e entrosamento 

das  partículas,  ocasionando  o  aumento  da  resistência  ao  cisalhamento  e 

consequentemente  a  obtenção  de  uma  maior  capacidade  de  suporte.  Com  a 

redução do volume de vazios, a capacidade de absorção de água e a possibilidade 

de haver percolação diminuem substancialmente, tornando o solo mais estável.

Dois fatores são fundamentais  na compactação:  o  teor  de umidade  do solo e a 

energia  empregada  na  aproximação  dos  grãos,  que  se  denomina  energia  de 

compactação.

Apenas no teor de umidade ótimo se atinge o máximo peso específico seco, que

corresponde a maior resistência do solo.

8.3 Controle de Compactação

Para que se possa efetuar um bom controle de compactação do solo em campo, é 

necessário atentar para os seguintes aspectos (NBR 7.182/86)

• Tipo de solo;

• Espessura da camada;

• Entrosamento entre as camadas;

• Número de passadas;

• Tipo de equipamento;

• Umidade do solo;

• Grau de compactação alcançado.

Assim alguns cuidados devem ser tomados:

• A espessura da camada lançada não deve exceder a 30cm, sendo que a 

espessura da camada compactada deverá ser menor que 20cm.

• Deve-se realizar a manutenção da umidade do solo o mais próximo possível 

da umidade ótima.

• Deve-se garantir a homogeneização do solo a ser lançado, tanto no que se 
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refere à umidade quanto ao material.

Na prática, o procedimento usual de controle de compactação é o seguinte:

• Coletam-se  amostras  de  solo  da  área  de  empréstimo  e  efetua-se  em 

laboratório o ensaio de compactação. Obtém-se a curva de compactação e 

daí os valores de peso específico seco máximo e o teor de umidade ótimo do 

solo.

• No  campo,  à  proporção  em  que  o  aterro  for  sendo  executado,  deve-se 

verificar, para cada camada compactada, qual o teor de umidade empregado 

e compará-lo com a umidade ótima determinada em laboratório. Este valor 

não deve variar mais do que 2%, para mais ou para menos.

• Determina-se  também  o  peso  específico  seco  do  solo  no  campo, 

comparando-o  com  o  obtido  no  laboratório.  Define-se  então  o  grau  de 

compactação do solo, dado pela razão entre os pesos específicos secos de 

campo  e  de  laboratório  GC=  dcampoγ /  dmáx)  x100.  Devem-se  obter  sempre 

valores de grau de compactação superiores a 95%. γ

• Caso essas especificações não sejam atendidas, o solo terá de ser revolvido, 

e uma nova compactação deverá ser efetuada.

8.4 Especificação e controle de aterros

O objetivo é obter as massas específicas indicadas pelas Especificações da Obra e 

as regras básicas são:

a) Iniciar o aterro nas cotas mais baixas, em camadas horizontais;

b) Prever caimento lateral, para rápido escoamento de água de chuva;

c)  Escalonar ou zonear praças de trabalho, onde as três etapas de execução do 

aterro não se atrapalhem: enquanto em uma praça é feito o descarregamento de 

material, em outra o material é espalhado na espessura prevista para compactação, 

e em outra praça de trabalho o material é compactado;
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d)  A situação mais sensível a uma chuva é quando o material  está espalhado e 

pulverizado antes da compactação, pois uma pancada de chuva poderia transformá-

lo  num “mar de lama”.  Na possibilidade dessa ocorrência,  a  camada deverá ser 

"selada", isto é, ser rapidamente compactada com rolos lisos ou equipamento de 

pneus para que seu topo seja adensado e tornado impermeável. Uma vez que a 

camada já possui um caimento, a água de chuva escorre sem penetrar na camada, 

e a secagem posterior é rápida, por escarificação e gradeamento. Senão, a camada 

encharcada deverá ser totalmente removida para bota-fora antes do prosseguimento 

dos serviços.

e) Durante a execução do aterro, as beiradas devem ser mantidas mais altas, o que 

aumenta a segurança. Isso parece contradizer o exposto nos itens (b) e (d), mas tais  

beiradas podem ser rapidamente removidas com tratores e motoniveladoras. Essas 

beiradas sempre devem ser removidas ao final da jornada de trabalho;

f)  Os trajetos dos equipamentos de transporte sobre o aterro devem permitir uma 

descarga segura e boa compactação, com o mínimo de resistência ao rolamento, 

que poderia provocar a paralisação de uma unidade transportadora. Assim, esses 

trajetos devem ser continuamente reajustados de modo a nunca passarem por uma 

praça de compactação ou espalhamento, por exemplo.

g) Os taludes dos aterros, principalmente os de grande altura, geralmente ficam mal

compactados, pois os rolos compactadores não atuam bem nas beiradas, ou estas 

recebem menos passadas. Fica então uma faixa lateral mal compactada de 30 a 50 

cm,  que  poderia  produzir  uma  superfície  de  escorregamento,  com  consequente 

ruptura. Embora seja um serviço difícil, é preciso compactar a superfície da saia de 

aterro,  após  o  acerto  final.  Isto  pode  ser  conseguido  com  pequenos  rolos 

compactadores tracionados por guincho acoplado a tratores.

h) Nunca executar uma compactação em umidade diferente da ótima. O empreiteiro 

que o faz, perde por consumir combustível em excesso, além de se arriscar a ter a 

76



camada  recusada,  e  ser  obrigado  a  arrancá-la  ou  a  corrigir  a  umidade, 

homogeneizar, espalhar e compactar novamente, sem ser pago por isso.

