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RESUMO  
 
O Brasil possui um dos maiores parques hidrelétricos do mundo, com capacidade de 

geração de energia comparado à posição da Arábia Saudita na extração de petróleo. 

Empreendimentos importantes nos rankings mundiais foram projetados e executados no 

país, a citar a UHE Itaipu, UHE Tucuruí, e as mais recentes, UHE Jirau e UHE Belo 

Monte. Isso ressalta a importância no estudo continuado de técnicas e teorias comumente 

utilizadas, a fim de melhorar a qualidade dos projetos. Este trabalho aprofundou os 

conceitos referentes aos tratamentos de fundação em barragens de concreto, através de 

cortinas de injeção e drenagem. Propôs, como objetivo principal, elaborar um modelo de 

tratamento otimizado às características hidráulicas da fundação do vertedouro da UHE 

Jirau, e avaliou o seu impacto nas magnitudes da subpressão, deslocamentos horizontais 

da crista e, estabilidade global. Em relação à condutividade hidráulica do granito de 

fundação, este possui permeabilidade abaixo de 10-4 cm/s, coeficiente este apresentado 

em situações de maciços rochosos já tratados, revelando que para este material o 

tratamento ideal poderia ser pontual. Na Europa, utiliza-se a metodologia GIN para 

injeção com calda de cimento, baseada nos ensaios de Lugeon. Aplicou-se, por 

retroanálise, este método na UHE Jirau, encontrando intensidades mais baixas que 

àquelas recomendadas por Lombardi e Deere (1993), devido à baixa condutividade 

hidráulica do maciço, corroborando com as análises de permeabilidade. No estudo da 

subpressão, constatou-se que um projeto otimizado de fundação, com furos de injeção 

posicionados pontualmente na fundação e aumento dos furos de drenagem profunda, 

apresenta uma redução de 10% na magnitude da subpressão. Essa redução, acarreta em 

aumento nos fatores de segurança da estabilidade global, destacando-se uma variação de 

até 70% na segurança contra a flutuação. No caso dos deslocamentos horizontais da crista 

do vertedouro, comprovou-se que os esforços da subpressão (orientados pela melhoria no 

projeto de tratamento de fundação) não provocam alteração, devido as ações de empuxos 

hidrostáticos e hidrodinâmicos serem mais importantes para estes efeitos. 

 

Palavras-chaves: Barragens de concreto; Tratamento de fundação; Subpressão; 

Estabilidade. 
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ABSTRACT 

Brazil has one of the largest hydroelectric parks in the world, with power generation 

capacity compared to Saudi Arabia's position in oil extraction. Important developments 

in the world rankings were designed and executed in the country, citing HPP Itaipu, HPP 

Tucuruí, and the most recent ones, HPP Jirau and HPP Belo Monte. This highlights the 

importance in the continued study of commonly used techniques and theories, in order to 

improve the quality of projects. This work deepened the concepts related to the foundation 

treatments in concrete dams, through grouting and drainage curtains. Its main objective 

was to develop a treatment model optimized for the hydraulic characteristics of the 

spillway foundation at HPP Jirau, and evaluated its impact on the magnitudes of the uplift, 

horizontal displacements of the crest and overall stability. Regarding the hydraulic 

conductivity of the foundation granite, it has a permeability below 10-4 cm / s, a 

coefficient presented in situations of already treated rocky massif, revealing that for this 

material the ideal treatment could be punctual. In Europe, the GIN methodology is used 

for grouting, based on the Lugeon tests. This method was applied, by retroanalysis, at the 

Jirau HPP, finding lower intensities than those recommended by Lombardi and Deere 

(1993), due to the low hydraulic conductivity of the rocky massif, corroborating with the 

permeability analyzes. In the study of uplifit, it was found that an optimized foundation 

design, with injection holes positioned punctually in the foundation and an increase in 

deep drainage holes, shows a 10% reduction in the magnitude of the uplifi. This reduction 

leads to an increase in the security factors of global stability, notably the 15% increase in 

security against fluctuation. In the case of horizontal displacements of the spillway crest, 

it was proved that the efforts of uplifi (oriented by the improvement of the foundation 

treatment project) do not cause changes, due to the actions of hydrostatic and 

hydrodynamic pushes being more important for these effects. 

 

Keywords: Concrete dams; Foundation treatment; Uplift; Stability. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil é um importante país nos destaques de implantação de grandes obras hidráulicas, 

conhecidas no mundo todo pelo tamanho e importância, podendo citar empreendimentos 

como Itaipu (PR), Tucuruí (PA), Jirau (RO) e Belo Monte (PA). Segundo Silva (2014), a 

capacidade de geração de energia é tamanha, que é passível de comparação com a 

produção de petróleo da Arábia Saudita. Pereira (2015) elaborou um ranking das maiores 

usinas hidrelétricas do mundo em relação a sua capacidade de produção de energia, 

estando a UHE Itaipu em segundo lugar, com 14.000 MW e, a UHE Tucuruí em quarto 

lugar, com 8.400 MW.  

 

A UHE Jirau, localizada no estado de Rondônia, com capacidade instalada de 3.750 MW 

(ESBR, 2018), ocupa a quinta posição no ranking nacional (Chiossi, 2013) e faz parte das 

140 usinas hidrelétricas em operação atualmente, que representam 77,1% da matriz 

energética do país (Governo do Brasil, 2018). O empreendimento foi formado por 

estruturas mistas de terra, enrocamento e asfalto, além das estruturas de concreto, como 

o vertedouro, considerado como um barramento de concreto do tipo gravidade. 

 

As barragens de concreto do tipo gravidade são dimensionadas pelo equilíbrio das suas 

forças, resistindo aos efeitos de tombamento, deslizamento e flutuação. Esta última 

verificação indicada por Eletrobrás (2003) compara o peso do barramento (esforço 

resistente) com o valor da subpressão atuante na fundação de maciço rochoso (esforço 

solicitante), devendo-se adotar um fator de segurança mínimo para essa relação de 1,1 

para as condições de carregamento limites e excepcionais. Até o final do século XIX, a 

subpressão não era considerada nos projetos hidráulicos até o incidente em Bozey, em 

1895, identificado por Maurice Levy (Levis, 2006). Por isso, Oliveira (2002) conclui que 

o problema mais significativo nos estudos de estabilidade de barragens de concreto é o 

efeito da subpressão em suas fundações. 

Tratamentos de vedação com cortinas de injeção e cortinas de drenos de alívio, são as 

formas utilizadas para redução da magnitude da subpressão nas bases dos barramentos. 

As injeções com calda de cimento reduzem o coeficiente de permeabilidade do maciço 
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rochoso, além de enrijecer as descontinuidades. Já, os drenos profundos agem diretamente 

no alívio da poropressão do maciço rochoso, e assim, torna-se o método mais efetivo na 

redução do esforço de subpressão.  

 

A subpressão é definida como a resultante do diagrama de poropressões atuantes na base 

da barragem de concreto, que depende das alturas dos reservatórios de montante e jusante, 

e da existência ou não de um sistema de drenagem. Esta resultante, age no sentido oposto 

ao peso da estrutura, solicitando-a nos movimentos que promovem a sua estabilidade. 

Assim, um projeto assertivo de fundações é primordial para a manutenção da segurança 

do empreendimento ao longo da sua vida útil. 

 

O conhecimento geológico-geotécnico do material da fundação também é importante, 

primeiramente para definição da condutividade hidráulica, o que influenciará diretamente 

no projeto de tratamento profundo, bem como os seus parâmetros elásticos para o estudo 

das deformações e tensões. Mesmo que o tratamento da fundação seja eficiente em 

relação à redução da magnitude da subpressão, o projeto pode ser inviabilizado pelas 

deformações ocorrentes no contanto concreto-rocha e, os deslocamentos da estrutura. 

 

Assim, esta pesquisa tem o objetivo de propor uma metodologia de tratamento de 

fundação otimizado e adequado para a fundação do vertedouro da UHE Jirau, avaliando 

os custos para sua adoção, além da sua funcionalidade em relação à segurança da 

estrutura. 

 

 

1.1. OBJETIVOS 
 

1.1.1. Objetivo Geral 
 

Propor uma metodologia de tratamento de fundação para barragens de concreto e verificar 

a sua influência na magnitude da subpressão e deslocamentos. 
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1.1.2. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos desta pesquisa são: 

 

a) Projetar uma nova concepção de tratamento de fundação para o vertedouro da UHE 

Jirau, baseado nos resultados do modelo original apresentados e discutidos por Lopes 

(2015); 

b) Sugerir a substituição do método convencional de cortinas de injeção de Houlsby 

(1990) pelo método GIN de Lombardi e Deere (1993), analisando sua aplicabilidade 

e custos; 

c) Determinar a subpressão na base do vertedouro para o projeto original e proposta de 

tratamento de fundação, adotando critérios nacionais de dimensionamento como 

Eletrobrás (2003) e Andrade (1982); 

d) Avaliar os deslocamentos da crista do vertedouro e estabilidade global da estrutura 

para as combinações de ações previstas na NBR 8681 (ABNT, 2003); 

e) Analisar os resultados e verificar a eficácia da proposta de tratamento de fundação 

para o vertedouro da UHE Jirau. 

 

1.2.  JUSTIFICATIVA 
 

O Brasil é um país de grande superfície territorial (com uma área de 8,5 x 106 km²) e 

diferentes aspectos naturais, tais como frequência de precipitações, recursos hídricos, 

clima, geologia, relevo e vegetação. A implantação de barragens no país faz parte da sua 

história e do seu desenvolvimento econômico, tendo como incentivo inicial para estas 

construções as secas do Nordeste e a sua ativa participação na economia mundial (CBDB, 

2011).  

 

Os complexos hidrelétricos são compostos por estruturas mistas, destacando-se os 

barramentos de concreto, os quais são largamente utilizados devido sua simplicidade de 

projeto. Como se trata de uma estrutura monolítica, estas barragens devem ser 

dimensionadas para o atendimento de segurança global contra deslizamento, 

tombamento, flutuação e capacidade de carga da fundação (Gutstein, 2005). 
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Para garantir o atendimento dos critérios de segurança global, é necessário investigar as 

propriedades mecânicas e hidráulicas do maciço rochoso de fundação, o qual, segundo 

Chiossi (2013), determina a altura do barramento. As propriedades hidráulicas são 

responsáveis pela magnitude da subpressão que provoca instabilidade em relação ao 

tombamento e flutuação, reduzindo os fatores de segurança da obra.  

 

Já, as propriedades mecânicas do material de fundação, são responsáveis pela resistência 

em relação aos deslocamentos e tensões impostas, que quando excessivas, também 

provocam instabilidade na estrutura. Para melhorar as características hidráulicas e 

mecânicas, utilizam-se tratamentos de fundação com furos de drenos profundos e cortinas 

de injeção de cimento, muitas vezes contestadas na sua real eficiência. 

 

Considerando-se a importância das obras hidráulicas para o país, o aprofundamento do 

conhecimento e aprimoramento das técnicas implantadas nestes tratamentos de fundação 

são importantes para garantir a sua eficácia e reduzir os custos e prazos dos atuais e 

futuros empreendimentos. 

 

De outro modo, muitos trabalhos foram publicados entre as décadas de 70, 80 e 90 no que 

se refere à engenharia de barragens. Mas essa prática foi se perdendo nos últimos anos e 

esta tese destina-se também a resgatar a cultura de dividir e disseminar o know all 

nacional, além de incentivar os debates das boas práticas da engenharia. 

 

1.3. ESTRUTURA DA TESE 
 
A tese é dividida em oito capítulos, além da lista de referências bibliográficas e anexos. 

No Capítulo 1, é apresentado o problema da pesquisa, sua delimitação, justificativa e os 

objetivos para execução e conclusão do trabalho. A revisão bibliográfica acerca da 

temática é exibida no Capítulo 2, o qual está subdivido em três partes. A primeira 

(Capítulo 2.1) expõe as características hidráulicas e mecânicas dos maciços rochosos, 

com atenção para os granitos que representam o caso de obra estudado nesta tese.  

 

A segunda parte (Capítulo 2.2) aborda os critérios básicos de segurança de barragens de 

concreto, baseadas nos critérios de Eletrobrás (2003), definindo o efeito da subpressão, 
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estudos de deslocamentos, condições de carregamentos impostas, além da determinação 

destes parâmetros por modelagem numérica por elementos finitos. Por fim, o Capítulo 

2.3 aprofunda o estudo sobre tratamentos profundos de fundações de barragens, com 

utilização de cortinas de injeção de cimento. Neste capítulo, apresenta-se o método 

convencional de Houlsby (1990) e a metodologia GIN (Lombardi e Deere, 1993), 

utilizada comumente na Europa. 

 

No Capítulo 3, relata-se o estudo de caso, apresentando os detalhes do projeto do 

vertedouro da UHE Jirau e o mapeamento geológico-geotécnico da fundação em granito. 

A partir do Capítulo 4 são demonstrados os procedimentos metodológicos e as análises 

dos resultados. Neste capítulo é realizada uma avaliação do tratamento de fundação 

existente no vertedouro da UHE Jirau e indicada uma proposta alternativa, considerando 

também a relação de custos para esta nova concepção. 

 O Capítulo 5 estabelece o dimensionamento da subpressão na base do vertedouro, 

considerando o projeto existente e a proposta detalhada no Capítulo 4, utilizando métodos 

teóricos consagrados e modelagem numérica por elementos finitos. Após a determinação 

da magnitude da subpressão, são analisadas as ações impostas na estrutura e os 

deslocamentos ocorrentes na crista do vertedouro (Capítulo 6), também com auxílio 

numérico por elementos finitos. 

  

Por fim, o Capítulo 7 compila todos os procedimentos metodológicos efetuados nesta 

pesquisa para estudar a estabilidade global do barramento de concreto, conforme 

recomendado por Eletrobrás (2003), e confirma a eficiência ou não da proposta de 

tratamento de fundação no que tange aos efeitos da subpressão e deslocamentos da 

estrutura. O Capítulo 8 apresenta as considerações finais sobre a pesquisa, ressaltando 

conclusões importantes dos demais capítulos, além de sugerir temas para pesquisas 

futuras. O fechamento do trabalho se dá pela lista de Referências Bibliográficas citadas 

ao longo do texto e Anexos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
A implantação de uma nova metodologia de tratamento de fundação em barragens de 

concreto requer o aprofundamento teórico dos conceitos a respeito destes projetos, os 

critérios de segurança das estruturas e as especificidades do maciço rochoso. O Item 2.1 

aborda as características mecânicas e hidráulicas das rochas, com ênfase no estudo dos 

módulos de elasticidade e coeficiente de permeabilidade para maciços graníticos.  

 

No Item 2.2. a segurança das barragens de concreto é detalhada, definindo-se o efeito da 

subpressão nessas estruturas, desde as primeiras considerações de Arthur Casagrande em 

1961 até os métodos mais recentes, como do Eng. Roberto Andrade, de 1982 e da 

Eletrobrás, publicado em 2003. Finalmente, o Item 2.3 conceitua os tipos de tratamento 

de fundações de barragens por cortinas de injeção, diferenciando o método convencional 

de Houlsby, utilizado nos empreendimentos nacionais e a metodologia GIN (Número de 

Intensidade de Injeção), apresentada por Lombardi e Deere em 1993. 

 
2.1. CARACTERÍSTICAS DOS MACIÇOS ROCHOSOS 
 

Para o estudo da estabilidade global de barramentos de concreto, em que é necessário 

determinar as magnitudes das ações impostas na estrutura e a resposta destas ações por 

meio de deslocamentos, o aprofundamento das características hidráulicas e mecânicas é 

importante. Os Itens 2.1.1. e 2.1.2. abordam as peculiaridades de cada uma das 

características citadas. 

 

2.1.1. Características Hidráulicas 

 

De forma geral, os maciços rochosos não influenciam diretamente na estabilidade da 

barragem apoiada sobre eles, devido as boas condições mecânicas que este material 

geralmente apresenta. A problemática está relacionada a sua permeabilidade (Cruz, 

2004). Segundo Volkmer (2011), o conhecimento da condutividade hidráulica de um 

maciço rochoso é importante no estudo de estabilidade de barragens de concreto do tipo 
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gravidade, pois afeta diretamente no desenvolvimento da subpressão na base da 

barragem.  

 

Rochas ígneas (como o granito) não possuem poros como em solos e rochas sedimentares, 

o que torna a permeabilidade nula ao longo dos interstícios ou poros (k ~ 10-12 m/s). 

Porém, apesar de não apresentarem poros, as descontinuidades do material permitem que 

todo o fluxo de água passe por estes pequenos condutos, admitindo que o fissuramento é 

a análise preponderante na hidráulica de rochas (Costa, 2012). 

 

Costa (2012) salienta que o termo “meio fissurado” faz menção a todos os tipos de 

descontinuidades no maciço, independentemente de sua identidade geológica (juntas, 

xistosidade e falhas). Fissuras de pequena abertura podem fornecer permeabilidades 

elevadas no maciço, quando comparadas às permeabilidades propiciadas pela matriz 

rochosa. 

 

Zeigler (1976) apresenta uma comparação de coeficientes de permeabilidade de arenito 

feita por Serafim (1968 apud Zeigler, 1976), em que a permeabilidade da rocha intacta 

varia entre 1,6 x  10-9 a 1,2 x 10-7 m/s, enquanto que a permeabilidade no maciço rochoso 

composto por arenito é de 10-4 m/s. Cruz (2004), por sua vez, apresenta na Tabela 2.1 as 

condutividades hidráulicas para alguns materiais intactos e descontinuidades. 

 

A respeito da interconectividade das fraturas, Andrade (1988) afirma que a percolação 

em maciços rochosos fraturados (independentemente da matriz) é governada por 

descontinuidades principais com baixa resistência ao atrito que se opõe ao deslocamento 

do fluido. Andrade (1988) exemplifica três casos de estudo: UHE Tucuruí; UHE Palmar; 

e UHE Isamu Ikeda, em que durante a leitura da vazão dos drenos observou-se que estas 

variavam ao longo da fundação. 
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Tabela 2.1: Condutividade hidráulica para materiais intactos e descontinuidades (adaptado de 

Cruz, 2004).  

MATERIAL k (m/s) 

Rochas maciças 10-11 a 10-12 

Concreto 10-11 

Rochas alteradas 10-8 

Solos porosos 10-4 a 10-6 

Fratura em rocha – 

abertura igual a 0,5 mm 

0,1 

Fraturas rochosas – 

abertura igual a 1,0 mm 

0,7 

 

Os modelos geométricos de dimensionamento dos drenos que admitem a 

compartimentação das fraturas indicam que o sistema de vazão deve possuir leituras 

iguais de vazão, devida admissão da interconectividade. Porém, não é isso que se observa 

nas leituras, onde alguns furos apresentam vazão significativa e outros drenos, 

encontram-se seco.  

 

Este é o exemplo da UHE Tucuruí em que em um dreno foi lida uma vazão de 88 l/min e 

após o seu tamponamento, os furos circunvizinhos não registraram vazões acima de 5 

l/min, o que comprova que o escoamento em maciços fraturados é conduzido pela 

descontinuidade principal, e não pela sua interconectividade. 

 

Hsu et al. (2011) salientam que o conhecimento da condutividade hidráulica de maciços 

rochosos é importante para todos os projetos geotécnicos, como minas, estabilidade de 

taludes, barragens e construção de túneis. Em resumo, a condutividade em meios 

fraturados (maciços rochosos) se dá (Azevedo e Albuquerque Filho, 1998) pela: 

 

a) Condutividade hidráulica pelos poros da matriz rochosa (rocha intacta); 

b) condutividade hidráulica das fraturas (descontinuidades). 

Oliveira (1981) dividiu os maciços rochosos pela porosidade de sua matriz, seguindo a 

classificação: 
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a) Meios com porosidade vacuolar: são os casos de meios com porosidade fechada, em 

que não há comunicação entre si e o meio se torna praticamente impermeável. 

Exemplos: Basaltos vesiculares e pedras-pomes; 

b) Meios com porosidade intersticial: são os meios com porosidade aberta e em que a 

permeabilidade depende do arranjo das fraturas ou poros. Exemplos: Solos em geral, 

cascalhos e areias; 

c) Meios com porosidade de fraturas: Neste caso, as dimensões longitudinais dos poros 

são muito maiores que a sua abertura. Exemplos: Granitos, gnaisses, xistos e basaltos. 

 

Azevedo e Albuquerque Filho (1998) afirmam que nos granitos, a permeabilidade é 

praticamente nula conforme a profundidade aumenta, devido confinamento. Na 

superfície, estas rochas apresentam fraturas provenientes do alívio de tensões, o que 

resulta em aumento da permeabilidade nestes trechos (Figura 2.1.a). Contudo, nos 

basaltos (presentes com intensidade no Sul do Brasil), espera-se que em qualquer 

profundidade existam descontinuidades sub-horizontais de alta condutividade hidráulica, 

o que torna o maciço mais instável em relação às suas condições hidráulicas (Figura 

2.1.b): 

 

 
Figura 2.1: Comportamento da permeabilidade em rochas ígneas: a) Granitos; b) Basaltos 

(Azevedo e Albuquerque Filho, 1998). 

 

Um fator importante na análise de fluxos em meios fraturados é a heterogeneidade e 

anisotropia. Para Oliveira (1981), a heterogeneidade dos maciços rochosos, criadas por 

diferenças de litologia e estruturas geológicas distintas, afeta a distribuição das pressões 
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hidrostáticas e forças de percolação, onde as linhas equipontenciais se concentram nas 

regiões menos permeáveis. Já a anisotropia, no que se refere à permeabilidade, 

corresponde à duas componentes perpendiculares entre si e que podem ter diferentes 

distribuições de equipontenciais. 

 

Oliveira (1981) salienta que os maciços rochosos são na sua essência heterogêneos, 

anisotrópicos e descontínuos, e que esta complexidade depende da sua história geológica. 

Contudo, a escala da porção do maciço que está sendo estudado é que irá definir a 

homogeneidade, heterogeneidade, anisotropia ou isotropia da matriz. 

 

A Figura 2.2 apresenta a questão de homogeneidade e isotropia dos maciços rochosos 

com relação à escala do problema analisado. Nas Figuras 2.2.a e 2.2.b é possível 

considerar o maciço de fundação como homogêneo, isotrópico e contínuo. Já na Figura 

2.2.c, o maciço é heterogêneo, subdivido em dois materiais: o primeiro (C-I) anisotrópico 

e descontínuo, e o segundo (C-II) isotrópico e contínuo. Por fim, a Figura 2.2.d apresenta 

um meio homogêneo, anisotrópico e descontínuo. 

 

 
Figura 2.2: Homogeneidade e isotropia de maciços rochosos: a) e b) Meio homogêneo, 

isotrópico e contínuo; c) Meio heterogêneo; d) Meio homogêneo, anisotrópico e descontínuo 

(adaptado de Louis, 1974 apud Oliveira, 1981). 
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Segundo Zhang (2017), a anisotropia da rocha intacta em relação a permeabilidade é 

função da orientação preferencial das partículas minerais e das micro-descontinuidades 

presentes. A Tabela 2.2 apresenta a relação da anisotropia para alguns tipos de rocha. 

 
Tabela 2.2: Anisotropia relativa à permeabilidade (adaptado de Zhang, 2017).  

ROCHA kx/ky 

Granito 2,5 

Arenito 1,3 – 5,9 

Calcário 1,6 – 8,3 

Andesito 4,0 

 

O fluxo de fluidos por um meio permeável foi condicionado e estudado por Darcy, em 

1856, que definiu que, a velocidade (v) de um fluido por unidade de área de um aquífero, 

proporciona um gradiente hidráulico (i), sabendo que entre estes dois parâmetros existe 

um coeficiente de proporcionalidade denominado de coeficiente de permeabilidade (k) ou 

condutividade hidráulica, conforme a Equação 2.1 (Fiori e Wandresen, 2014): 

 

! = #	%	& 
(2.1) 

 

A lei de Darcy é válida somente para fluxos lineares (laminar), e assim, para altas 

velocidades ou sistema turbulento, a equação não se aplica. O limite da validação da 

equação de Darcy (Equação 2.1) se dá pelo número adimensional de Reynolds (Re). De 

acordo com a Equação 2.2 apresentada por Cabral (2008), o número de Reynolds é a 

relação entre as forças de inércia (Dh: diâmetro hidráulico da fissura; v: velocidade do 

líquido no tubo; ρ: massa específica do fluido) com as forças de viscosidade absoluta ou 

dinâmica (µ): 

 

'( =
)ℎ	%	!	%	+

µ 	≤ 2100 

    (2.2)   
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Para Cabral (2008), o valor crítico de passagem do fluxo laminar para o turbulento situa-

se em 2100, muito embora as velocidades da água subterrânea são pequenas e o número 

de Reynolds fica abaixo do limite indicado, encontrando-se valores em pesquisas de 1 a 

30. Segundo Azevedo e Albuquerque Filho (1998), a determinação do escoamento em 

fraturas (q), é baseada nos princípios da Mecânica dos Fluidos, a qual utiliza a expressão 

de Poiseuille (Equação 2.3), considerando-se a gravidade (g), o cubo da espessura da 

descontinuidade (e), a rugosidade absoluta (Ra), o diâmetro hidráulico (DH) que é o dobro 

da espessura e, a constante empírica (C) associada às perdas de carga que ocorrem no 

escoamento e depende do material:   

 

1 = 	
2. (!

12. µ	 . &	.
1

41 + 6. 7'8)9:
"
#	;

 

(2.3) 

 

Para fluxo laminar, a rugosidade absoluta é nula, e a vazão específica (q) e a 

condutividade hidráulica na fratura (kf) podem ser escritas pela Equação 2.4 e 2.5 

(Azevedo e Albuquerque Filho, 1998):  

 

1 = 	
2. (³
12	. !	 	 . & 

    (2.4) 

#= =
2	. (³
12	. ! 

 

(2.5) 

Segundo Azevedo e Albuquerque Filho (1998), a aplicação de teorias de fluxo em meios 

fraturados, confirmou que a vazão específica e o gradiente hidráulico são proporcionais, 

sendo possível correlacionar o parâmetro de condutividade hidráulica (kf) com a 

espessura da fratura (e), conforme a Equação 2.6 apresentada por Quadros (1982 apud 

Azevedo e Albuquerque, 1998), em que β é um índice em função do regime de fluxo e da 

rugosidade (variando entre 1 e 3) e a constante empírica (Ce) para granitos pode ser 

adotada como 20,5: 
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#= = 6(. ($ 

(2.6) 
 

A partir de uma determinada escala de análise, densidade de descontinuidades e 

intensidade de condutividade hidráulica, Azevedo e Albuquerque Filho (1998) afirmam 

que é possível adotar o conceito de maciço homogêneo equivalente e que uma forma 

simplificada de determinar a condutividade hidráulica do maciço rochoso (km) é dado 

pela Equação 2.7, em que l é o espaçamento médio entre as descontinuidades e kr a 

condutividade da matriz rochosa:  

 

#> =	
(
? 	 . #= + #@ 

(2.7) 

 

Oliveira (1981) salienta a importância de analisar a relação entre as tensões e a 

permeabilidade dos maciços rochosos devido: 

 

a) Os maciços rochosos são sensíveis à ação das tensões com valores de mesma ordem 

que os valores de tensões induzidas por barragens de concreto gravidade; 

b) As alterações que estas tensões provocam, refletem diretamente nos valores de 

permeabilidade do maciço. 

 

As tensões induzidas nos maciços rochosos não se propagam rapidamente em 

profundidade, como estudado em meios homogêneos e contínuos pela Lei de Boussineq 

(Talobre, 1967 apud Oliveira, 1981). Os estudos efetuados por Krsmanovic e Milic (1963 

apud Oliveira, 1981) mostraram que as tensões atingem profundidades muito superiores 

àquelas indicadas pelos bulbos de tensões da Lei de Boussineq e alcançam valores 

maiores que as tensões induzidas na superfície, conforme apresentado pela Figura 2.3: 
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Figura 2.3: Carregamento de um modelo bidimensional descontínuo (Krsmanivic e Malic, 1963 

apud Oliveira, 1981). 

 

Segundo Oliveira (1981), a relação de tensão com a permeabilidade está diretamente 

ligada a alterações provocadas na geometria das fraturas, principalmente à sua abertura, 

o que afetará diretamente a permeabilidade do maciço rochosos. A Figura 2.4 apresenta 

um modelo mecânico de Louis (1974 apud Oliveira, 1981) que apresenta o fechamento 

de fraturas. Este fechamento ocorre com duas variações de tensões: 

 

a) Quando a ação dos esforços externos se concentra no contato rocha-rocha; 

b) Quando existe a variação de pressão intersticial da água nas fraturas. 

 

Contudo, Oliveira (1981) afirma que estudos teóricos não podem prever o real 

comportamento da permeabilidade em maciços rochosos quando estes estão impostos à 

carregamentos externos, limitados pela dificuldade e complexidade de medição da 

abertura das fraturas. 

 

Os trabalhos de determinação da condutividade hidráulica normalmente são estabelecidos 

a partir de ensaios in situ, executados em furos de sondagem dos estudos prévios e furos 

destinados ao tratamento profundo de fundação. 
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Figura 2.4: Modelo mecânico de Louis (1974) para fechamento de fraturas: a) fratura real; b) 

modelo mecânico (Oliveira, 1981).   

 

2.1.1.1. Determinação do Coeficiente de Permeabilidade 

 
Hamm et al. (2007) garantem que a condutividade hidráulica está diretamente relacionada 

com as características das fraturas do maciço rochoso, como abertura, frequência, 

persistência, orientação, ângulo e interconectividade com outras fraturas, além do 

material de preenchimento. Hamm et al. (2007) realizaram um estudo em Geumjeong, 

uma montanha localizada na Coréia do Sul formada por granito fraturado, avaliando 

resultados de ensaios de perda d’água (injeção de água) em seis poços de investigação. A 

condutividade hidráulica foi calculada pelo método do USBR (United States Bureau of 

Reclamation) e relacionada com as características das fraturas do maciço rochoso. 

 

Conclui-se que a abertura da fratura teve uma relação mais forte com a condutividade 

hidráulica, do que sua frequência. Além disso, a relação entre transmissividade e abertura, 

mostrou-se mais significativa que a relação da condutividade hidráulica e abertura da 

fratura. Segundo Zeigler (1976), a permeabilidade de um maciço rochoso pode ser 

determinada por testes de campo e de laboratório. Nos ensaios de campo pode-se citar os 

de injeção e bombeamento de água.  

A análise de fluxo em maciços rochosos (meios fraturados) é complexa devido suas 

diversas descontinuidades, e cada qual com sua atitude, distribuição e espaçamento. Para 

Celestino (1986 apud Azevedo e  Albuquerque Filho, 1998), as descontinuidades 

possuem dimensões finitas quando comparadas com a escala do problema, muito embora, 

o fluxo nestas fraturas é interdependente das demais. 
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Assim, como não é possível tratar das descontinuidades de forma individual, aplicando-

se imediatamente as expressões de determinação do coeficiente de condutividade 

hidráulica, faz-se necessária a realização das amostragens das fraturas e ensaios de campo 

(Azevedo e Albuquerque Filho, 1998). 

 

Para a amostragem das descontinuidades, obtém-se um tensor de permeabilidade, ou seja, 

a determinação no espaço, dos módulos e direções principais do coeficiente de 

condutividade hidráulica (Azevedo e Albuquerque Filho, 1998). O fluxo em maciços 

rochosos fraturados, segundo Tressoldi (1991), é tratado de duas formas: 

 

a) Por aproximação de redes de descontinuidades discretas; 

b) Por aproximação de meio contínuo. 

 

No primeiro caso (redes de descontinuidades discretas), torna-se necessário o 

conhecimento determinístico ou estatístico das descontinuidades (abertura e distribuição 

das fraturas), utilizando a solução de Navier-Stokes, também conhecida como Lei Cúbica 

(Equação 2.5), em que a condutividade hidráulica (ou permeabilidade) comporta-se como 

placas paralelas em condições de fluxo laminar, sendo a condutividade proporcional ao 

quadrado das suas aberturas (Witherspoon et al., 1980 apud Tressoldi, 1991). 

 

Para Witherspoon et al. (1980 apud Tressoldi, 1991) a Lei Cúbica é válida para aberturas 

de fraturas entre 250 e 4 μm e para descontinuidades fechadas sob tensões de até 20 MPa, 

independentemente de o maciço rochosos ser composto por basalto ou granito. Tsang 

(1984 apud Tressoldi, 1991) estudou o efeito de sinuosidade de uma fratura rugosa e 

verificou que a vazão é reduzida de acordo com a característica da rugosidade. Assim, 

quanto maior o número de pequenas aberturas na distribuição, maior o efeito da 

sinuosidade da descontinuidade. 

 

No segundo caso, da aproximação de meio contínuo, a rede de descontinuidade é tratada 

como um modelo fictício e anisotrópico. Neste caso, a condutividade hidráulica é um 

tensor simétrico. Para expressar o tensor, considera-se X1, X2 e X3 como eixos de um 

sistema de coordenadas. Como vetores unitários no sistema de coordenadas, considera-
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se e1, e2 e e3. Assim, neste sistema, um ponto no espaço é indicado pela Equação 2.8 

(Tressoldi, 1991): 

 

A = 	 4
A1
A2
A3
; 

(2.8) 

 

A condutividade hidráulica é apresentada por uma matriz 3 x 3, em que kij = kji devido 

à natureza geométrica de k, conforme Equação 2.9 (Tressoldi, 1991):  

 

# = 	 4
#11 #12 #13
#21 #22 #23
#31 #32 #33

; 

(2.9) 

 

Tressoldi (1991) salienta que no fluxo em meio anisotrópico a vazão e o gradiente 

hidráulico não são colineares, porém, existem três direções em que estes dois vetores 

(vazão e gradiente hidráulico) são então, colineares. Os valores das condutividades 

hidráulicas são indicados por k1p, k2p e k3p. As direções principais são ainda designadas 

como e1, e2 e e3, paralelos aos eixos do sistema de coordenadas X1p, X2p, X3p. Neste 

sistema, um ponto no espaço é indicado pelo vetor da Equação 2.10: 

AC = 	 4
A1C
A2C
A3C

; 

 

 (2.10) 

 

Logo, o tensor de condutividade hidráulica é dado pela Equação 2.11 (Tressoldi, 1991):  

 

D = 4
#1C 0 0
0 #2C 0
0 0 #3C

; 

 (2.11) 
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Zhang et al. (2004) também mencionaram a dificuldade de estimar o tensor de 

condutividade hidráulica devido a anisotropia presente no maciço rochoso, sendo 

necessário pesquisas de campo, mapeamento tridimensional das descontinuidades e 

análise estatística e probabilística.  

 

Zhang et al.(2004) pesquisaram e implantaram um sistema de análise tridimensional dos 

tensores de condutividade hidráulica na barragem de Xiaowan (China), adotando análise 

estatística de Monte Carlo, juntamente com dados fornecidos de pesquisas in situ, o que 

reduziu a necessidade de mais testes em campo, tempo e custo. Como resultado obtiveram 

valores bem apurados dos tensores quando comparados com outras formulações (SNOW, 

1969 apud Zhang et al., 2004). A Tabela 2.3 apresenta a comparação dos resultados 

obtidos na pesquisa. 

 

Segundo Neuman (1987 apud Tressoldi, 1991), existem dificuldades em aproximação 

tanto em redes discretas como meio contínuo, e uma alternativa é a execução de ensaios 

hidráulicos, pontuais e tridimensionais, pois são muito mais fáceis de se conduzir do que 

um programa de obtenção de todos os dados necessários para o estudo de permeabilidade 

em um maciço rochoso. 

 
Tabela 2.3: Resultados obtidos pela aplicação de método estatístico na determinação de tensor 

de condutividade hidráulica em maciços rochosos (adaptado de Zhang et al., 2004). 

CALCULADO POR 

ZHANG et al. (2004) 

(m/s) 

CALCULADO PELA 

FÓRMULA DE SNOW 

(1969) (m/s) 

1,8 x 10-6 2,3 x 10-6 

5,5 x 10-6 7,7 x 10-6 

1,7 x 10-6 2,0 x 10-6 

 

Por fim, Tressoldi (1991) recomenda que as análises de fluxo em meios fraturados por 

aproximação a um meio contínuo sejam utilizadas em casos de maciços rochosos 

homogêneos e anisotrópicos. Já, a aproximação de descontinuidades discretas deve ser 

utilizada em casos opostos. Salienta-se a necessidade de estudo e entendimento da escala 
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do problema geotécnico para aferição do melhor método para análise de fluxo nas 

fundações de barragens. 

 

Ku e Hsu (2011) também estudaram o comportamento de maciços rochosos fraturados de 

Taiwan por meio de investigação para determinar a variação da condutividade hidráulica 

verticalmente devido às diferenças litológicas da região. Ku e Hsu (2011) caracterizaram 

o maciço por imagens realizadas em furos de sondagem. A informação gerada por estas 

imagens, indicaram as litologias e as principais fraturas do maciço, para a determinação 

da condutividade hidráulica. A Figura 2.5 apresenta uma das imagens utilizadas pelos 

autores, na qual é possível verificar as paredes internas do furo estudado juntamente com 

o diagrama das suas descontinuidades. 

 

Hsu et al. (2011) ressaltam que em Taiwan os ensaios in situ de determinação da 

condutividade hidráulica de maciços fraturados são onerosos e aplicam-se formulações 

empíricas para a determinação de k. No estudo de Ku e Hsu (2011), foram utilizads 

soluções empíricas associadas às imagens geradas por televisionamento, juntamente com 

o sistema de classificação RQD dos testemunhos de rocha. Segundo Oliveira (2015), no 

Brasil, os sistemas televisionados para classificação dos testemunhos rochosos são 

utilizados desde 2001, mas só foi inserido em manuais de sondagem em 2013, porém 

ainda não existem especificações sobre as aquisições e interpretações sobre o método.  

 

 
Figura 2.5: Caracterização do maciço rochoso por meio de sistema de televisionamento (Ku e 

Hsu, 2011). 
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a) Ensaio Lugeon 

 

O ensaio de Lugeon é uma homenagem ao seu criador, o geólogo Maurice Lugeon, que 

tinha nacionalidade francesa, porém desenvolveu sua carreira em Lausanne, na Suíça, 

onde estudou o comportamento das formações geológicas dos Alpes. O geólogo constatou 

a necessidade de avaliar, caracterizar e comparar as diferentes permeabilidades que 

podem ocorrer na fundação de uma barragem (Vaskou et al. 2019). 

 

A análise de Lugeon consistiu em testes de absorção de caldas de cimento durante a 

execução de cortinas de injeção de impermeabilização de barragens. Porém, o geólogo 

concluiu que era difícil analisar e comparar os resultados de injeção de calda, pois não 

possuíam a mesma composição. Assim, sugeriu que antes da injeção de calda de cimento, 

fosse injetado água nos furos para a possível comparação dos resultados (Amaro, 2015). 

Vaskou et al. (2019) descrevem que o objetivo desta injeção era definir as zonas 

permeáveis no maciço rochoso e prever a quantidade de calda de cimento que seria 

injetada para o tratamento. Lugeon apresentou ainda, seções transversais e longitudinais 

de fundações de barragens, identificando com círculos os níveis de absorção 

determinados pelos seus ensaios, dando relevância à influência das características 

geológicas durante a execução do teste. A Figura 2.6 apresenta uma seção de fundação 

de barragem apresentada em seu livro Barrages et Geológie. 