8.5 Principais tipos de ocorrências indesejáveis

a) Recalque por adensamento:

Pressões ocasionadas pelo peso próprio e por cargas móveis trafegando sobre o 

aterro promovem o adensamento (decorrente do escoamento de água, expulsa dos 

vazios do solo, quando esses diminuem). Sempre existirá adensamento e recalque,  

mas este deverá ser previsto e mantido sob controle.

b) Ruptura por afundamento :

Quando uma camada subjacente ao aterro for de capacidade de suporte muito baixa 

e de grande espessura, o corpo do aterro sofre um deslocamento vertical e pode 

afundar por igual no terreno mole, expulsando lateralmente o material ruim, com a 

formação de bulbos.

c) Ruptura por escorregamento

Ocorre quando o aterro é construído sobre uma camada mole, de baixa resistência 

ao cisalhamento, que se apoia sobre outra camada mais resistente. Na ocasião de 

chuvas intensas, a camada pouco resistente tem seu teor de umidade aumentado, 

tornando ainda mais baixa a resistência ao cisalhamento.

Quando isso  acontece,  forma-se uma superfície  de escorregamento que afeta o 

aterro,  levando-o à ruptura.  Essa superfície  de escorregamento quase sempre é 

lenticular (tem forma semelhante à de uma lente).

Soluções:

Quando o subleito for fraco, composto por solos muito moles, com grandes

porcentagens de matéria orgânica, solos brejosos ou turfosos, esse material deve 

ser  removido  e  substituído  visando  estabilizar  o  terreno  de  fundação  antes  da 
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execução do aterro.

a) Remoção do solo ruim e substituição por melhor

Geralmente a remoção é feita por dragas, com imediata substituição por material 

arenoso, que permita a percolação da água. Uma boa técnica é a operação por 

faixas alternadas, com esgotamento da água que se acumula no fundo através de 

bombas  de  sucção  ou,  se  a  topografia  permitir,  por  valas  de  escoamento.  As 

vantagens desse processo residem na rapidez de execução e na possibilidade de se 

saber com certeza se todo o material imprestável foi, de fato, removido, garantindo-

se a homogeneidade do aterro.

b) Emprego de bermas de equilíbrio

As  bermas  de  equilíbrio  funcionam  como  contrapesos,  evitando  a  formação  de 

bulbos e o deslocamento do material instável.

Quando  o  solo  mole  não  aguentar  nem o  peso  da  berma  necessária  para  dar 

estabilidade ao aterro, constroem-se bermas adicionais, de espessuras menores que 

a inicial.

8.6 Síntese

O presente módulo aborda uma introdução ao tema especificação e controle  de 

compactação  de  aterros  envolvendo  as  seguintes  abordagens:  controle  de 

compactação, especificação e controle de aterros, principais tipos de ocorrências 

indesejáveis e soluções indicadas.

78



9  CAPACIDADE  DE  SUPORTE  DOS  MACIÇOS  E  ATERROS  (COMO 

ESPECIFICAR E COMO MEDIR)

9.1 Introdução

Segundo Pinto (2006), experiências realizadas nos primeiros tempos da Mecânica 

dos Solos mostraram que ao se aplicar uma carga na superfície de um terreno, 

numa área bem definida, os acréscimos de tensão numa certa profundidade não se 

limitam à projeção da área carregada.

Nas  laterais  da  área  carregada  também  ocorrem  aumentos  de  tensão,  que  se 

somam às anteriores devido ao peso próprio. Como a somatória dos acréscimos das 

tensões  verticais,  nos  planos  horizontais,  em  qualquer  profundidade,  é  sempre 

constante,  os  acréscimos  das  tensões  imediatamente  abaixo  da  área  carregada 

diminuem à medida que a profundidade aumenta, porque a área atingida aumenta 

com a profundidade.

9.2 Deformações Devidas a Carregamentos Verticais

As deformações devidas a carregamento verticais como a de aterro sobre terrenos 

podem ser de dois tipos: as que ocorrem rapidamente após a construção e as que 

se desenvolvem lentamente após a aplicação de cargas.

Deformações rápidas são observadas em solos arenosos ou solos argilosos não 

saturados,  enquanto  que  nos  solos  argilosos  saturados  os  recalques  são  muito 

lentos, pois é necessária a saída da água dos vazios do solo.