 

 
Figura 2.6: Perfil do eixo longitudinal da barragem de Spitallmamm (Lugeon, 1933 apud 

Amaro, 2015). 
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Segundo Amaro (2015), com o avanço tecnológico de equipamentos, técnicas, 

interpretação e monitoramento, os ensaios atuais têm evoluído com relação ao ensaio 

proposto originalmente. Desde a criação do teste de Lugeon até hoje, algumas adaptações 

foram implantadas, citadas por Gama (2012), como: 

 

a) Adaptação do comprimento do trecho ensaiado seguindo orientações das 

características geológicas importantes; 

b) Inclusão de vários estágios de pressão; 

c) Adaptação dos estágios de pressão conforme às características dos maciços 

rochosos. 

 

A execução do teste de absorção d’água, consiste na injeção de água sob pressão constante 

em um furo de sondagem, em um trecho isolado com obturadores simples ou duplos 

(Figura 2.7). Os resultados do ensaio eram expressos em unidades Lugeon (UL), onde 1 

UL representava a absorção de 1 l de água, por minuto, por metro de furo injetado à 

pressão de 1 MPa (Amaro, 2015). 

 

 
Figura 2.7: Esquematização do ensaio de Lugeon (adaptado de Quiñõnes-Rozo, 2010). 
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O ensaio Lugeon tornou-se um ensaio padrão na engenharia geológica, permitindo o 

zoneamento hidrogeológico do maciço rochoso de fundação, e indicando assim, o 

tratamento ideal de impermeabilização e suas profundidades (Amaro, 2015).  

 

b) Ensaio de Perda D’Água 

 

Segundo Filho e Iyomasa (1983), a percolação de água pela fundação de barragens exige 

o conhecimento de dados para auxiliar a resolução de problemas de percolação. Antes, 

estes parâmetros eram obtidos de forma qualitativas, e posteriormente foram adaptadas 

para observações quantitativas. Filho e Iyomasa (1983) afirmam que os ensaios 

geotécnicos nas investigações geológicas de obras civis no Brasil, iniciaram na década de 

50 devido a construção de grandes hidrelétricas na região Centro-Sul do país, 

principalmente na Bacia do Alto Paraná. 

 

Filho e Iyomasa (1983) afirmam que obras executadas antes de 1952, como por exemplo 

as barragens de Edgar de Souza e Pirapora (Rio Tietê/SP), não tiveram estudo 

quantificado de permeabilidade da fundação. As primeiras barragens brasileiras com 

estudo de permeabilidade foram Euclides da Cunha e Limoeira (Rio Pardo/SP), no ano 

de 1952. 

 

Os estudos quantitativos iniciaram também no ano de 1952 em ensaios realizados em 

furos de sondagem na barragem de Barra Bonita (Rio Tietê/SP), tratando-se de um ensaio 

de infiltração em rocha, em que o resultado era a vazão expressa em litros por minuto 

(l/min) no trecho ensaiado (Filho e Iyomasa, 1983). 

 

Filho e Iyomasa (1983) indicam que o primeiro ensaio de perda d`água sob pressão foi 

executado em 1954 nos estudos da barragem de Barra Bonita, que foram realizados em 

diferentes profundidades das sondagens, com vários estágios de pressão e suas perdas em 

vazão específica (l/min.m). Em 1957, nos ensaios de perda d`água da barragem de 

Euclides da Cunha e Limoeiro, é que se adotaram pressões máximas com relação a 

profundidade do trecho analisado, onde definiu-se que até 50 m de profundidade seriam 

aplicados cinco estágios de pressão (200, 500, 1000, 500 e 200 kPa). 
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Em 1958, discutiu-se a respeito da adoção das pressões máximas, pois conforme relatam 

Filho e Iyomasa (1983), alguns técnicos consideravam estes valores muito elevados para 

basaltos. Já, em 1975, foi oficializado por meio de boletim técnico as prescritivas a serem 

adotadas durante o ensaio de perda d’água sob pressão, utilizados até o momento em 

projeto. 

 

Filho e Ferracini (1983) afirmam que nos ensaios de perda d’água, a pressão efetiva no 

trecho analisado é obtida indiretamente pela da soma de todas as pressões atuantes, 

considerando nesta soma as perdas de carga da tubulação. Porém, nos trechos em que há 

total absorção da água injetada, os valores da pressão efetiva tornam-se negativos e 

impedem a adoção de um coeficiente de permeabilidade adequado para a fundação. 

 

Para isso, propuseram um método de leitura direta da pressão efetiva nestes trechos de 

absorção total de água, com equipamento adotado de transdutores pneumáticos com 

sensores. A Figura 2.8 apresenta duas formas de execução do ensaio, sendo o primeiro 

com obturadores pneumáticos duplos, e no segundo, obturador simples. 

 

Para efetuar a leitura, injeta-se ar (CO2) até que a pressão de injeção seja maior que a 

pressão efetiva, obtendo valores de coeficiente de permeabilidade de 5 x 10-3 m/s, o que 

com medidas indiretas o resultado deste trecho seria indeterminado. Outro problema com 

relação a utilização de ensaios de perda d’água sob pressão, foi apontado por Cruz et al. 

(1983), pois o teste não permite compreender a natureza do fluxo, estabelecendo que a 

permeabilidade equivalente se estendendo do meio contínuo ao descontínuo, não possui 

relevância física. 
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Figura 2.8: Sistema de obturadores pneumáticos nos furos para EPA (adaptado de Zeigler, 

1976). 

 

Cruz et al. (1983) propuseram uma metodologia de ensaio, a qual aprimora os conceitos 

e investiga melhor o fenômeno que rege o fluxo de água em maciços rochosos fraturados. 

Para esta proposição, investigou-se o fluxo em uma descontinuidade na fundação da 

Usina Hidrelétrica de Nova Avanhandava (SP), em que se variou os estágios de pressão 

tanto na carga, quanto na descarga, obtendo-se uma curva de vazão x pressão não-linear, 

o que indica o regime do fluxo estabelecido (iniciando com um regime laminar, passando 

pelo regime de transição e terminando com um regime turbulento). 

 

Cruz et al. (1983) afirmam que nos ensaios de permeabilidade em campo (ensaios de 

perda d’água), o fluxo é radial e ocorre em áreas progressivamente crescentes. No fluxo 

radial, segundo Levis (2006), o fluxo é perpendicular e radialmente simétrico ao eixo do 

furo (Figura 2.9). 
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Figura 2.9: Modelo de fluxo radial no ensaio de furo único (Hsieh et al.,1983 apud Levis, 

2006). 

 

Cruz et al. (1983) citam que o regime de fluxo laminar é atingido para situações com 

baixas vazões (95 a 20 l/min), o regime de transição é alcançado para vazões variando de 

20 a 60 l/min e, por fim, o regime turbulento ocorre para vazões acima de 80 l/min.  

 

Oliveira et al. (1975) analisaram o comportamento dos trechos ensaiados pela observação 

de gráficos de carga efetiva x vazão, definindo então, quatro padrões de fluxo (Figura 

2.10). Baseados nestes casos, Oliveira et al. (1975) afirmam que para a determinação do 

coeficiente de permeabilidade, os maciços rochosos estudados devem estar caracterizados 

no caso L1, e para os demais casos, sugere-se adoção de valores do primeiro estágio de 

pressão.  

 

O ensaio, inicia com a determinação da pressão efetiva (pe em kgf/cm²) aplicada no trecho 

ensaiado, em que são somadas as parcelas de pressão hidrostática (e pressão manométrica 

(pm), reduzindo a perda de carga na tubulação, conforme a Equação 2.12: 

 

C( = 	
98
10 + C> − CF 

(2.12) 
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A carga de coluna d’água (Ha em m) deve ser determinada com relação a posição do NA 

comparado com o nível do trecho ensaiado, a qual pode ser calculada pelas Equações 

2.13, 2.14 e 2.15 (LEVIS, 2006), adotando-se hm como a altura do manômetro, hob a 

altura do obturador e ht o comprimento do trecho ensaiado: 

 

98 = ℎ> + ℎGH +
ℎI
2 	→ 	K@(FℎG	8F&>8	LG	MN 

(2.13) 

 

98 = ℎ> + MN → K@(FℎG	8H8&%G	OG	MN 

(2.14) 

 

 

98 = 	−MN + ℎ> → N@I(P&8L&P>G 

(2.15) 

 

Posteriormente, determina-se a perda d’água específica (PE em l/m.min.kgf/cm²) que é a 

relação entre a vazão (Q) e o produto da pressão efetiva (pe) e a altura do trecho (h), 

conforme a Equação 2.16 (Levis, 2006): 

 

QR = 	
S

ℎI	%	C( 

(2.16) 
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Figura 2.10: Comportamento dos trechos ensaiados (Oliveira et al., 1975). 

 

Utilizando a perda d’água específica (PE), é necessário utilizar um fator de conversão de 

1,66 x 10-4, para então determinar o coeficiente de permeabilidade (k) em um raio (r) da 

circunferência do furo ensaiado, seguindo a Equação 2.17 e 2.18 (Levis, 2006): 

 

# = 	
S

2	. T	. C( 	 . ln.
0,66. ℎI

@  

(2.17) 

#	 7
F>
P : =

1,66. 10%&. QR
2T . ?L.

0,66. ℎI
@  

 

(2.18) 
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Chamando   de fator de forma, obtém-se a Equação 2.19: 

 

#	 7
F>
P : = 	

1,66. 10%&. QR
2T 	. Y@ 

(2.19) 

 

Onde, , logo, pela Equação 2.20: 

 

# = QR	. Y 

(2.20) 

 

Zeigler (1976), listou as expressões mais utilizadas para a determinação do coeficiente de 

permeabilidade para fluxos laminares e meio poroso e homogêneo conforme as Equações  

2.21 a 2.26 em que Ho é carga piezométrica no centro do trecho ensaiado, R o raio de 

influência do ensaio e Co a relação entre o trecho ensaiado (h ou l) e o raio do furo (r). 

 

# = 	
S

ℎI. 9G Z
1
2T 	?L [

ℎI
2@ +	

\1 + (
ℎI
2@)²`a 

 (2.21) 
 

# = 	
S

ℎI. 9G	b
1
2T	P(L

%" 	c
ℎI
2@de 	GLO(	10 >

ℎI
@ > 1 

(2.22) 

 

 

# = 	
S

ℎI. 9G	b
ℎI
2T 	?L c

ℎI
@ de 	GLO(	

ℎI
@ > 10 

(2.23) 

 

# = 	
S

ℎI. 9G g
1
2T		b1 + ?L c

ℎI
2@deh 

(2.24) 
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# = 	
S

ℎI. 9G	b
1
2T ln c

'
@de 

(2.25) 

 

 

# =
S

ℎI. 9G	b
6G
1,6T ln c

'
@de 

(2.26) 
 

 

 
Figura 2.11: Comparação das expressões de condutividade hidráulica (adaptado de Zeigler, 

1976). 

Segundo Levis (2006), as expressões da USBR assumem um modelo de fluxo elipsoidal, 

enquanto Hvorslev, assume modelos radiais. A Figura 2.11 apresenta a comparação 

gráfica das expressões citadas por Zeigler (1976), verificando-se que todos os resultados 

das Equações 2.21 a 2.26 possuem um crescimento hiperbólico da relação c x h/ro. 

 

As expressões de coeficiente de permeabilidade a partir dos ensaios de perda d’água 

consideram apenas o fluxo laminar, porém para Cruz (1979), quando um trecho do ensaio 

intercepta uma descontinuidade de elevada permeabilidade, o fluxo passa a ser turbulento, 

propondo para isso, um coeficiente de permeabilidade turbulento (k’) a partir de uma 

perda d’água turbulenta (PE’) dimensionada a partir da abertura da descontinuidade (a = 

(2.21) 

(2.22) 

(2.23) 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 
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espessura e ) e do número de fraturas por centímetro no trecho ensaiado (Nf), conforme a 

Equação 2.27 e 2.28 (Levis, 2006): 

 

QR' = 2,4. 10%#. 8√8	. M= 

 

(2.27) 

#' = 	4.k2. 8 

(2.28) 
 

A Figura 2.12 apresenta a correlação das perdas d’água específicas para fluxos 

turbulentos e laminares com a abertura das fraturas do maciço rochoso. 

 

 
Figura 2.12: Relação de PE e PE’ (Cruz, 1979 apud Levis, 2006). 

 

c) Ensaio Tridimensional 

 

Cruz (2004) afirma que a melhor forma de obter informações com relação ao fluxo em 

um meio poroso e/ou fraturado, é por ensaios in situ tridimensionais. Segundo Tressoldi 

(1991), a execução de ensaios tridimensionais consiste na injeção de água sob vazão 

constante em um trecho obturado, e as variações das cargas hidráulicas são medidas em 

furos próximos, também em trechos isolados, conforme demonstrado na Figura 2.13. 
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Quadros et al. (2000) afirmam que os testes tridimensionais são um avanço comparado 

aos ensaios de furo único, como por exemplo o EPA, e são utilizados para determinar o 

tensor de permeabilidade de maciços rochosos fraturados. Para Quadros et al. (2000), em 

vista da grande anisotropia encontrada na maior parte das rochas fraturadas, o ensaio 

tridimensional fornece melhores e mais precisas informações sobre a direção do fluxo, 

enquanto o resultado do EPA indica apenas um coeficiente de permeabilidade equivalente 

e isotrópico. 

 

Barton e Quadros (2014) salientam que a isotropia adotada para os problemas de 

mecânica das rochas é rara de ser encontrada em maciços rochosos fraturados e 

questionam se a suposição do comportamento homogêneo-isotrópico-elástico é 

significativa na prática científica dos problemas envolvendo esses materiais. 

 

 
Figura 2.13: Ensaio tridimensional de permeabilidade: a) Fluxo nos furos de injeção e 

monitoramento; b) Planta dos furos do ensaio (Quadros e Filho, 1999). 

 

Alguns autores propuseram métodos de análise do fluxo em meios fraturados por meio 

de ensaios de injeção d’água ou bombeamento, como Papadopulos (1965), Randolph et 

al. (1985), Maslia (1987), Weeks (1969) e, Way e Mckee (1982). As características destes 

métodos eram determinar o tensor bidimensional de transmissividade em aquíferos 

confinados ou não confinados, sob fluxos horizontais ou verticais e horizontais. Porém, 

nos meios fraturados a condutividade hidráulica principal nem sempre se apresenta no 

sentido vertical ou horizontal, devido a anisotropia presente (Tressoldi, 1991). 
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Segundo Tressoldi (1991), Snow (1969) e, Rocha e Franciss (1975) determinaram o 

tensor de condutividade hidráulica a partir da geometria das descontinuidades. Hsieh et 

al. (1983), Hsieh e Neuman (1985) e Hsieh et al. (1985) desenvolveram um método em 

que não é necessário o conhecimento prévio das direções da condutividade hidráulica, 

analisando por meio de ensaios in situ a homogeneidade e isotropia dos maciços. 

Estudos mostraram que estabelecer propriedades hidrogeológicas e hidrogeotécnicas a 

partir do conhecimento da geometria das descontinuidades não é satisfatório. Ensaios 

pontuais em furos de sondagem, como é o caso do Lugeon e EPA, promovem o 

conhecimento somente da vizinhança ao furo e no trecho ensaiado, enquanto o ensaio 

tridimensional fornece valores e direções principais do tensor de condutividade hidráulica 

(Tressoldi, 1991). 

 

Tressoldi (1991) estudou o comportamento hidráulico da fundação em basalto da 

barragem de Porto Primavera (Engº Sérgio Motta / SP) por ensaios tridimensionais. Estes 

ensaios foram programados e executados em furos de sondagem durante a execução do 

empreendimento, dispostos em vértices de triângulos equiláteros de 5, 15 e 40 m de lado. 

A Figura 2.14 apresenta a disposição do plano de ensaio tridimensional para este 

empreendimento. 

 

 

 
Figura 2.14: Disposição dos furos de sondagem e plano de ensaio tridimensional na UHE Porto 

Primavera – SP a) 5 m; b) 15 m; c) 40 m (Tressoldi, 1991). 
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Pelos ensaios tridimensionais foi possível caracterizar o comportamento do maciço de 

fundação como homogêneo e anisotrópico, determinando as relações de anisotropia, 

tensores de condutividade hidráulica (k) e coeficiente de armazenamento específico (Ss) 

(Tressoldi, 1991). A Tabela 2.4 apresenta o resultado de tensor de condutividade para a 

disposição de 5 m. 

 
Tabela 2.4: Resultados de tensores de condutividade hidráulica e direções principais para 

arranjo de 5 m considerando coeficiente de armazenamento (Ss) = 6,65x10-5/m (adaptado de 

Tressoldi, 1991). 

TENSOR DE CONDUTIVIDADE 

HIDRÁULICA (m/s) 
VALORES 

PRINCIPAIS 

(m/s) 

DIREÇÕES PRINCIPAIS 

RUMO INCLINAÇÃO 

2,5$ − 5 −1,9$ − 5 7,1$ − 6
−1,9$ − 5 2,9$ − 5 −3,5$ − 6
7,1$ − 6 −3,5$ − 6 1,6$ − 5

 
4 x 10-5 318° 17° 

1,9 x 10-5 216º 33º 

1,1 x 10-5 70° 52° 

 

Seguindo o que fora estudado por Tressoldi em 1991, Barton e Quadros (2014) afirmam 

que esta metodologia foi aplicada em outros projetos hidrelétricos e também em túneis 

de metrôs, percebendo-se também a variação das magnitudes do tensor de permeabilidade 

assim como exposto na Tabela 2.4. Para Barton e Quadros (2014), os valores de 

condutividade sempre acompanham a anisotropia dos maciços de forma direta, ou seja, 

alta anisotropia do material proporcionará em valores aumentados de tensores de 

permeabilidade. Da mesma forma, quando os testes são realizados posteriormente à 

injeção de calda de cimento na fundação, a calda que ao preencher as descontinuidades, 

reduz tensor da condutividade hidráulica em uma ordem de até quatro vezes. 

 

2.1.2. Características Mecânicas 
 

Para Silveira (2003), o estudo da deformabilidade de maciços granito-gnáissicos no 

Brasil, apresenta importante relevância nas construções de barragens de concreto em 

virtude da quantidade de usinas hidrelétricas projetadas nestas fundações, como por 

exemplo UHE Paraibuna e Jaguari (São Paulo), UHE Paulo Afonso I, II, III , IV e Xingó 

(Rio São Francisco), UHE Cachoeira-Porteira e Samuel (Amazonas). As barragens de 
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concreto recentemente construídas em granitos são UHE Santo Antônio e UHE Jirau, no 

estado de Rondônia, a qual será estudada nesta tese. 

 

Assim como em outros materiais, as forças atuantes em um maciço rochoso produzem 

tensões, as quais causam deformações. A deformação causada é medida pela alteração 

nas dimensões do corpo rochoso e no seu volume, ou em ambos. Para determinadas 

intensidades, as tensões atuantes podem alterar a forma e/ou o volume do maciço, e o 

comportamento deste corpo pode definir duas classificações com relação à deformação: 

o elástico e o plástico (Fiori e Wandresen, 2014). 

 

Brady e Brown (2004) concluem que alguns problemas da Engenharia de Minas dizem 

respeito ao comportamento da rocha intacta e, em outros casos, os problemas poderão ser 

orientados pelas famílias de descontinuidades presentes no maciço. A definição do fator 

contribuinte para cada problema dependerá da escala de análise, conforme apresentado 

pela Figura 2.15. 

 

Segundo Silveira (2003), a medição das tensões nos maciços rochosos de fundação, tem 

como objetivo medir as tensões in situ e das estruturas da barragem que constituirá a 

superestrutura. Silveira (2003) ressalta que é necessário estudar as tensões principais 

medidas, principalmente as horizontais, pois enquanto as tensões verticais podem ser 

reduzidas durante a erosão das camadas sobrejacentes, as tensões horizontais não passam 

pelo mesmo processo, e normalmente resultam em tensões mais elevadas. 

 

O método para analisar as tensões principais ocorrentes em um determinado plano, dentro 

de elementos homogêneos de um corpo, é o Círculo de Mohr, o qual representa todos os 

possíveis pares de valores de tensões para um dado estado de tensão que atua em um 

plano qualquer (Fiori e Wandresen, 2014). 
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Figura 2.15: Escala de contribuição para análise de problemas em Mecânica das Rochas 

(adaptado de Wyllie e Mah, 2004). 

 

Como a deformabilidade do maciço rochoso que representa a fundação da barragem nem 

sempre é conhecida (devido os ensaios de mecânica das rochas in situ terem sido 

excluídos da prática usual), recomenda-se análises parametrizadas, adotando parâmetros 

de deformabilidade para as várias camadas do maciço, simulando o lado mais deformável 

e mais rígido da fundação. Esta simulação pode considerar (Silveira, 2003): 

 

a) A fundação deve ser simulada em uma profundidade de 2 x H (altura da barragem), 

½ H de extensão no sentido de montante e ½ H de extensão no sentido jusante; 

b) Não é necessário incluir na simulação as galerias de drenagem, pois não apresentam 

alterações significativas; 

c) Uma junta de tração no pé de montante deve ser simulada aberta e fechada para 

analisar alterações na deformabilidade; 

d) O nível do reservatório deve ser simulado preferencialmente para três elevações 

distintas: NA máximo normal (H), NA correspondente a 80% de H, e, NA 

correspondendo a 90% de H. 

 

Gutstein (2005) afirma que a caracterização correta da estrutura do maciço rochoso de 

fundação de uma barragem de concreto é dada por um modelo geomecânico. Na análise 

do comportamento das fundações, o mecanismo de ruptura usualmente considerado, 

citado por Rocha em 1977, consiste no deslocamento de um volume de massa de rocha 

limitado pelas suas descontinuidades, afirmando ainda que os escorregamentos dos 

Várias juntas 
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maciços ao longo das descontinuidades (as quais formam superfícies preferenciais) são 

responsáveis pela grande parte dos acidentes, quer em fundações de barragens, quer em 

taludes e obras subterrâneas.  

 

Segundo Fiori e Wandresen (2014), a temperatura pode influenciar na resistência do 

maciço rochoso, em que o principal efeito do aumento de temperatura é o espraiamento 

do campo de deformação plástica e elevação do ponto de ruptura, ou seja, quanto maior 

a temperatura, maior a capacidade de deformação antes do ponto de ruptura. A presença 

de fluidos nas rochas que estão passando por processos de deformação, promove reações 

mineralógicas, principalmente em temperaturas elevadas que afetam as propriedades 

mecânicas. Estes fluidos também reduzem os efeitos da pressão confinante pelo efeito da 

pressão de poros, reduzindo a pressão confinante à pressão efetiva. 

 

Outro fator que afeta diretamente na deformação dos maciços rochosos é a presença da 

anisotropia, em que Silveira (2003) salienta que esta pode ser oriunda da própria rocha, 

ou das diáclases, sendo esta última, a contribuição mais importante na deformabilidade. 

 

Segundo Rocha (1977 apud Gutstein, 2005), a anisotropia do maciço rochoso é a relação 

entre os módulos de elasticidade máximo e mínimo, e no caso de rochas de alta 

resistência, a anisotropia da deformabilidade resulta do diaclasamento, podendo o grau 

desta anisotropia chegar a valores considerados elevados, como por exemplo, dez. Para 

Silveira (2003), a heterogeneidade dos maciços rochosos é também fator preponderante 

na deformabilidade da massa, pois maciços rochosos de baixa resistência apresentam 

heterogeneidade elevada e com isso, deslocamentos diferenciais elevados. 

 

Fiori e Wandresen (2014) afirmam que a deformação dos maciços rochosos ocorre 

segundo movimentos ao longo de superfície ou planos paralelos. Se a quantidade de 

deformação em todas as partes infinitesimais de um corpo for igual, diz-se que a 

deformação é homogênea. Neste caso, o corpo se deforma, mas mantém a geometria 

regular e proporcional. Já, o estudo das deformações heterogêneas é mais complexo, 

porém, pode-se simplificar a análise considerando pequenas partes do corpo como 

homogêneas. 
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Para o estudo e aprofundamento da deformabilidade dos maciços rochosos, faz-se a 

analogia com a Lei de Hooke, e a Tabela 2.5 apresenta os valores do Módulo de 

Elasticidade ou Módulo de Young para os maciços rochosos (Em) e o Coeficiente de 

Poisson (υ) para os principais tipos de rochas: 

 
Tabela 2.5: Valores máximos e mínimos de Em e Poisson (adaptado de Fiori e Wandresen, 

2014).  
ROCHA SÃ Em (GPa)  υ 

Arenito 3 – 61 0,1 – 0,4 

Basalto 32 – 10 0,19 – 0,38 

Calcário 15 – 90 0,12 – 0,33 

Diabásio 69 – 96 0,28 

Gnaisse 17 – 81 0,20 – 0,30 

Granito 17 – 77 0,18 – 0,24 

 

A respeito dos parâmetros geomecânicos das descontinuidades do maciço rochoso, Assis 

(2007 apud Mesquita, 2008) afirma que em uma fundação de barragem que contenha uma 

família de descontinuidade em uma dada orientação, o comportamento geral da estrutura 

será dominado pela rocha intacta, com ressalva para a vizinhança da descontinuidade, 

onde o comportamento e parâmetros serão dominados pela descontinuidade. Neste caso, 

para conhecimento da característica da fundação, devem-se executar ensaios tanto na 

rocha intacta, como nas descontinuidades. 

 

Celestino (1983) apresentou um estudo de caso de análise de estabilidade da fundação da 

Tomada D’Água, Casa de Força e Vertedouro de Água Vermelha, na Bacia do Alto 

Paraná. Até a apresentação do seu artigo, as análises para este fim eram realizadas por 

equilíbrio-limite, sem interação computacional e considerando a fundação como um 

modelo linear. Porém, segundo Celestino (1983), quando o maciço rochoso apresenta 

descontinuidades preenchidas por material argiloso, esta descontinuidade não apresenta 

um modelo linear, e sim elasto-linear, o qual não havia sido considerado em projetos antes 

de Água Vermelha. 

 

Complementando o estudo de Celestino, Ruiz (1983) afirma que o estudo de estabilidade 

de uma barragem de concreto, por mais elaborado que seja, não pode ser melhor do que 
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a representatividade de um modelo geomecânico, o qual represente os aspectos mais 

importantes do maciço rochoso para fundação: 

 

a) Tipos de rochas presentes; 

b) Descontinuidades; 

c) Contatos geológicos; 

d) Zonas de permeabilidade. 

 

Sobre os parâmetros de análise de deformabilidade, o autor comenta que o coeficiente de 

Poisson dos maciços rochosos, até aquela data não havia sido determinado por ensaios in 

situ com aplicação de cargas estáticas e os poucos resultados advinham de ensaios 

dinâmicos. Assim, normalmente adotam-se valores teóricos de manuais, com pequena 

confiabilidade, geralmente 0,20, tratando-se de um valor médio obtido em ensaios de 

laboratório para rochas duras, muito embora haja ressalva de maciços rochosos possuírem 

fraturas que aumentam a deformabilidade quando comparados com rochas intactas. 

 

A respeito das descontinuidades presentes no maciço rochoso de fundação, nem sempre 

estas são de origem geológica, mas como relatado por Brito (1971 apud Bjornberg e 

Kutner, 1983), a escavação a fogo pode induzir o surgimento de descontinuidades ou, a 

deformabilidade é afetada pelo módulo de elasticidade do maciço a abertura e ampliação 

de existentes, modificando a condição natural do maciço. 

 

Outro fator que modifica a condição do maciço, e com isso afeta a sua deformabilidade e 

estabilidade das barragens foi citado por Nieble e Silveira (1973 apud Bjornberg e Kutner, 

1983), que é o efeito do empuxo do reservatório da barragem, o qual gera tração na base 

de montante, produzindo ou abrindo trincas, e consequentemente, interligando estas 

trincas com fraturas existentes e aumentado a vazão pela fundação. 

 

Em 1974 Rocha (apud Gutstein, 2005) discutiu sobre a influência da deformabilidade das 

fundações de barragens de concreto, a qual foi estudada de forma analítica e experimental 

pelo LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal), analisando 250 

modelos ao longo de 25 anos. Apesar da variedade de parâmetros que são necessários 

para afetar o estado de tensões de uma fundação rochosa, como por exemplo os módulos 
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de elasticidade do maciço (Em) e do concreto (Ec) em que, para barragens do tipo 

gravidade, o ideal é que a relação Em/Ec seja metade do que para barragens de concreto 

do tipo arco, onde Em/Ec < 1/8 a Em/Ec < 1/32. 

 

Mesquita (2008) aborda na sua pesquisa, as formas de determinação do Módulo de 

Deformabilidade do maciço rochoso (Em), baseado em correlações empíricas, detalhadas 

nas Equações 2.29 a 2.33, as quais necessitam de parâmetros como RMR (Rock Mass 

Rating), Q (Índice de Qualidade), GSI (Geological Strength Index), σci (Resistência à 

compressão uniaxial da rocha intacta) e D (Fator de distúrbio de maciços rochosos que 

varia de 0 para pouca perturbação a 1, para muita perturbação). 

 

R> = 2'l' − 100 (Para RMR > 50) 

(2.29) 

 

R> = 10()*)%
!"
#")	(Para RMR < 50) 

(2.30) 

 

R> = 25log	(S)  (Para Q>1) 

(2.31) 

 

R> = [7,-."//: %	 710
012%!"#":]"/4	 (Para σci < 100 MPa) 

(2.32) 

 

R> = (1 − 5
4)[7

,-.
"//: %	 710

012%!"#":]"/4   (Para σci > 100 MPa 

(2.33) 

 

Mesquita (2008) avaliou o maciço rochoso da AHE Jirau (Rio Madeira /RO) ainda com 

os projetos de viabilidade, em que previa uma concepção de três grandes estruturas: Casa 

de Força, Tomada D’Água e Barragem de CCR, diferente da concepção atual, porém, sob 

a mesma fundação. Mesquita (2008) propôs em seu trabalho uma nova metodologia de 

classificação geomecânica, denominada de CGM (Classificação Geomecânica dos 

Maciços Rochosos), concluindo que o índice GSI poderia ser obtido pela Equação 2.34: 
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rst = 6rl − 5 

(2.34) 

 

A partir do índice GSI, foi possível correlacionar este valor e obter valores de Módulo de 

Deformabilidade (Em), os quais variaram entre 16 GPa a 77 GPa, corroborando com os 

dados dispostos na Tabela 2.5 para maciços graníticos. 

 

2.2.  SEGURANÇA DE BARRAGENS 
 
A segurança das barragens pode ser alcançada pelo conhecimento dos efeitos da 

subpressão e deslocamentos provenientes das cargas induzidas e transferidas para a 

fundação. A subpressão é um esforço que atua no sentido oposto ao peso do barramento, 

que reduz a sua estabilidade. Os deslocamentos são respostas às ações impostas e sua 

magnitude está diretamente relacionada ao tipo de material da fundação e carga atuante. 

Os Itens 2.2.1 a 2.2.3 abordarão os conceitos da subpressão, deslocamentos e estabilidade 

de barragens de concreto. 

 
2.2.1. Subpressão 

 
A subpressão é definida como uma força atuante na estrutura, no sentido ascendente, em 

função da pressão d’água oriunda da sua percolação pela fundação (Levis, 2006). A 

subpressão age no sentido de reduzir o peso da superestrutura, e assim, reduz a resistência 

ao cisalhamento de planos potenciais de deslizamento (Guimarães, 1988 apud Gutstein, 

2005).  

 

Oliveira (2002) garante que o problema mais significativo nos estudos de estabilidade de 

barragens de concreto é o efeito da subpressão em suas fundações. Porém, segundo Levis 

(2006) até o final do século XIX, este efeito não era considerado nos projetos hidráulicos, 

surgindo apenas após o acidente em Bozey (1895). 

 

No passado, os engenheiros acreditavam que a existência de fissuras no contato da 

barragem com a rocha, e também no corpo da barragem, permitiam a entrada da água e, 
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consequentemente, resultatariam em subpressões (Oliveira, 2002). Com o tempo, passou-

se a admitir que o concreto e a rocha eram porosos e permitiam a passagem da água, 

desenvolvendo pressões nos seus vazios. A Figura 2.16 apresenta os diagramas do 

desenvolvimento de subpressão admitidos no passado. 

 
Figura 2.16: Diagramas simplificados de subpressão a) Diagrama de subpressão uniforme; b) 

Diagrama de Subpressão triangular (Oliveira, 2002). 

 

No caso da Figura 2.16a, a fenda no contato barragem com a fundação permite que a água 

percolasse até a jusante da barragem com a mesma carga de montante. Já, no segundo 

caso da Figura 2.16b, a subpressão decresce até anular-se em jusante. Anos mais tarde, 

foram inseridos os tratamentos de vedação das fundações (com cortinas de calda de 

cimento) e drenos (operantes e inoperantes), levando a diagramas modificados.  

 

Segundo Levis (2006), as únicas grandezas que podem ser modificadas pelo projetista 

são o peso da estrutura, a resultante das subpressões e a área da base. Assim, reduzindo-

se a força de subpressão (U), pode-se reduzir o consumo de concreto e permitir obras 

economicamente mais viáveis.  
 

Znamensky (2007) ressalta que o atendimento da segurança de estabilidade da barragem 

de concreto em relação ao escorregamento/deslizamento, satisfaz automaticamente as 

demais condições de segurança. Assim, nota-se a importância do conhecimento da força 

de subpressão e o fator de segurança (FS) da estrutura em relação ao escorregamento para 

segurança de todo o empreendimento. 
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Em Itaipu, os resultados iniciais de estabilidade apresentaram coeficientes de segurança 

menores do que o projeto no projeto, sendo necessário tomar medidas para redução da 

subpressão, conforme citado por Silveira (2003). Para reduzir este efeito e garantir a 

estabilidade na barragem, executou-se um túnel perimetral interceptando a 

descontinuidade permeável da fundação, além de chavetas de drenagem e monitoramento 

com piezômetros de montante e jusante. 

 

Guidicini et al. (1970 apud Azevedo et al., 1978) afirmam que o enchimento do 

reservatório (observado na barragem de Ibitinga - SP) provoca o aumento das cargas 

piezométricas em juntas-falha, aumentando a carga associada com o enchimento e 

provocando a alimentação da junta-falha pelo reservatório. Silveira (2003) garante que a 

análise das subpressões, quando medidas após estabilização do reservatório (alguns 

meses após o enchimento), pode ser estudada com base nos seguintes critérios: 

 

a) Estudar a variação temporal das subpressões em função do nível d’água de montante, 

nível d’água de jusante e, da temperatura ambiente, para o caso dos piezômetros da 

interface-rocha; 

b) Comparar com as subpressões estabelecidas pelos critérios de projeto, para a condição 

de drenos operantes e inoperantes; 

c) Comparar com as subpressões medidas em posições semelhantes, em outros blocos 

da barragem e em feições geológicas parecidas; 

d) Comparar com as subpressões medidas em outras barragens do mesmo tipo e, do 

mesmo porte; 

e) Comparar com as subpressões fornecidas por modelos matemáticos que permitam 

estudar as condições de percolação pela fundação. 

 

Gutstein (2005) afirma que a subpressão pode ser determinada de duas formas: por 

cálculos com critérios internacionalmente conhecidos e por estudos de percolação de água 

no maciço rochoso. Pearce (1940 apud Oliveira, 2002) apresentou o diagrama de 

subpressão na fundação da barragem Hiwassee (Carolina do Norte – EUA), a qual variava 

na posição dos drenos profundos, conforme a Figura 2.17. 
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Em 1961, Arthur Casagrande apresentou a First Rankine Lecture na Institution of Civil 

Engineers, relatando os efeitos da subpressão e as cortinas de injeção (Oliveira, 2002). 

 

 
Figura 2.17: Análise do diagrama de subpressão para a barragem de Hiwasse (Pearce, 1940 

apud Oliveira, 2002). 

 

A Figura 2.18 apresenta os casos hipotéticos de Arthur Casagrande, em que é possível 

verificar que o diagrama de subpressão aumenta conforme a eficiência da cortina de 

drenagem é reduzida. Em 1972, Londe fez considerações sobre as cortinas de injeção e 

as drenagens no efeito dos diagramas de subpressão (Guimarães, 1988 apud Levis, 2006), 

conforme a Figura 2.19. 

 

Para o Londe, a cortina de injeção só apresentará eficácia na subpressão a jusante se 

houver espessura suficiente e se produzir no maciço uma significativa diferença de 

permeabilidade e neste caso a drenagem é dispensável (Figura 2.19c e Figura 2.19e). No 

caso de injeções em maciços de baixa permeabilidade, a sua eficácia é reduzida e a cortina 

é praticamente inexistente (Figura 2.19b e Figura 2.19a), e as pressões são condicionadas 

pela drenagem (Figura 2.19d e Figura 2.19f) (Levis, 2006). 
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Figura 2.18: Casos hipotéticos de subpressão de Arthur Casagrande (Levis, 2006). 

 

Com isso, muitos outros pesquisadores e engenheiros aprofundaram os seus estudos sobre 

o tema, podendo citar Serafim; Silveira (1954; 1961 apud Oliveira, 2002). No Brasil, 

Andrade (1982), ilustrando os problemas de subpressão com casos aplicados. Atualmente 

adotam-se diagramas simplificados por regulamentos de cada país, levando em 

consideração a cortina de injeção e a linha de drenagem. Os diagramas são lineares, com 

quebras das cortinas de injeção ou nos drenos. 
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Figura 2.19: Papel das injeções de calda de cimento e drenagem definido por Londe em 1972 

(Guimarães, 1988 apud Levis, 2006). 

 

2.2.1.1.  Determinação teórica da subpressão 

 

Os principais critérios de dimensionamento da subpressão no mundo são: 

 

a) Critério USACE (US Army Corps of Enginners): Considera que a subpressão atua 

100% na base da barragem, e a sua distribuição dependerá da funcionalidade dos 

drenos e da cortina de injeção. A subpressão, em qualquer ponto da base da barragem, 

será a pressão do nível de água do reservatório de jusante, mais a pressão medida 

como uma ordenada do nível d’água de jusante ao gradiente hidráulico de montante 

e jusante (Levis, 2006). Osako (2002) contribui, afirmando que nestes critérios 

admite-se uma eficiência nos drenos de 50%.  

b) Critério do USBR (United States Bureau of Reclamation): Considera a subpressão 

atuando em 100% da base da barragem e um fator de influência de 1/3 da carga 

hidrostática imposta na estrutura, na linha de drenos (Osako, 2002). De acordo com 

Bretas et al. (2010), este critério considera duas situações para análise dos diagramas 

de subpressão, em que a primeira uma fissura localizada no contato concreto-rocha 

não intercepta a drenagem (Figura 2.20a), e a segunda na situação oposta (Figura 

2.20b). Assim, Bretas et al. (2010) afirmam que a metodologia fundamentada pelo 

USBR é conservadora por adotar a perda total da efetividade do sistema de drenagem 
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desde que sua base se encontre fissurada, independentemente da sua extensão, ou 

então, garantir total efetividade se a fratura não interceptar o dreno. 
 

 
Figura 2.20: Critério de subpressão da USBR: a) Fratura não atinge o dreno; b) Fratura 

intercepta o dreno (adaptado de Bretas et al., 2010). 

 

De acordo com as prescrições da USBR (1976), a distribuição das pressões internas 

através da fundação depende do tamanho do dreno, profundidade, localização, 

espaçamento e orientação da descontinuidade, podendo ser estudada por modelos físicos 

ou numéricos. As considerações do órgão americano foram baseadas em medições 

realizadas na maioria de seus empreendimentos, como é o caso da Barragem de Shasta, 

localizada no Rio Sacramento, Califórnia. A Figura 2.21 apresenta a Barragem de Shasta, 

monitorada pelo USBR, em que a linha verde representa a distribuição da subpressão de 

projeto, a qual admite como já mencionado, que na linha dos drenos a carga da água 

equivale a um terço do diferencial de potencial. Já, na linha vermelha, foram plotados os 

resultados das leituras do Piezômetro nº 4-II-72, confirmando a previsão de projeto, que 

considera que a pressão ocorre em 100% da área da barragem, mas que também os níveis 

de pressão d’água são afetados pela posição da drenagem. 
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Figura 2.21: Comparação entre a subpressão de projeto e real na Barragem de Shasta (adaptado 

de USBR, 1976). 