9.3 Ensaios para Determinação da Deformabilidade dos Solos

• Ensaio de compressão axial:

O ensaio de compressão axial de um solo consiste na moldagem de um corpo de 

prova cilíndrico e do seu carregamento pela ação de uma carga axial. Registrando-

se as tensões no plano horizontal (a carga dividida pela área da seção transversal) 
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pela deformação axial (encurtamento do corpo de prova dividido pela altura inicial do 

corpo de prova) obtém-se a curva de carregamento. Para o ensaio de compressão, 

o  corpo de prova pode ser  previamente submetido a um confinamento,  quando, 

então, é chamado de ensaio de compressão triaxial.

Figura 31 - Ensaio de Compressão Edométrica

Fonte: DMC-FURG.

Figura 32- Ensaio de Compressão Edométrica

Fonte:  DMC-FURG.
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• O ensaio de compressão edométrica

O ensaio de compressão edométrica consiste na compressão do solo contido dentro 

de  um  molde  que  impede  qualquer  deformação  lateral.  Os  ensaios  simulam  o 

comportamento  do  solo  quando  ele  é  comprimido  pela  ação  de  peso  de  novas 

camadas que sobre ele se depositam, quando se constrói  um aterro de grandes 

áreas. Para o ensaio, uma amostra é colocada num anel rígido ajustado numa célula 

de compressão edométrica.

9.4 Ensaios para definir a Capacidade de suporte do solo

Entre os ensaios para verificar a capacidade de suporte das amostras de solo citam-

se os de cisalhamento direto e ensaio de prova de carga sobre placa.

Ensaio  de  cisalhamento direto -  quanto  ao  ensaio  de  cisalhamento  direto,  os 

resultados  obtidos  com  o  ensaio  são  coesão  e  ângulo  de  atrito interno.  O 

cisalhamento direto tem um plano de ruptura induzido tendo a coesão e o ângulo de 

atritos definidos a partir de linha de tendência traçada por três pontos da amostra,  

caracterizando uma condição de laboratório.

Esse ensaio tem baixo custo e é bastante reconhecido no meio geotécnico, sendo 

realizado em grande escala em laboratórios de todo o país. A partir desses valores, 

chega-se à capacidade de carga do solo, ou seja, a sua tensão de ruptura. Essa 

tensão dará suporte aos dados necessários para a realização do ensaio de carga 

sobre placa.

Ensaio de prova de carga sobre placa - para a execução do ensaio de prova de 

carga sobre placa, utiliza-se dos resultados obtidos no ensaio de cisalhamento direto 

para  determinar  inicialmente  a  capacidade  de  carga  provável  do  solo,  ou  taxa 

admissível.

Para o planejamento do ensaio, esse conhecimento prévio auxilia na escolha do 

equipamento de reação e determinação das cargas a se utilizar em cada estágio de 
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carregamento. Apesar de ter um custo relativamente elevado quando comparado ao 

ensaio de cisalhamento direto, a prova de carga sobre placa é o ensaio que mais se 

aproxima de um teste  em escala  real,  pois  traduz  com precisão a  condição  de 

campo.

No  ensaio  de  cisalhamento,  por  se  efetuar  a  partir  de  retirada  de  amostra 

(indeformada) e transporte até o laboratório, não se representa a condição real em 

campo, tendo em vista a dificuldade de se reproduzir em laboratório as mesmas 

condições de confinamento, poro-pressão e possíveis fraturas presentes no solo do 

local da retirada da amostra.

O ensaio de prova de carga sobre placa tem como resultado a curva de tensão 

recalque, que será útil para se obter a carga de ruptura real do solo, e mesmo em 

casos onde o ensaio não chega até a ruptura, pode-se avaliar se a tensão de ruptura 

obtida indiretamente em laboratório está ou não próxima do valor real. A norma da 

ABNT – NBR 6489 estabelece os procedimentos para execução desse ensaio.

9.5 Capacidade de Suporte dos Maciços e Aterros

Os maciços naturais em solos têm sua resistência normalmente avaliada in situ, nas 

sondagens  a  percussão,  no  campo,  através  de  ensaios  de  penetração  do 

amostrador padronizado (SPT). Esses resultados permitem fazer uma correção com 

diversos  parâmetros,  entre  os  quais  o  de  capacidade  de  carga  (resistência 

mecânica).

Adicionalmente, para barragens de terra, são feitos ensaios de infiltração em solo 

para  medir  a  permeabilidade,  que juntamente  com os  resultados  de  resistência,  

permitem tomar decisão quanto a adoção de solução do terreno como fundação ou 

remoção  para  instalação  do  aterro  da  barragem.  Esses  ensaios  (SPT)  indicam 

também, por correlação, o ângulo de atrito e coesão do solo, que podem ser obtidos 

em ensaios de laboratório através de amostras adequadamente colhidas. 
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9.6 Síntese

No  tema  Capacidade  de  Suporte  nos  Maciços  e  Aterros  foram  contempladas 

abordagens  relativas  a  deformações  devidas  a  carregamentos  verticais,  ensaios 

para determinação da deformabilidade dos solos, capacidade de suporte dos solos 

envolvendo ensaio de cisalhamento direto e ensaio de prova de carga sobre placa e,  

finalmente, capacidade de suporte de maciços e aterros.
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