 

c) Critério de Paulo Teixeira Cruz: O critério considera a subpressão total no plano de 

uma descontinuidade permeável, com reduções para alguns tratamentos. Cruz (2004) 

considera eficiência teórica de 100% e 67% para os casos comuns de projeto. 

 

No Brasil, atualmente, utilizam-se os critérios de subpressão da Eletrobrás (2003), que 

estão resumidos nas Figura 2.22 e 2.23. O documento foi criado em 1999 com o apoio do 

CBDB (Comitê Brasileiro de Barragens), procurando uniformizar os conceitos utilizados 

em projetos de Viabilidade, Básicos e Executivos da construção de barragens, seguindo 

as fundamentações do USBR. Para a subpressão, consideram-se os casos de drenagem 

operante com uma ou duas linhas e drenagem inoperante. Nos drenos localizados em 

apenas uma galeria, este critério aborda a formulação para determinação da carga média 

na boca dos furos (Sd), conforme as Equações 2.35 e 2.36, em que Hm e Hj são as cargas 

hidrostáticas de montante e jusante e, hg a distância da cota do piso da galeria até o topo 

do maciço rochoso ou base do barramento. 
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Figura 2.22: Critério de subpressão da Eletrobrás: a) Distribuição das pressões hidrostáticas; b) 

Contato aberto (adaptado de Eletrobrás, 2003). 

 

 
Figura 2.23: Critério de subpressão da Eletrobrás: a) Uma linha de drenos operantes; b) Drenos 

inoperantes (adaptado de Eletrobrás, 2003). 

 

sO = 9u +
1
3
(9> − 9u)C8@8	9u ≥ ℎ2 

(2.35) 

 

sO = ℎ2 +
1
3
(9> − ℎ2)C8@8	9u < ℎ2 

(2.36) 

 

Após as considerações do USBR em 1976 em relação à subpressão na base das barragens 

de concreto, Mason (1988) relata que os estudos foram continuados, apoiados na teoria 

da percolação em meios porosos, modificando as teorias anteriormente propostas. O 

principal resultado destes estudos foi a modificação do diagrama de subpressão, com 

redução de seus valores nas linhas dos furos de drenagem. Andrade (1982) publicou sua 
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teoria desenvolvida de forma teórica e comprovada por meio de modelos reduzidos e 

modelagem numérica. 

 

Andrade (1982) introduziu o fator de forma da cortina de drenagem λ (Equação 2.37), o 

qual representa a modificação do dreno no estudo de fluxo da fundação, considerando seu 

diâmetro (фd) e espaçamento (ed). Andrade (1983) permitiu adotar na sua metodologia, 

a influência da anisotropia dos maciços rochosos, representado pelo fator de forma da 

Equação 2.38, dimensionado a partir da transformada homogênea X’ (Equação 2.39), em 

que kx representa o coeficiente de permeabilidade na direção x e, ky o coeficiente na 

direção y de um sistema bidimensional. 

 

x =
2T

(O. ?L	 7 (O
T. yO:

 

(2.37) 
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|
 

 

(2.38) 

 

 

 

 

X′ = 	\
#%
#~	 

(2.39) 

 

A carga média na boca do dreno (Sd) para Andrade (1988) é tomada por uma igualdade 

de vazão de entrada e saída (montante para jusante), simplificada na Equação 2.40, em 

que j e d simbolizam a distância do dreno à face de jusante e montante respectivamente, 

e B, a base da barragem. 
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sO =
(9>. u) + (9u. O) + (u. O. x. ℎ2)

(u. O. x) + �  

(2.40) 

 
2.2.1.2.  Determinação da subpressão por análise de percolação bidimensional 

 

Gustein (2005) afirma que a determinação da subpressão por meio de análises de 

percolação bidimensional é realizada por uma simplificação da cortina de drenagem, mas 

devido às incertezas, recomenda-se utilizar metodologias teóricas internacionais.  

 

Para Celestino (1983), é válido questionar se as subpressões são ações que devem impor 

uma análise do comportamento da barragem ou, se são uma resposta da ação da barragem, 

que inclui a intervenção de parâmetros geológicos, tensões e tipos de tratamento. 

Celestino (1983) já mencionava uma tendência na renovação dos critérios de projeto, que 

até então eram puramente observacionais. No Brasil, após esta data, houve vários 

pesquisadores que aperfeiçoaram os métodos, Cruz (2004) e o próprio critério da 

Eletrobrás (Eletrobrás, 2003). 

 

2.2.1.3.  Fatores que influenciam a subpressão 

 
Andrade (1988) cita que as variações sazonais da temperatura influenciam na geometria 

da descontinuidade e afeta diretamente na magnitude da subpressão. Segundo o autor, 

estudos sobre a influência da temperatura na variação da subpressão, iniciaram na União 

Soviética por pesquisadores como Durcheva (1980,1983), devido as oscilações sazonais 

no país serem severas. Concluiu-se que as alterações térmicas e piezométricas são sempre 

ligadas a variações volumétricas da estrutura, que, ao transmitir os esforços para a sua 

fundação, abrem fendas no maciço rochoso. No Brasil, a variação sazonal nos efeitos da 

subpressão foram consideradas pela primeira vez na UHE Itaipu, por Spilman et al. 

(1987), seguindo a mesma analogia dos estudos soviéticos. 

 

Andrade (1988) aborda o aspecto da variação sazonal de forma diferenciada, entendendo 

que as alterações piezométricas também dependem da modificação na condutividade 

hidráulica do maciço rochoso. Conforme a água percola pela fundação, esta troca calor 
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com o maciço rochoso, que resfria até atingir um ponto máximo, denominado temperatura 

mínima sazonal, influenciando na abertura da descontinuidade e, consequentemente, na 

magnitude da subpressão, uma vez que o coeficiente de permeabilidade também é 

afetado. 

 

Quando a temperatura da fundação é reduzida pela troca de calor fluido-maciço, o fator 

de escoamento é aumentado, e assim, a subpressão também é aumentada. Um caso 

estudado foi a da Usina de Água Vermelha, em que um dos piezômetros apresentou 

acréscimo de 275 kPa sob influência da variação de temperatura. Seguindo a mesma 

hipótese de estudo, o desastre da barragem de Malssapet, no sul da França, que ocorreu 

em dezembro de 1959 (inverno), teve como conclusão de causa, que as forças de 

subpressão foram responsáveis pelo acidente. Porém, além da magnitude da subpressão, 

observou-se que os planos de xistosidade de jusante, foram atingidos diretamente pela 

queda de temperatura, provocando intenso resfriamento e redução da abertura das 

descontinuidades, e, portanto, aumentando as forças de subpressão (Andrade, 1988). 

 

A temperatura não age somente no maciço rochoso de fundação, mas nas estruturas de 

concreto apoiadas sobre ele. Osako (2002) salienta que a expansão e/ou retração do 

concreto da barragem, devido as variações sazonais, alteram a distribuição das cargas nas 

fundações, e consequentemente, os diagramas de subpressões das fundações. Estudos 

comprovaram que no inverno, a tensão próxima ao paramento de montante da barragem 

é menos compressiva que no verão, e o carregamento que antes ocorreria em montante, 

passa a ocorrer em jusante, conforme Figura 2.24. 

 

 
Figura 2.24: Variação sazonal da subpressão (Osako, 2002). 



76 
 

 

2.2.1.4.  Drenagem profunda 

 
Uma alternativa na redução dos valores da subpressão na base de barragens de concreto 

é a execução de drenos de fundação no contato concreto-rocha ou ao longo da fundação, 

os quais interceptam as descontinuidades e aumentam a estabilidade e segurança das 

estruturas (Osako, 2002). Porto (2002) define as cortinas de drenagem como sendo furos 

igualmente espaçados e dispostos a jusante da cortina de injeção de impermeabilização, 

com o objetivo de drenar as águas que percolam pelas descontinuidades da fundação, e 

aliviar as subpressões que são geradas pela carga do reservatório. 

 

Cruz (2004) afirma que o sistema de drenagem profunda é de fundamental importância 

para controlar o fluxo de águas subterrâneas, servindo como uma segunda barreira de 

defesa por estar trabalhando juntamente com a cortina de injeção impermeabilizante. Para 

Osako (2002), o projeto dos drenos de alívio deve incluir a disposição da linha ou das 

linhas de furos, os seus diâmetros, espaçamento, profundidade, inclinação, além da 

verificação da drenabilidade antes e depois do enchimento do reservatório.  

 

Em virtude da importância da eficiência do sistema de drenagem para a estabilidade da 

barragem, os furos devem ser mantidos limpos e diretamente associados à instrumentação 

da estrutura para verificação dos níveis de alerta e admissíveis de subpressão, já que são 

dependentes. 

 

Para que os drenos funcionem e atinjam o seu objetivo principal, (manter os valores de 

subpressão dentro dos limites indicados em projeto), a manutenção deve ser constante. 

Conforme citado por Osako (2002), a obstrução é uma das principais causas de redução 

da eficiência da drenagem, devendo analisar o tipo de cimento usado nas caldas de injeção 

e a agressividade da água devido o problema de dissolução de carbonato de cálcio e 

posterior deposição na saída dos drenos. 
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2.2.2. Deslocamentos em barragens de concreto 

 
Convencionalmente, faz-se a medição dos deslocamentos das barragens de concreto por 

pêndulos diretos ou invertidos, marcos superficiais e extensômetros múltiplos, segundo 

Silveira (2003). Para comparar os valores dos deslocamentos horizontais na crista da 

barragem em relação aos resultados dos instrumentos, deve-se decompor esses 

deslocamentos em três componentes: 

a) A primeira parcela refere-se ao deslocamento horizontal da crista, devido à flexão da 

estrutura de concreto, adotando a fundação como indeformável; 

b) A segunda parcela corresponde ao deslocamento horizontal da crista, provocado pela 

rotação da base da barragem, considerando a fundação deformável; 

c) A terceira parcela, representa a translação da barragem como corpo rígido. 

 

Nesta análise de deslocamentos, Silveira (2003) garante que se deve levar em 

consideração a influência das variações termais. No inverno, a crista da barragem desloca-

se para a jusante devido à queda da temperatura e esfriamento do paramento da jusante, 

enquanto o reservatório de montante provoca isolamento térmico. Silveira (2003) ressalta 

que a influência termal explica o fato de os deslocamentos horizontais da crista nunca 

ficarem estáveis durante o tempo de vida útil das barragens. 

 

Silveira (2003) afirma que, nas barragens de concreto, tem-se ainda os deslocamentos 

provenientes do enchimento do reservatório, os quais causam movimentação da crista da 

barragem no sentido de montante (início do enchimento) e deslocamentos para a jusante 

(no final do enchimento). Os deslocamentos no sentido de montante representam a 

deformabilidade do maciço devido a carga do reservatório. No sentido de jusante, o 

deslocamento indica flexão da estrutura de concreto (“arqueamento”) devido ao empuxo 

hidrostático. Durante o enchimento do reservatório, o carregamento e as deformações do 

maciço rochoso de fundação são do tipo elástico por acontecerem de forma rápida. Já, no 

final do enchimento do reservatório, a deformação do maciço se dá de forma lenta. 

 

Silveira (2003) estudou os deslocamentos na barragem de São Simão (MG/GO) e em 

Itaipu (PR) durante 18 e 16 anos, respectivamente, avaliando a influência da deformação 

lenta da fundação. Em São Simão, o deslocamento horizontal da crista da tomada d’água 
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aumentou, quando comparada com os deslocamentos do enchimento do reservatório, 

passando de 4,4 mm para 10,6 mm. Já, em Itaipu, a variação em um dos blocos da 

barragem de concreto no ano do enchimento a crista foi de 6 mm, e 16 anos após a 

estabilização, o deslocamento medido foi de 11,5 mm. 

 

2.2.3. Análise de estabilidade das barragens 
 

Uma barragem de concreto gravidade é considerada segura, quando se atende os 

requisitos de segurança contra o deslizamento, tombamento, flutuação e capacidade de 

carga da fundação. Para esta análise, é necessário verificar quais ações são impostas ao 

barramento e quais as condições de carregamento devem ser tomadas no projeto. As ações 

impostas são determinadas segundo a NBR 8681 (ABNT, 2003) e, as condições de 

carregamento definidas pelos parâmetros de Eletrobrás (2003), que considera que a 

segurança global deverá ser verificada para os estados de limite últimos e de serviço, 

adotando combinações de carga correspondentes aos tipos de carregamentos do projeto. 

Em uma barragem de concreto, podem atuar os seguintes esforços (Schreiber, 1980): 

 

a) Esforços Verticais: Peso próprio da barragem, peso d’água, pressão d’água na 

fundação, pressão intersticial da água no concreto e sismos; 

b) Esforços Horizontais: Pressão d’água no reservatório de montante e jusante, esforços 

de onda, empuxo devido assoreamento e sismos. 

 

Segundo Schreiber (1980), o peso próprio da barragem depende do peso específico do 

concreto, o qual poderá ser aumentado com a utilização de agregados graúdos. O peso 

específico do concreto é aproximadamente 25 kN/m³. A pressão d’água na fundação se 

refere aos efeitos da subpressão e a ação de sismos da água no reservatório provoca uma 

sobrepressão hidrodinâmica (p) oscilante sobre a face da barragem que pode ser 

determinada pela equação de Westergaard (Equação 2.41), sabendo que H é a 

profundidade total de água, h a profundidade onde a sobrepressão horizontal está sendo 

aplicada, as a aceleração sísmica e, T o tempo de pulsação sísmica (1 s). 
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C =
	0,817		8P		√9ℎ

Ç1 − 7,74( 9
1000. K)²

 

          (2.41) 
 

Além do efeito da sobrepressão sobre a face da barragem, Eletrobrás (2003) adota 

sobrepeso da estrutura quando existe a ação de sismos na fundação, conforme apresentado 

na Figura 2.25. 

 

 
Figura 2.25: Forças sísmicas na barragem de concreto (Eletrobrás, 2003). 

 

A determinação do empuxo devido à lama decantada (Es) no fundo do reservatório 

(assoreamento) é analisada considerando 10% da altura da barragem e a resultante do 

esforço do empuxo, atuando em 1/3 da altura (hs) da camada (Schreiber, 1980), o qual é 

dado pela Equação 2.42. Salienta-se que a resultante do empuxo é estimada em 10% e 

que estudos de sedimentologia podem ser requeridos para aferição. Para os parâmetros de 

resistência ao cisalhamento do material decantado, utilizam-se corriqueiramente o peso 

específico dos sólidos (ϒs) de 9,32 kN/m³ e o ângulo de atrito interno ф, como 30º. 

 

RP =
ϒP	. ℎP²
2 	.

(1 − P(L∅)
(1 + P(L∅) 

 

     (2.42) 

Os empuxos devidos os terraplenos dependem das propriedades mecânicas dos materiais 

envolvidos, podendo para isso, utilizar os critérios de dimensionamento de Coulomb 

(Eletrobrás, 2003). Com relação aos esforços provenientes das ondas no reservatório, 
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Schreiber (1980) afirma que estas dependem da altura, a qual está relacionada com a área 

do reservatório adjacente à barragem, orientada pela ação do vento. Eletrobrás (2003) 

salienta que o estudo de ação do vento pode ser excluído de estruturas como casa de força 

e vertedouro, porém nas demais, o esforço deve ser superior a 1 kPa. As condições de 

carregamento impostas segundo Eletrobrás (2003) são: 

 

a) Condição de Carregamento Normal (CCN): definida como todas as ações que 

possuem grande probabilidade de ocorrerem durante a sua vida útil, em situações 

hidrológicas normais. Deve fazer parte, as cargas permanentes, sobrecarga, empuxos 

hidrostáticos e subpressão com drenagem operante nas cotas normais de operação 

(máxima e mínima), e ancoragens ativas; 

b) Condição de Carregamento Excepcional (CCE): representa a combinação de cargas 

com pouca probabilidade de ocorrência, como por exemplo: situações hidrológicas 

adversas, problemas no sistema de drenagem e sismos. As cargas que fazem parte 

deste grupo são as citadas na CCN porém nas cotas maximorum e minimorum, 

considerando subpressão com drenos inoperantes, pressões hidrodinâmicas e efeito 

de onda; 

c) Condição de Carregamento Limite (CCL): refere-se às combinações de cargas com 

probabilidade menor de ocorrer comparada a CCE, onde há a mais de uma ação 

excepcional acontecendo simultaneamente, como por exemplo a atuação da 

subpressão considerando drenos operantes e inoperantes; 

d) Condição de Carregamento de Construção (CCC): são todas as combinações de ações 

com probabilidade de ocorrem durante a construção da obra, como por exemplo: 

equipamentos de construção, estruturas provisórias e transportes de equipamentos.  

 

As combinações de cargas previstas pela NBR 8681 (ABNT, 2003), são elaboradas para 

o estado limite último (com ações normais e excepcionais), e para o estado limite de 

serviço (com ações frequentes e raras), variando-se os seus coeficientes de majoração 

e/ou minoração. No caso das barragens de concreto, a carga permanente indicada pela 

NBR 8681 (ABNT, 2003), trata do peso próprio da estrutura e, os demais carregamentos 

são adotados como variáveis. Assim, para cada combinação de carga, dever-se-á alterar 

a variável principal e seus coeficientes, para que a análise estrutural avalie todas as 

situações que ocorrerão sobre a construção. 
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2.2.3.1. Segurança em relação ao deslizamento 

 

A verificação da estabilidade das estruturas de concreto em relação ao deslizamento (FSd) 

deve ser efetuada a partir de uma superfície de ruptura susceptível ao movimento do 

barramento, em que, na maioria das vezes, é adotada como o contato concreto-rocha. 

Znamensky (2007) afirma que a resistência ao deslizamento é assegurada apenas pelas 

forças que agem no contato concreto-rocha, ou de atrito induzidas por ela. Assim, a 

estabilidade é assegurada pela diferença entre os ângulos de atrito (ф) de ruptura e 

mobilizado. 

 

Além do atrito no contato da estrutura com o maciço rochoso de fundação, alguns 

materiais apresentam uma força que independe das tensões principais normais da 

envoltória de Mohr-Coulomb, denominada de aderência ou coesão (c). A adoção dos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento (ф, c) deve considerar o efeito escala, a 

precisão dos ensaios e a dispersão dos resultados (Znamensky, 2007).  

 

Para amenizar essas variáveis, utilizam-se coeficientes de segurança parciais, tanto para 

o atrito do contato (FSdф), quanto para a aderência (FSdc), com magnitudes que variam 

para cada órgão.  A Equação 2.43 apresenta a relação de estabilidade ao escorregamento 

indicada pela Eletrobrás (2003), em que ΣN indica o somatório das forças normais à 

superfície de deslizamento em análise, A a área efetiva comprimida da estrutura do plano 

em análise e ΣT, o somatório das forças paralelas à superfície de deslizamento. 

 

YsO = 	

ÑM ∗ I2ф
YsOф + ÑF ∗ NYsOF

ÑK 		 

(2.43) 

 

A respeito dos parâmetros de resistência da envoltória de Mohr-Coulomb, a ESBR 

(2010b) sugere 35º para o ângulo de atrito interno (ф) e 100 kPa para a coesão no contato 

concreto-rocha (c). Considera-se aceita a segurança do barramento contra o deslizamento, 



82 
 

quando o fator de segurança (FSd) for superior ou igual a 1, para todas as combinações 

de ações do projeto (estado de limite último). 
 

2.2.3.2. Segurança em relação a flutuação 

 

O fator de segurança contra a flutuação (FSf), definida como a relação entre os esforços 

verticais (ΣN) e a subpressão (U), segue a Equação 2.44 (Eletrobrás, 2003): 

 

Ys= = 	
ÑM
á 				 

(2.44) 

	
Deverão ser desprezadas as contribuições favoráveis devidas à coesão e ao atrito 

concreto-fundação, além de todas as cargas acidentais. Para a condição de carregamento 

normal (CCN), a segurança estará atendida quando o fator de segurança (FSf) for igual 

ou maior que 1,3. No caso da condição de carregamento limite (CCL), a segurança será 

atendida para coeficientes iguais ou superiores a 1,1 (Eletrobrás, 2003). 

 
 

2.2.3.3. Segurança em relação ao tombamento 

 

A Equação 2.45 apresenta a relação entre os momentos resistentes ( e solicitantes  no 

barramento de concreto em estudo, em que será aceita a segurança quando o fator de 

segurança (FSt) for maior ou igual 1,5 para CCN e 1,1 para CCL (Eletrobrás, 2003): 

 

YsI = 	
Ñl(
ÑlI			 

(2.45) 
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2.2.3.4.  Tensão admissível na fundação 

 

Eletrobrás (2003) orienta que para uma definição mais precisa das tensões e deformações 

nas estruturas e fundação, sejam utilizados modelos matemáticos com base em elementos 

finitos. A capacidade de carga do material de fundação deverá ser determinada por 

métodos adequados, como ensaios in situ. 

 
2.2.4. Modelagem numérica 
 

Segundo Soriano (2009), o método de elementos finitos é a ferramenta numérica mais 

eficiente para resolver equações diferenciais com condições de contorno. Este método é 

conhecido também pela sigla MEF, e foi criado inicialmente pelos engenheiros 

aeronáuticos Turner, Argyris e Associados na década de 50.  

 

Os modelos numéricos para estudo e análise de fluxo foi criado desde 1960, porém 

somente nas décadas de 80 e 90 é que ganhou maior força, acompanhando os avanços e 

tecnologias dos microcomputadores (Cashman e Preene, 2012). 

Segundo Cashman e Preene (2012), os métodos numéricos essencialmente, quebram o 

problema geral em pequenos problemas matemáticos individuais, dentro de condições de 

contorno pré-determinadas. O processo é iterativo, utilizando o pequeno problema 

delimitado e ajustando-o até encontrar limites aceitáveis. Porém, ressalta-se que as 

soluções encontradas são aproximadas. Isto é uma verdade no sentido matemático porque 

haverá uma solução analítica de resultado numérico, mas, no sentido da engenharia, a 

saída numérica é um resultado bem preciso dos dados de entrada e para o modelo de água 

subterrânea que foi formulado.  

 

Este processo de quebra do conjunto em pequenos pedaços é chamado de discretização, 

e os pedaços individuais de elementos finitos. A discretização é um dos aspectos 

fundamentais da modelagem por elementos finitos, e envolve a definição de geometria, 

distância, área e volume (Geoslope, 2012). Cashman e Preene (2012) afirmam que estes 

modelos numéricos apresentam resultados mais altos que as soluções determinadas de 

forma tradicional e são indicados para as seguintes situações: 
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a) Geologia complexa; 

b) Condições anisotrópicas; 

c) Análises transientes; 

d) Múltiplos cenários e situações a serem analisadas. 

 

As simulações por elementos finitos podem ser unidimensionais, bidimensionais e 

tridimensionais, escolhidas de acordo com o domínio a ser discretizado. Os softwares 

comerciais do MEF dispõem normalmente de uma biblioteca de elementos, sugerindo 

utilizar os mais básicos, porém, salienta-se que a eficiência de um elemento depende do 

problema e da malha (Soriano, 2009).  

 

Na análise de fluxo subterrâneo em um meio homogêneo e isotrópico, a equação 

diferencial que rege o sistema numérico é apresentada pela Equação da Continuidade de 

Laplace (2.46), em que h representa a carga hidráulica e, x e y as direções do fluxo 

bidirecional: 

 

à4ℎ
à%4 +

à4ℎ
à~4 	= 0 

(2.46) 

 

Nos meios anisotrópicos, em que os coeficientes ter permeabilidade nas direções são 

diferentes (kx ǂ ky), é necessário fazer a transformada homogênea (Equação 2.39), para 

adequação da equação diferencial (Equação 2.47) (Das e Sobhan, 2014): 

 

à4ℎ
àA'4 +

à4ℎ
à~4 	= 0 

(2.47) 

 

Na modelagem numérica por elementos finitos, dentro de cada elemento, a variável 

dependente é a carga hidráulica h (Cabral e Demétrio, 1997). O software resolve esta 

equação para cada nó do sistema, nas direções x e y, considerando um modelo 

bidimensional. O resultado final é apresentado pela formação de redes de fluxo, 

determinadas no passado por resolução gráfica em escala ou modelos reduzidos. 
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As barragens de gravidade de concreto, segundo Gutstein (2011), são modeladas com 

elementos finitos planos isoparamétricos, equivalentes ao estado plano de deformação. 

Estas estruturas estão sujeitas a cargas paralelas ao plano xy e independentes de z  quando 

a fundação é homogênea nesta direção (Figura 2.26). 

 

 
Figura 2.26: Problema bidimensional em estado plano de deformação (Cook et al., 1989 apud 

Gutstein, 2011). 

 

Segundo Gutstein (2011), para a formulação das equações que regem o sistema de estado 

plano de deformação, apenas três componentes de tensão e deformação são incógnitas, 

sendo a tensão na direção z (σz) dependentes das tensões nas direções x (σx) e y (σy), 

conforme a Equação 2.48. 

âä = !	(â% + 	â~) 
(2.48) 

 

As demais componentes de tensão e deformação são nulas, sendo a relação tensão x 

deformação para materiais isotrópicos conforme as Equações 2.49 e 2.50. 

{
â%
â~
âä
| = 	

R	(1 − ʋ)
(1 + ʋ)(1 − 2ʋ)	

⎝
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ʋ

1 − ʋ 1 0
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î 

(2.49) 

 

 



86 
 

â = 	)	ì 

 (2.50) 

 

Onde: 
 +: Vetor de tensões para o plano de deformação bidimensional no plano xy; 

 ,: Matriz constitutiva para o plano de deformação bidimensional; 

-: Vetor de deformações específicas para o plano de deformação bidimensional no 

plano xy; 

E: Módulo de Young do material; 

ʋ: Coeficiente de Poisson do material. 

 

Gutstein (2011) cita o Boletim 122 do ICOLD, o qual atribui às modelagens numéricas 

de barragens índices de confiabilidade (IC), os quais variam de 1 a 4, com as 

determinações: 

 

a) IC = 1: O modelo numérico é confiável; 

b) IC = 2: Os fenômenos podem ser analisados pelo modelo numérico, porém algumas 

limitações e/ou dificuldades são ocorrentes, como simplificações dos métodos ou 

deficiência nas informações; 

c) IC = 3: Os resultados da modelagem numérica fornecem apenas indicações 

qualitativas ou comparativas; 

d) IC = 4: O modelo numérico não é confiável. 

 

A Tabela 2.6 apresenta as recomendações do ICOLD para cada estudo realizado por 

meio de modelagem numérica. 
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Tabela 2.6: Índices de confiabilidade para problemas de barragens de gravidade de concreto 

segundo o Boletim 122 (adaptado de ICOLD, 2001 apud Gutstein, 2011). 

FENÔMENOS ELEMENTOS 

DO SISTEMA 

ÍNDICES DE CONFIABILIDADE (IC) 

Construção Enchimento Operação 

Tensão x 

Deformação 

Barragem e 

Fundação 

2 2 1 

Estabilidade 

local e global 

Barragem e 

Fundação 

3 3 2 

Deslizamento e 

Tombamento 

Barragem 1 1 1 

Percolação 

subterrânea 

Fundação e 

Reservatório 

- 2 2 

 

 
2.3.  TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO 
 

Devido à presença das descontinuidades nos maciços rochosos de fundação de barragens, 

as solicitações induzidas por elas são transmitidas também para estas zonas cisalhadas de 

resistência menor, reduzindo a segurança do empreendimento. Nestes casos, comumente 

recorre-se aos tratamentos de vedação das descontinuidades mais representativas. 

 

Segundo Gama (2012), as fundações das barragens mais altas (acima de 15 m), exigem o 

tratamento com cortinas de injeção de calda de cimento sob pressão, com objetivo de 

selar os vazios, descontinuidades e falhas, tornando o maciço menos permeável, mais 

resistente e com menor incidência de deformações. Levis (2006) confirma este 

procedimento, citando o exemplo dos EUA, os quais adotam as cortinas de injeção apenas 

para as estruturas acima de 15 m. 

 

A cortina de injeção é executada por uma ou mais fiada de furos dispostos ao longo da 

barragem com profundidades variáveis, e posteriormente injetadas com calda 

pressurizada, fechando os espaços vazios. Os primeiros trabalhos com injeções foram 

realizados na França, em 1802, pelo engenheiro Charles Bèrigny, o qual indicou esta 

alternativa para consolidação das fundações da eclusa de Dieppe (Levis, 2006). 
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Em 1856, a Inglaterra realizou pesquisas sobre a utilização da injeção com calda de 

cimento pressurizada para preenchimento de vazios em concreto, mesmo sofrendo 

resistência na consolidação do método pelos engenheiros da época (Glossop, 1961 apud 

Gama, 2012). No Brasil, a primeira utilização da metodologia em fundações de barragens 

foi promovida pelo IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) na Barragem Barra Bonita, 

no Rio Tietê, na década de 50 (Levis, 2006). 

 

Para Gama (2012), os maciços rochosos de origem vulcânica (como é o caso do basalto) 

apresentam grandes canais subsuperficiais, enquanto em rochas solúveis, como por 

exemplo o calcário, a dissolução dos minerais resultam na formação de cavidades. Nestes 

vazios, faz-se necessária a execução das cortinas de injeção para melhoramento das suas 

características físicas e mecânicas.  

 

A respeito da necessidade de utilizar o tratamento de calda de cimento nas fundações de 

barragens, a polêmica é antiga. Terzaghi; Casagrande (1932; 1961 apud Costa, 1991) 

contestavam o uso indiscriminado dos tratamentos de impermeabilização, salientando a 

existência de meios mais econômicos e eficazes na redução da percolação pelas 

fundações. Autores como Laa e Franco (1970), Rhodes e Dixon (1976) e Andrade (1982) 

expuseram estudos em que concluíram a ineficácia do sistema de injeção, quando estes 

atuam de forma isolada no tratamento (Costa, 1991). 

 

Costa (1991) afirma que estudos aprofundados sobre a eficiência e necessidade devem 

ser continuados, além da adoção de critérios para a tomada de decisão, uma vez que no 

Brasil existem duas formas de análise sobre a necessidade destes tratamentos. A primeira 

forma é seguida pelos projetistas, os quais subestimam as características da fundação e 

adotam tratamentos exagerados e ineficientes para o objetivo do barramento. A segunda 

forma, adotada pelas empresas que executam os serviços de injeção, as quais não 

aperfeiçoam os métodos de investigação para fornecimento de dados mais confiáveis para 

elaboração dos projetos. 

 

Costa (1991) reuniu na Tabela 2.7 os principais critérios de tomada de decisão para 

projetos de cortinas de injeção, ressaltando que apenas dois dos sete critérios apresentam 

a dimensão da barragem como condicionante, sendo o principal fator, a condutividade 
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hidráulica do maciço de fundação. Nota-se a disparidade entre os critérios, em que o 

coeficiente de permeabilidade varia entre 3,3 x 10-8 a 10-6 m/s (30 vezes a diferença), 

aumentando a responsabilidade da qualidade destas informações para definição do projeto 

de injeção. 

 

Silva e Duarte (1992) ressaltam o que fora abordado por Costa (1991), afirmando que 

mesmo partindo de um modelo hidrogeológico para definição do tratamento de fundação 

da barragem, os projetos sempre possuem diferenças significativas e polemizam a 

necessidade das injeções. Trabalhos como de Silva e Duarte (1992) e Oliveira e Filho 

(1976) apresentam formas de desenvolvimento de modelos hidrogeológicos para 

definição de tratamento de injeção. Estes modelos são caracterizados por avaliação 

geológica (principais derrames e feições geológicas) e resultados de ensaio de EPA, os 

quais direcionam à adoção de cortinas otimizadas para cada situação ao longo do eixo do 

barramento (furos mais espaçados e rasos para regiões de pouca permeabilidade e o 

oposto para regiões de absorção d’água maior). 

 

A incerteza nos resultados de permeabilidade é um fator prejudicial nos modelos 

hidrogeológicos, devido aos fatores falseadores do coeficiente de permeabilidade, sendo 

o mais importante, a abertura das fraturas devido à pressão do ensaio de EPA. A vazão 

absorvida por uma descontinuidade aberta é proporcional ao cubo da espessura desta 

descontinuidade (conforme abordado na Equação 2.4), e quando a água penetra por ela, 

induzida pela pressão do ensaio, há uma deformação elástica no maciço rochoso também 

proporcional à pressão e inversamente proporcional ao módulo de deformabilidade 

(Costa, 1991). 
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Tabela 2.7: Critérios de injetabilidade para fundações de barragens (adaptado de Costa, 1981). 

AUTOR CRITÉRIO ADOTADO 

CONDICIONANTE ABSORÇÃO Hv 

(l/min/m/atm) 

ABSORÇÃO k 

(m/s) 

Lugeon (1933) Barragem com 

H>30m 

Barragem com 

H<30m 

0,1 

 

 

0,3 

10-7 

 

 

3 x 10-7 

Jaheder (1953) - 0,033 3,3 x 10-8 

Adamovitch-

Koltunov (1953) 

Maciços permeáveis 

Maciços pouco 

permeáveis  

Maciços 

impermeáveis 

>1,0 

 

1 a 2 

 

<0,2 

>10-6 

 

1 a 2 x 10-6 

 

2 x 10-7 

Geotécnica 

(1956) 

- 0,4 a 0,1 4 a 1 x 10-7 

Portugal (1957) - 0,2 2 x 10-7 

Vitor de Melo 

(1969) 

Barragem com B< 

0,2H: 

H<30 m 

30<H<100 m 

H>100 m 

 

Barragem com B> 

0,2H 

 

 

0,3 

0,2 

0,1 

 

 

<1 

 

 

3 x 10-7 

2 x 10-7 

10-7 

 

 

< 10-6 

 

              H = Altura da barragem; B = Base da barragem 

 

Costa (2012) indica na Tabela 2.8 a orientação do tratamento por meio de cortinas de 

injeção em relação à condutividade do maciço rochoso de fundação, atribuindo a 

quantidade de linhas necessárias para que a impermeabilização seja eficiente. 
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Tabela 2.8: Aplicação de tratamento de injeção em relação à estanqueidade do maciço rochoso 

(adaptado de Costa, 2012). 

CONDUTIVIDADE 

HIDRÁULICA (m/s) 

CONDUTIVIDADE 

HIDRÁULICA (Hv = 

l/min/m/atm ) 

CLASSIFICAÇÃO 

DA 

PERMEABILIADE 

NECESSIDADE DE 

TRATAMENTO / Nº 

DE LINHAS 

< 10-7 < 0,1 Muito Baixa Não 

10-7 a 5 x 10-6 0,1 a 5,0 Baixa a Média Injeção ao longo de 2 ou 

3 linhas 

5 x 10-6   a  > 2,5 x 10-5 5 a > 25 Alta a Muito Alta Injeção ao longo de 3 ou 

mais linhas 

 

Conclui-se pelos resultados de Costa (2012) apresentados nas Tabelas 2.7 e 2.8 que o 

tratamento com cortinas de injeção é recomendado em casos onde a condutividade 

hidráulica das descontinuidades possui magnitude superior à metade da permeabilidade 

da rocha intacta, essa variando entre 10-12 e 10-14 m/s. 

 

2.3.1. Cortinas de Injeção 
 

Para Costa (2012), o tratamento de fundação por cortinas de injeção, objetiva-se a fazer 

penetrar nos vazios do material natural um produto líquido que tenha propriedade de 

endurecimento depois da aplicação. Para Gama (2012), o principal objetivo das cortinas 

de injeção ainda é a redução da permeabilidade da fundação, seja por meio de furos de 

impermeabilização, seja de consolidação. As cortinas de injeção podem ser divididas em 

três categorias, conforme citado por Levis (2006):  

 

a) Injeção de impermeabilização: são executadas com o objetivo de vedar e selar as 

descontinuidades principais, reduzindo a percolação da água na fundação e o seu 

efeito de subpressão devido à perda de carga hidrostática. Segundo Gama (2012), as 

cortinas de impermeabilização executadas nas fundações rochosas de barragens de 

concreto podem ser constituídas por uma única linha de furos posicionada mais a 

montante possível; 

b) Injeção de consolidação: destinam-se ao aumento da capacidade de carga, 

melhorando a resistência mecânica e seu módulo de deformabilidade. Normalmente 
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são utilizadas em regiões mais superficiais em que o maciço rochoso apresenta mais 

fraturas; 

c) Injeção de colagem: São executadas no contato rocha-concreto com o intuito de 

aumentar a aderência entre os dois materiais, reduzindo a permeabilidade e a 

subpressão. 

 

Sobre a execução dos furos da cortina de injeção, estes são executados por perfuração 

rotopercussiva com injeção de água e ar simultaneamente, evitando que os detritos da 

perfuração impeçam a entrada da calda de cimento, conforme mencionado por Marques 

e Filho (1986 apud Levis, 2006). Levis (2006) cita os principais equipamentos utilizados 

nos trabalhos de injeção de calda de cimento, onde: 

 

a) Os misturadores são responsáveis pela preparação da calda; 

b) Os agitadores mantêm a homogeneidade e integridade da calda de cimento; 

c) As bombas promovem a pressão da injeção da calda, devendo alcançar pressões de 

até 2 MPa. 

 

Levis (2006) afirma que os furos podem ser verticais ou inclinados, sendo mais 

econômicos quando ficam perpendiculares às descontinuidades. Gama (2012), 

complementa o exposto por Levis (2006), salientando que os furos verticais são mais 

fáceis de executar e controlar a trajetória da perfuração, porém se não interceptarem o 

maior número de famílias, não serão eficientes. 

 

Nos casos em que as descontinuidades possuem direções variadas, pode ser necessário 

adotar cortinas com furos de inclinações variadas, o que afetará diretamente as pressões 

de injeção de calda de cimento (Gama, 2012). Weaver e Bruce (2007), baseados pelas 

decisões do Comitê Suíço de Grandes Barragens, dizem que os furos devem interceptar 

as principais descontinuidades em ângulos superiores a 30º, para que o maior número de 

famílias possa ser preenchido. 

 

A Figura 2.27 apresenta uma relação entre inclinação de descontinuidades, comparando 

fraturas horizontais e verticais. Nas horizontais, percebe-se que há tendência de 

levantamento hidráulico, o que não acontece nas fissuras verticalizadas. Assim, pressões 
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menores de injeção em descontinuidades horizontais podem ser mais problemáticas que 

pressões altas em descontinuidades verticais. 

 

 
Figura 2.27: Influência da inclinação das descontinuidades nas forças de levantamento 

hidráulico geradas na sequência das injeções (Warner, 2004). 

 

A característica das descontinuidades influenciará na fluidez e injetabilidade das caldas 

de cimentos, pois fraturas mais abertas e com menor rugosidade facilitarão o fluxo quando 

comparadas com as fraturas pouco pequenas e rugosas (Gama, 2012). 

 

Segundo Lopes (2015), antes da definição do tipo de cortina a ser utilizada (malha e 

profundidades) é necessário aprofundar o conhecimento sobre o maciço que receberá o 

tratamento, fazendo-o por meio de investigação geológica e geotécnica. Chiossi (2013) 

salienta que estes furos de investigação (furos exploratórios) comumente são executados 

a cada 50 m de distância um dos outros, porém não dispensa a possibilidade de introduzir 

a técnica de geofísica para melhorar o reconhecimento da fundação. 

 

Após o reconhecimento da fundação, Gama (2012) indica a definição de um modelo de 

tratamento, devendo os furos terem atitudes orientadas pelo maior número de famílias 

encontradas no maciço rochoso. Os furos são denominados pela sua ordem de abertura, 

como por exemplo: primários, secundários, terciários e quaternários. Segundo Costa 

(2012), os furos primários geralmente são espaçados a cada 12 m e, em função dos seus 

resultados solicitam a abertura de dois furos secundários, que ficarão a uma distância de 

6 m. Conforme seja necessário a abertura dos furos terciários e quaternários, estes serão 

executados fechando a malha da cortina, conforme apresentado na Figura 2.28:  
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Figura 2.28: Perfil de uma cortina de injeção com furos até terceira ordem (Levis, 2006). 

 

Levis (2006) ressalta que a distância dos furos primários deve ser menor que duas vezes 

o raio da seção circular de influência da injeção, onde os furos primários bastariam para 

concluir a cortina. Assim, os furos secundários seriam uma verificação e complementação 

do que foi realizado, conforme exemplificado na Figura 2.29:  

 

 
Figura 2.29: Interceptação dos furos de injeção (Levis, 2006). 

 

A respeito da profundidade dos furos da cortina, existem duas práticas reconhecidas, 

conforme citado por Gama (2012): a americana e a europeia. Na primeira, a profundidade 

é determinada em função de geometria e carga hidráulica projetada, e na europeia a 

profundidade segue a altura da barragem, o que faz com que os furos sejam mais 

profundos se comparados com a prática americana. Ewert (2003) concluiu que o fator 
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determinante na definição da profundidade deve sempre ser a condição geológica e não 

as geométricas. 

 

Costa (2012) cita duas formas de realização da injeção: ascendente e descendente. Na 

injeção ascendente, executa-se todo o furo e depois injetam-se trechos com obturadores 

duplos. Na injeção descendente, o furo e a injeção acontecem simultaneamente, a cada de 

trecho de 3 ou 4 m. As Figuras 2.30 e 2.31 apresentam as metodologias ascendente e 

descentes, ressaltando que em relação ao prazo da obra, a injeção ascendente tende a ser 

mais rápida comparada com a descendente. 

 

 
Figura 2.30: Injeção pela metodologia ascendente (Marques Filho, 1986 apud Levis, 2006). 

 

 
Figura 2.31: Injeção pela metodologia descendente (Marques Filho, 1986 apud Levis, 2006). 

 

A metodologia de execução de cortinas de injeção mais utilizada no Brasil é do autor 

Houlsby (1976, 1990 apud Levis, 2006), também conhecido como método convencional. 

Outros métodos foram propostos, como o GIN de Lombardi e Deere (1993) e o QEGC 
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de Wilson e Dreese (1998 apud Levis, 2006). Antes do estudo do método de 

dimensionamento e execução das cortinas de injeção, faz-se necessário conhecer as 

propriedades das caldas de cimento utilizadas nas cortinas. 

 

2.3.2. Caldas de Cimento 

 

Sobre as caldas de cimento utilizadas, Gama (2012) afirma que existem dois 

comportamentos para elas: de fluidos newtonianos e de fluidos binghamianos. Os fluidos 

newtonianos são caracterizados por uma força necessária para mover o líquido, a qual é 

relacionada com a viscosidade dinâmica. Nos fluidos binghamianos, a coesão (C) ou 

tixotropia existem além da viscosidade dinâmica-plástica (η para fluidos binghamianos e, 

η’ para fluidos newtonianos), conforme observado na Figura 2.32, em que τ representa a 

tensão de corte e   6768 a taxa de corte. 

 

 
Figura 2.32: Modelos reológicos: 1) newtoniano; 2) binghamianos; (Lombardi, 1999). 

 
Lombardi e Deere (1993) afirmam que a diferença dos fluidos newtonianos é que o seu 

comportamento reológico é designado pela viscosidade, e o fluido binghamiano possui 

além da viscosidade, a coesão, que é uma resistência à fluência. A viscosidade governa a 
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velocidade de penetração da calda, e a coesão governa a distância máxima da penetração. 

A Figura 2.33 apresenta um gráfico de Houlsby (1990), em que é possível verificar o 

comportamento das caldas de cimentos em relação ao seu traço, quando analisados em 

termos de coesão e viscosidade. 

 

 
Figura 2.33: Comparação da tixotropia de caldas de cimento (adaptado de Houlsby, 1990). 

 

Observa-se na Figura 2.33 que caldas mais grossas (A/C 0,6:1 e 0,7:1) possuem um 

intercepto de tensão cisalhante (coesão) maior que as caldas mais finas (A/C 1:1 e 3:1), 

porém, a viscosidade ou distância de percolação são inferiores às caldas mais finas. As 

caldas de relação água e cimento (A/C) maiores, por possuírem maior viscosidade, são 

indicadas para descontinuidades mais fechadas, ocorrendo o oposto com as caldas mais 

grossas. 

 

Sendo assim, é importante determinar a injetabilidade da calda de cimento da cortina de 

injeção. Para Costa (2012), as caldas de injeção devem apresentar propriedades 

cimentantes capazes de serem penetradas sob pressão nas descontinuidades do maciço. A 

injetabilidade é definida como a capacidade de penetração deste fluido, sendo função 

direta da fluidez e estabilidade (Papadakis, 1959 apud Levis, 2006). 

 

Segundo Dobereiner e Vaz (1998), caldas de baixa estabilidade (tempo para ocorrer a 

sedimentação da fase da sólida) podem provocar a obstrução prematura das 

descontinuidades devido a rápida separação das fases da calda. Levis (2006) recomenda 

determinar vários valores de injetabilidade, escolhendo-se a mais estável de todas para a 
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injeção da cortina de tratamento de vedação. Houlsby (1990), indica traços com relação 

água/cimento (A/C) de 0,5:1 (calda mais espessa) até 5:1 (calda mais fina), e ressalta que 

durante o processo de injeção, elas devem ser aumentadas ou reduzidas seguindo a ordem: 

5:1; 4:1; 3:1; 2:1; 1:1; 0,8:1; 0,6:1; 0,5:1. 

 

Para Gama (2012), algumas caldas de cimento (puras e/ou adicionadas) podem ser 

utilizadas para fim de tratamento de vedação, sendo elas: 

 

a) Caldas de cimento puras: São aquelas confeccionadas somente com cimento e água, 

sendo normalmente instáveis em A/C menores que 0,4:1; 

b) Caldas de cimento com adição de bentonita: A bentonita, devido sua tixotropia, torna 

as caldas mais estáveis; 

c) Caldas com fillers: Adição de material não cimentante (cinzas vulcânicas e/ou areias) 

tornam as caldas mais econômicas; 

d) Caldas com aditivos: Podem ser incorporados nas caldas aditivos químicos, como por 

exemplo, os superplastificantes, os quais reduzem a viscosidade das misturas. 

 

Levis (2006) apresenta na Figura 2.34 uma curva de injetabilidade do Laboratório de 

Tecnologia de Concreto de Salto Santiago, onde Marques Filho (1986) e Munarski (1977) 

afirmam que ponto ideal da injetabilidade situa-se na região onde a curva apresenta o 

menor raio de curvatura, por possuírem menor fator de sedimentação. 
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Figura 2.34: Comportamento reológico dos diferentes tipos de calda (Marques Filho, 1986 apud 

Levis, 2006). 

 

Levis (2006) afirma, com base em referências como Hsu et. al. (1970) e Sampaio (1988), 

que a injetabilidade das caldas pode ser melhorada pela adição de aditivos, conforme 

citado também por Gama (2012). Outros aspectos são relevantes nas misturas de cimento 

utilizadas para o tratamento, como o tamanho dos grãos, a segregação do filler, o controle 

de hidratação e o endurecimento da calda (Gama, 2012). Para isso é sempre importante 

realizar ensaios laboratoriais para cada tipo de obra e posteriormente, realizar os ensaios 

de campo para conferência e escolha final do traço, com ou sem adição. 

 
2.3.3. Métodos para Cortinas de Injeção 

 

2.3.3.1.  Método Convencional – Houlsby (1990) 

 

Esta metodologia foi criada por Houlsby (1990), em que a etapa de execução das cortinas 

de injeção compreende a elaboração da calda de cimento, sua injetabilidade e a pressão 

adotada no projeto, utilizando como abertura de furos o sistema split-spacing (espaço 

dividido).  

O método split-spacing foi proposto por Nonveiller (1970 apud Gama, 2012) e determina 

que o espaçamento inicial dos furos deve ser escolhido considerando que as regiões de 

penetração da calda não se sobreponham inicialmente, seguindo assim a ordem de 

abertura de primários, secundários e terciários (Gama, 2012). Esta proposição de abertura, 

contrapõe o que foi exposto por Levis (2006) na Figura 2.29, a qual cita que o ideal é que 

os bulbos dos furos primários se sobreponham logo no início, para que os furos 

secundários sejam apenas uma conferência do que foi executado. Comumente, a 

quantidade e espaçamento dos furos depende e é orientado pela qualidade do maciço 

rochoso de fundação, podendo variar a quantidade de furos (primários, secundários, 

terciários etc.). 

 

Além da metodologia consagrada de Houlsby (1990), Gama (2012) cita em seu trabalho 

a metodologia proposta por Silva Gomes (1991), apresentada como uma alternativa ao 

método convencional. Este método é caracterizado pelo princípio de split-spacing 
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associado à utilização de caldas sucessivamente mais espessas. Gama (2012) afirma que 

a metodologia Silva Gomes é uma formulação teórica, e que até 2012 nenhuma obra havia 

implantado esta formulação. 

 

Sobre as pressões de injeção, assim como nos ensaios de perda d’água (EPA), existe uma 

pressão ideal para cada maciço rochoso, em que uma determinada magnitude não 

provoque aberturas demasiadas nas descontinuidades e nem movimentação no maciço. 

Portanto, a pressão ideal é função da profundidade da zona injetada, estrutura da rocha, 

atitude das fraturas e sobrecarga da superestrutura (Infanti Jr. e Nitta, 1978). 

 

Levis (2006) cita duas tendências de dimensionamento de pressão da calda de injeção: 

americana e europeia. O sistema americano defende o uso de pressões baixas, calculadas 

com base em fator de tensão de 25 kPa para cada metro de profundidade do furo. No 

sistema europeu, as tensões a cada metro são de 100 kPa, o que caracteriza a adoção de 

pressões elevadas. Segundo Marques Filho (1986 apud Levis, 2006), no Brasil, utiliza-se 

a prática americana, porém a tendência é de usar as pressões mais elevadas conforme o 

sistema europeu, dependendo do projeto e condição do maciço rochoso. 

 

O maior impedimento de utilizar pressões maiores está respaldada ao fato de que é 

possível provocar a abertura elástica das descontinuidades, e isto ser irreversível. A 

abertura elástica é benéfica, porém as altas pressões podem abrir fissuras que já se 

encontravam seladas e no caso de rochas brandas, criando novas fraturas por faturamento 

hidráulico (Marques Filho, 1986 apud Levis, 2006). 

 

Outro fator importante da metodologia de Houlsby (1990) é o conceito de nega ou parada 

da injeção. Brandão (2014) afirma que a nega se dá quando atinge um consumo de calda 

de cimento baixo em um determinado tempo. Para Houlsby (1990), a pressão deve ser 

mantida durante 15 min depois da nega ser atingida, onde a calda é estabilizada e há 

enrijecimento e ganho de resistência. 

 

Warner (2004) afirma que a utilização de caldas instáveis é antiquada e que a nega deve 

ser qualquer ponto em que não há mais absorção de calda de cimento em tempos pequenos 

de aplicação de pressão, como por exemplo, 1 a 5 min. Brandão (2014) salienta que o 
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conceito de nega foi idealizado para caldas instáveis, em que a reologia é suscetível e 

variável, podendo haver segregação e sedimentação. 

 

2.3.3.2.  Método GIN  

 

As discussões sobre as pressões a serem adotadas nas injeções e a fluidez das caldas 

incentivaram Lombardi e Deere (1993), a desenvolverem uma metodologia que visa 

sistematizar a execução de cortinas de injeção, denominada GIN – Grouting Intensity 

Number ou número de intensidade de injeção. 

 

O GIN tem o objetivo de uniformizar o traço da calda de injeção, utilizando uma mistura 

única e considera que a penetração é limitada pelo tamanho dos grãos do cimento e assim, 

quanto mais fina a partícula do cimento, maior eficácia terá a calda de injeção (Cruz et 

al., 2009). Brandão (2014) salienta ainda, que o GIN é uma metodologia prática 

desenvolvida para aplicação em misturas de cimento que apresentem coesão, ou seja, 

comportamento binghamiano. 

 

Devido à parcela de coesão, as caldas de cimento tornam-se mais estáveis e requerem 

uma pressão mais alta de injeção para ter a mesma penetrabilidade que caldas mais finas. 

Para melhorar a penetrabilidade, pode-se utilizar aditivos superplastificantes, os quais 

reduzem a viscosidade e a coesão, melhorando a sua fluência pelas descontinuidades do 

maciço rochoso (Brandão, 2014). A penetração das caldas depende do tamanho dos grãos 

das partículas de cimento e não da diluição da mistura.  

 

Assim, para melhorar a penetrabilidade, deve-se utilizar cimentos mais finos ao invés de 

caldas mais finas, ou então, adicionar aditivos superplastificantes, além de adotar pressões 

maiores de injeção. Lombardi e Deere (1993) apresentam as principais características do 

método GIN, conforme segue: 

 

a) Uma calda única de cimento em todo o processo de injeção; 

b) Uma velocidade constante da condução da bomba; 

c) Uma pressão aumentada gradualmente conforme a penetração da calda nas fraturas 

do maciço; 
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d) Monitoramento da pressão, velocidade de fluxo, volume injetado e penetrabilidade x 

tempo, em tempo real por meio de gráficos produzidos por softwares. 

 

O GIN é expresso pela Equação 2.51, e representa o produto do volume injetado (V) em 

um trecho de 1 m com a pressão de injeção (p) correspondente (Gama, 2012): 

 

rtM = C	%	ï	(#Q8	%
?
>) 

(2.51) 

 

Segundo Gama (2012), o principal objetivo do GIN é a limitação da pressão de injeção, 

prevenindo uma combinação excessiva de volumes de calda e pressões que podem causar 

fraturamento hidráulico ou levantamento do maciço de fundação. A Figura 2.35b 

demonstra que acima da curva GIN, a combinação de pressão (p) e volume de calda 

injetada (V) aumenta o risco do fraturamento hidráulico, representada pela área 

hachurada. 

 

 
Figura 2.35: Limites impostos ao processo de injeção a) Método de Houlsby; b) Método de GIN 

(Lombardi,  2003). 

 

Lombardi e Deere (1993) defendem o GIN devido aos métodos tradicionais de 

impermeabilização de fundações rochosas serem baseadas em metodologias empíricas e 

experiências profissionais e institucionais, que conduzem a crenças dogmáticas. 

Lombardi e Deere (1993) aplicaram sua metodologia em diversos projetos de 

hidrelétricas, com ensaios de laboratório das caldas e desenvolvimento de 

dimensionamento junto aos engenheiros responsáveis e concluíram que além das massas 

rochosas, o GIN pode ainda ser utilizado em solos granulares. 
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O método requer que, uma vez selecionado o nível de intensidade a ser injetado, este 

valor seja mantido tanto para o preenchimento das fraturas facilmente injetáveis (com 

grandes volumes de absorção e baixa pressão para isso), como para as fraturas mais finas 

(com menor absorção de calda e maior pressão adotada), mantendo um valor constante 

de GIN (Lombardi e Deere, 1993).  

 

A Figura 2.36 apresenta a trajetória de quatro tipos de fissuras, variando da mais aberta 

para a extremamente fechada. Na curva 1, a qual representa fissuras mais abertas, 

observa-se um volume crescente da calda injetada com pouco aumento da pressão. A 

segunda curva (fissura média) indica que a pressão é aumentada gradualmente conforme 

o volume de calda injetada também aumenta. E por fim, nas curvas 3 e 4, caracterizadas 

pelas fissuras fechadas e extremamente fechadas, a pressão apresenta crescimento 

evidente com pouco aumento do volume de calda injetada (Lombardi e Deere, 1993). 

 

 
Figura 2.36: Trajetórias de calda de injeção em diferentes tipos de fissuras (Lombardi e Deere, 

1993). 

 

A Figura 2.37 apresenta a evolução das pressões de injeção e de repouso com o volume 

de calda injetado. Segundo Brandão (2014), a pressão aumenta durante o processo de 

injeção de forma irregular. A pressão no topo do furo é influenciada pelas perdas de carga 

hidráulica ao longo do comprimento do furo e ao longo das descontinuidades por onde a 

calda percola, sendo estas perdas, função da viscosidade e coesão da mistura. 
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Figura 2.37: Evolução das pressões de injeção (Lombardi, 1996). 

 

Ainda na Figura 2.37, no ponto F1, em que o processo é interrompido, a pressão de 

repouso (linha tracejada) é resultado apenas da coesão da calda e das características do 

maciço, indicando que a paralização do processo de injeção, corresponde a perder 

pressão. Assim, o conceito do GIN, baseia-se na pressão final (repouso), a qual não é 

influenciada pela intensidade de absorção como no caso da pressão durante o processo de 

injeção (Brandão, 2014). 

 

Brandão (2014) conclui que na metodologia GIN, a injeção pode continuar com pressão 

crescente e volume também crescente, e desta maneira, o conceito de parada (nega) não 

é verdadeiro, pois representa apenas que a absorção de calda irá cessar para um 

determinado valor de pressão, ou seja, quanto maior a pressão aplicada, maior a absorção 

de calda de cimento (Figura 2.37). 

 

Lombardi e Deere (1993) apresentaram o gráfico da Figura 2.38, em que é possível 

verificar que para um projeto, determinam-se três parâmetros limitadores: a pressão 

máxima, o volume máximo e a curva GIN: 
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Figura 2.38: Representação da curva GIN (Lombardi e Deere, 1993). 

 

Segundo Gama (2012), o ponto F é a intersecção da curva 2 com a curva 1 (GIN), 

representando os valores finais de pressão e absorção, os quais indicam o número GIN, 

ou seja, o final da injeção. Para definir um GIN apropriado, Lombardi (1996), sugere duas 

alternativas: 

 

a) Método experimental, baseado em ensaios de injetabilidade em cada zona do maciço 

que possa ser considerada como homogênea, medindo a penetrabilidade da calda em 

função de diferentes valores de GIN; 

b) Método observacional, o qual define no início um valor empírico de GIN com base 

em experiências passadas, e o valor passa a ser ajustado durante o processo. 

 

A Figura 2.39 apresenta alguns valores de experiência, denominados como curvas-guia: 
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Figura 2.39: Curva limite-padrão ou curva guia de valores de GIN (Lombardi, 1996). 

 

Observa-se na Figura 2.39 que a curva de limite superior indica um GIN de alta 

intensidade, com pressão máxima de 5 MPa (50 bar) e volume máximo de calda de 300 

l/m. A curva de limite inferior, indica uma referência de baixa intensidade GIN, com 

pressão máxima de 1,5 MPa e volume máximo de 100 l/m. Lombardi e Deere (1993) 

sugerem que em regiões geologicamente críticas, com regiões superficiais, a adoção de 

curvas GIN seja sempre de baixa intensidade. 

 

Brandão (2014) salienta que como o GIN é o produto entre a absorção de calda de cimento 

pela pressão final, a energia perdida durante o processo de injeção pode ser desprezada, 

sendo um limitador, a energia introduzida no maciço rochoso com valores que não 

provoquem faturamentos não previstos. 

 

Sobre o valor de pressão, Gama (2012) afirma ainda, que a máxima pressão não depende 

do valor de GIN, mas sim aos objetivos do projeto e grau de impermeabilização que se 

deseja obter, adotando comumente uma relação de duas a três vezes o valor da pressão 

hidrostática em que a fundação estará submetida. 

Lombardi e Deere (1993) sugerem o uso de caldas estáveis com relação A/C variando 

entre 0,67:1 até 0,8:1, indicando em alguns momentos a adição de aditivos 

superplastificantes. Gama (2012) salienta que o GIN se refere ao final da injeção, quando 

a velocidade de circulação da calda é nula. Uma vez que a viscosidade da calda controla 

a velocidade de circulação dela e a coesão influencia a distância máxima de penetração, 
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é correto afirmar que o GIN se relaciona apenas com a coesão da calda e, portanto, com 

a sua penetrabilidade. 

 

A partir da Figura 2.40, Lombardi (2003) afirma que o GIN é aproximadamente 

proporcional à potência de terceira ordem da penetrabilidade, e se o GIN sempre será um 

valor constante, logo, a distância de penetrabilidade também o será. 

 

 
Figura 2.40: Relação de volume, pressão, abertura da descontinuidade e penetrabilidade da 

calda (adaptado de Lombardi 2003). 

 

Segundo Brandão (2014), para obtenção da distância de penetrabilidade (R) em função 

do parâmetro GIN, deve-se considerar: 

 

a) A geometria das descontinuidades e famílias de descontinuidades; 

b) A frequência das descontinuidades ou o RQD; 

c) A natureza da superfície das descontinuidades; 

d) As rugosidades das descontinuidades; 

e) A abertura e preenchimento das descontinuidades. 

 

Com isso, assume-se um fator de injetabilidade médio (K), conforme apresentado na 

Equação 2.52, em que C representa a coesão da calda de cimento e R a distância de 

penetrabilidade desta calda (Equação 2.53) (Brandão, 2014): 
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rtM = C	%	ï =
6	%	'!		

D!  

(2.52) 

D = '	%	\
6
rtM

$
	 

(2.53) 

 

Para Brandão (2014) o número GIN é uma aproximação da força que a calda exerce nas 

paredes das descontinuidades, e que, na utilização de caldas com comportamento 

binghamiano, a pressão reduz consideravelmente na superfície interior do furo, devido a 

coesão da calda. 

 

Lombardi (2003) definiu doze princípios para um eficiente tratamento de vedação pela 

utilização de sua metodologia GIN, os quais são: 

 

a) Definição precisa da quantidade de tratamento a ser executado; 

b) Dimensiona o tratamento, mas não especifica o projeto; 

c) Por meio de análises de laboratório, define-se a melhor calda a ser usada em termos 

técnicos e econômicos; 

d) Utilização de uma calda única, em todas as zonas e trechos do maciço rochoso; 

e) Definição dos parâmetros da curva GIN: pressão e volume máximo; 

f) Confirmação dos parâmetros utilizando furos de verificação e ensaios de 

injetabilidade; 

g) Não realização de ensaios de absorção de água, por serem onerosos e perigosos; 

h) Utilização da metodologia de Split-Spacing; 

i) Aumento do comprimento dos trechos de injeção, acelerando a atividade e 

economizando calda de cimento; 

j) Em maciços muito permeáveis é possível saturar antes o maciço para não se perder 

calda de cimento além das descontinuidades; 

k) Necessidade de furos adicionais baseadas no consumo de calda dos furos adjacentes; 

l) Execução e procedimentos monitorados em tempo real. 
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Brandão (2014) afirma que a adoção de um número GIN constante durante todo o 

processo de injeção, resulta em alcance da calda de cimento igualmente em todos os furos, 

limitando o volume de mistura nas fissuras abertas e permitindo que as pressões sejam 

aumentadas em descontinuidades fechadas e de difícil injeção. Elimina-se ainda a 

combinação de pressões elevadas e taxas de absorção de calda também elevadas, evitando 

o risco de faturamento hidráulico. 

 

Oliveira et al. (2001) apresentam a aplicação do monitoramento em tempo real da 

metodologia GIN na UHE Mascarenhas de Moraes e AHE Itapebi. Segundo Carvalho et 

al (2003), a UHE Marechal Mascarenhas de Moraes foi o primeiro empreendimento no 

país a utilizar a metodologia GIN. O equipamento desenvolvido pela Furnas Centrais 

Elétricas e demais consórcios, composto por um rack metálico com rodas, de dimensões 

de 2 m x 3 m x 1,8 m e 600 kg, portado de sensores de temperatura, pressão e vazão de 

fluidos. 

 

Como auxílio ao equipamento, um sistema supervisionário denominado de AIMAX 

recebe as informações de entrada, fornecidas para definir os limites operacionais e 

permitem monitorar as variáveis de operação do sistema. Assim, sempre que alguma 

variável atinge o limite ajustado, é concluído um ciclo de injeção por meio da abertura 

total da válvula de retorno e fechamento da válvula principal. Para facilitar a manipulação 

das principais variáveis, utiliza-se o aplicativo de Excel juntamente com o AIMAX 

(Carvalho et al., 2003). 

 

Na UHE Mascarenhas de Moraes, nos trechos abaixo de 3 m, optou-se por calcular uma 

curva GIN de intensidade baixa por medida de segurança, obtendo GIN = 100 MPa x l/m 

o que equivale a uma pressão máxima de 2,25 MPa e volume máxima de 150 l/m (Oliveira 

et al., 2001). Os autores salientam que se procederam as atividades de forma mista, com 

a injeção efetiva dos furos pelo método GIN e o final da injeção com a solução 

convencional até a recusa da calda (nega). Ao final do tratamento, concluíram que em 

profundidades acima de 3 m, a pressão de injeção poderia ser maior e não tão 

conservadora conforme adotado.  
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Oliveira et al. (2001) constataram que o tratamento de fundações com sistema de 

monitoramento em tempo real tem vantagens técnicas e econômicas, quando comparadas 

ao sistema convencional, e que por se tratar de uma sistemática recente em 2001, a sua 

utilização em outros projetos aumentará a qualidade e eficiência. 

 

Gama (2012) ressalta que enquanto o GIN utiliza uma única calda e reduz a pressão 

máxima conforme o volume de calda aumenta, os métodos convencionais utilizam várias 

misturas de calda de cimento, mantendo uma pressão máxima durante o processo. A 

Figura 2.41 apresenta a comparação entre os métodos GIN e convencional, concluindo 

que o objetivo de ambos é o mesmo, apenas o caminho é diferente. 

 

Após a criação da metodologia GIN em 1993 por Lombardi e Deere, em 1998, Wilson e 

Dreese desenvolveram o Método QEGC (Quantitatively Engineered Grout Curtains), 

revisando e aferindo-o em 2003, acreditando ser um avanço em relação a metodologia 

convencional proposta por Houlsby (Gama, 2012). 

 

Em resumo, o método proporciona liberdade na centralização de zonas de maior ou menor 

impacto, pois identificam-se as possíveis zonas de maior consumo, determina-se a direção 

e orientação dos furos da forma mais funcional e elege-se as regiões críticas que deverão 

ter atenção. Para isso, exige-se que os dados de projeto possuam uma análise detalhada 

da percolação pela fundação, além do reconhecimento das descontinuidades e seu 

posicionamento, para que o projeto de cortinas de injeção possa ser eficaz. 
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Figura 2.41: Comparação entre o método GIN e convencional em relação ao A/C, coesão, 

pressão máxima e pressão normal (Lombardi, 1996). 

Para a definição dos parâmetros de determinação do número GIN, é necessário o 

conhecimento do fator de injetabilidade das misturas (K), além da definição de valores de 

GIN para cada região do projeto, as quais possuam características similares e 

homogêneas. Três formas de definição do fator de injetabilidade são apresentados por 

Lombardi (Brandão, 2014): 

 

a) Método matemático, por meio da descrição das famílias de descontinuidades e 

simulações a partir destes dados; 

b) Método experimental, por meio de ensaios de injetabilidade em campo, medindo-se 

a distância atingida pela penetração da calda para diferentes números de GIN em 

diferentes regiões do maciço; 

c) Método observacional, adotando-se um valor de GIN inicial obtido de experiências e 

ajustado durante a atividade de injeção em função dos resultados obtidos, 

preferencialmente, pela adoção do sistema split-spacing. 
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Para o método observacional, Brandão (2014) afirma que no sistema split-spacing é 

possível controlar a taxa de redução da absorção de calda de cimento, onde valores de 

redução em torno de 50% são considerados excelentes resultados, muito embora, as taxas 

variam entre 25 e 75%. Caso a taxa de redução entre as ordens de furos seja muito baixa, 

Brandão (2014) considera que o número GIN utilizado também é muito pequeno para a 

malha de furos adotada. O oposto também é verdadeiro e deve-se ajustar a curva GIN 

para taxas elevadas. 

 

Como a pressão máxima limite é controlada pela carga hidrostática, o volume de absorção 

também é limitado em relação às condições locais, resultando assim, em diversos valores 

de GIN que podem ser utilizados simultaneamente em diferentes regiões do mesmo 

empreendimento, ambos com o mesmo traço de calda de cimento (Brandão, 2014). 

 

 

2.3.4.  Eficiência  
  

Costa (2012) afirma que a eficiência do tratamento de fundação deve ser controlada pari 

passu com as atividades, pois todas as modificações impostas ao planejamento dependem 

deste controle. A indicação de furos eventuais (terciários ou quaternários) depende dos 

resultados de injeção dos furos obrigatórios (primários e secundários), sendo confirmados 

por ensaios de EPA.  

 

Este controle depende do objetivo de cada barragem, em que barragens onde perdas 

d’água não comprometem a sua finalidade nem a segurança, pode-se adotar critérios 

menos rígidos de controle. Costa (2012) cita dois tipos de controle utilizados na execução 

dos serviços de injeção para determinação de abertura de furos eventuais: controle de 

absorção d’água e controle de consumo de cimento, em que: 

 

a) O controle da absorção d’água é obtido pelo ensaio de EPA, realizado na última ordem 

de furos obrigatórios da cortina (normalmente furos secundários), e dependendo da 

permeabilidade considerada aceitável para o objetivo do barramento, indica-se a 

abertura de um par de furos eventuais. Estes valores geralmente variam entre 3 a 5 x 

10-7 m/s; 
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b) O controle do consumo de cimento é realizado pela quantidade de cimento injetada a 

cada metro do furo obrigatório e/ou eventual. O consumo específico adotado para este 

controle é variável pelos mesmos motivos que o controle da absorção d’água. Esse 

consumo tem variado de 20 a 100 kg/m. 

 

Para Costa (2012), o ideal é utilizar os dois critérios para controlar a eficiência do 

tratamento durante a sua execução e cita alguns exemplos de controle em barragens 

brasileiras, como: 

 

 

a) Salto Osório (PR): Controle por absorção d’água (2 x10-7 m/s); 

b) Itumbiara (MG): Controle por consumo de cimento (20 kg/m); 

c) Estreito (MA): Controle por absorção d’água (5 x 10-8 m/s até 9 m e 5,6 x 10-7 m/s a 

partir de 9 m); 

d) Ilha Solteira (SP): Controle por absorção d’água (5 x 10-6 m/s) e controle por consumo 

de cimento (100 kg/m). 

 

Outro benefício das cortinas de injeção é a redução da subpressão, salientando que muitos 

autores ainda relutam em afirmar que o tratamento de vedação pode ser tão eficiente em 

comparação com os furos de drenagem. Com isso, algumas pesquisas foram elaboradas 

avaliando as condições de eficiência da cortina como Lopes e Assis (2016) e Levis (2006). 

Lopes e Assis (2016) concluíram em sua pesquisa na UHE Jirau, que: 

 

a) Como a permeabilidade inicial do maciço em granito já era relativamente baixa, o 

tratamento por cortina de injeção convencional não apresentou significativa redução; 

b) Na redução do consumo de calda de cimento analisado entre as ordens de furos (de 

primário até os furos eventuais), o decréscimo foi de 27%; 

c) A subpressão manteve-se abaixo dos sinais de alerta indicados pelo projeto dos 

piezômetros. 

 

Em relação ao custo x eficiência das cortinas de injeção, Costa (2012) salienta que o custo 

final do tratamento normalmente é menor que 1% do valor da obra, porém, pode alcançar 

valores muito elevados se não for obtida a eficiência esperada. Casagrande (1961 apud 
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Costa, 2012) determinou que para uma linha única de injeção, a eficiência máxima obtida 

é de 29%, e assim, o alto custo desta atividade não justifica uma redução na percolação 

em menos de 30%. Costa (2012) ressalta que as principais causas da ineficiência das 

cortinas de injeção, são: 

 

 

a) Qualidade dos dados para definição da necessidade de injeções; 

b) Inadequação da posição dos furos de injeção em relação as descontinuidades do 

maciço rochoso; 

c) Dimensionamento errôneo das pressões de injeção ou consistência da calda; 

d) Colmatação das descontinuidades pelos detritos da perfuração ou grãos do cimento 

da calda; 

e) Falta de controle ou avaliação da eficiência do tratamento executado. 

 

Silveira (2003) também afirma que no estudo da subpressão, as cortinas de drenagem são 

as mais eficazes, citando algumas experiências na barragem do TVA – Tenesse Valley 

Autority, que após alguns anos de operação verificou-se aumentos significativos na 

subpressão devido a colmatação dos furos de drenagem. 
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3. ESTUDO DE CASO 
 

A Usina Hidrelétrica de Jirau foi construída a 120 km da capital do estado de Rondônia, 

Porto Velho, próximo ao distrito de Jaci Paraná, em uma ilha do Rio Madeira, 

denominada de Ilha do Padre. Segundo a ESBR (2017), a usina tem capacidade de 

geração de 3.750 MW, energia capaz de abastecer mais de 10 milhões de residências.  

 

3.1.  A USINA HIDRELÉTRICA DE JIRAU 

 
O complexo da UHE Jirau, é constituído por estruturas de concreto, terra, terra e 

enrocamento e enrocamento com núcleo asfáltico. Nas estruturas de concreto, destacam-

se duas casas de força, sendo que uma delas fica posicionada na margem direita com 28 

turbinas do tipo bulbo, e a segunda na margem esquerda do rio, com mais 22 turbinas, 

somando 55 unidades geradoras com 75 MW de potência unitária (ESBR, 2017). A 

Figura 3.1 apresenta a imagem de satélite do local do empreendimento e a Figura 3.2 

apresenta o seu arranjo geral. 

 

Das estruturas de concreto, ainda fazem parte do complexo, um sistema extravasor 

(vertedouro), o qual possui capacidade de vazão de 82.600 m³/s, com dezoito vãos e 

comprimento de soleira de 64 m (Lopes, 2015). A Figuras 3.3 apresenta o vertedouro de 

Jirau, que além da função de controle do nível do reservatório, foi utilizado para desvio 

do rio pelas suas adufas, pela metodologia de ogivas rebaixadas, em setembro de 2011. 
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Figura 3.1: Vista aérea da execução do empreendimento (Google Earth, 2014). 

 

 
Figura 3.2: Arranjo geral das estruturas do barramento (adaptado de ESBR, 2009h). 

 

Das estruturas de terra e enrocamento, destaca-se a barragem principal construída em 

núcleo asfáltico, segunda obra do Brasil a implantar esta tecnologia, além de duas 

barragens de fechamento compostas de terra e uma barragem de ligação do vertedouro à 

barragem principal, confeccionada por enrocamento e argila. 
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Segundo Silva (2014), a UHE Jirau faz parte do grupo de novas concepções de 

reservatórios, fazendo o uso das turbinas do tipo bulbo, compostas por um eixo horizontal 

e gerador também horizontal. Essas turbinas necessitam de uma pequena queda d’água 

(cerca de 20 m) e possibilitam a exploração do potencial hídrico dos rios da Amazônia. 

A usina opera com reservatório nas cotas de 82,50 m (mínima) e 90,0 m (máxima), 

atingindo uma área de 361,6 km². 
 

 
Figura 3.3: Detalhamento do vertedouro a) vista de montante; b) vista aérea; c) vista de jusante; 

d) seção típica (cortesia Construções e Comércio Camargo Corrêa). 

 
A operação da primeira unidade geradora aconteceu em 6 de setembro de 2013 e no 

segundo semestre de 2016 a última unidade (50º) entrou em operação (ESBR, 2017). A 

Tabela 3.1 apresenta um resumo das características gerais do empreendimento. 
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Tabela 3.1: Características gerais do empreendimento (adaptado de ESBR, 2017).  

NA de montante 90 m 
 

NA de jusante 70 m 

Vida útil Mais de 50 anos 

Queda bruta 19,90 m 

Sistema adutor Tomada d’água tipo gravidade 

Comprimento da crista da barragem 

principal 

1.150 m 

Altura máxima da barragem 62 m 

 

3.2.  GEOLOGIA LOCAL 
 

Na região do empreendimento é possível encontrar solos e rochas constituídos por 

granitos da Suíte Intrusiva São Lourenço-Caripunas, além de solos e rochas 

conglomeráticas da Formação Palmeiral e sedimentos de terraço fluvial da Formação 

Jaciparaná do Quaternário (ESBR, 2009a).  

 

Sobre a Suíte Intrusiva São Lourenço-Caripunas, Rizzotto et al. (2007) citam autores 

como Leal et. al (1978), Bettencourt e Dall’Agnol (1987) e Bettencourt et. al (1995), os 

quais apresentam um histórico a respeito das nomenclaturas e materiais encontrados nesta 

unidade geológica. Posteriormente, outros materiais foram incluídos na unidade, como 

stocks graníticos de São Sebastião, Abunã e Igarapé Preto, e, corpos de quartzo-feldspato 

pórfiros e gabros, chegando então na definição final de Suíte Intrusiva São Lourenço-

Caripunas. 

 

As rochas da suíte afloram na margem esquerda do Rio Madeira, cobertos por arenitos e 

conglomerados da Formação Palmeiral (Rizzotto et al., 2007). Porém, no eixo do 

barramento, segundo ESBR (2009a), não foi evidenciada a presença de arenitos. O 

maciço rochoso principal da suíte é o da região de São Lourenço, com área de 60 km x 

20 km, consistindo em granitos rapaviki, que são metaluminosos e levemente 

peraluminosos, salientando que as estruturas de deformação são pouco expressivas, com 

predominância de cisalhamento rúptil regional N70ºE e rúptil-ductil E-W/NW-SE. 
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Nas sondagens realizadas no eixo do barramento, confirmaram-se a existência de maciços 

rochosos como granitos, riolitos e diabásios, onde os granitos e riolitos pertencem a um 

batólito com área aproximada de 3.000 km2, responsáveis pela cachoeira de Santo 

Antônio Teotônio do Inferno (eixo da Ilha do Padre) e Jirau (ESBR, 2009a). O relatório 

elaborado por ESBR (2009a), define os maciços rochosos como: 

 

a) Granito (Gr): Rocha de coloração rósea ou cinza clara, granulometria média a grossa, 

equigranular, constituída por quartzo, feldspato ortoclásio (responsável pela 

coloração rosada) e mica (biotita) e resistência a compressão uniaxial superior a 200 

MPa, no caso de rochas intactas. São encontrados ainda diques básicos e xenólitos 

nos granitos; 

b) Riolito (Rt): Rocha de coloração rósea ou cinza clara, granulometria fina, constituída 

por quartzo e ortoclásio, com resistência a compressão uniaxial superior a 200 MPa, 

quando intactas; 

c) Diabásio (Db): Rocha intrusiva nos granitos e riolitos, de cor preta, granulação fina e 

resistência a compressão uniaxial superior a 200 MPa, quando intactas. 

 

Nas formações rochosas encontradas no eixo da Ilha do Padre, observaram-se 

descontinuidades, caracterizadas como zonas de cisalhamento, constituídas por faixas de 

concentração de fraturas e microfraturamento dos minerais que a compõe, nas direções 

subverticais (Zx), inclinadas (Ix) e sub-horizontais (Dx) (ESBR, 2009a). 

Os diques diabásicos foram encontrados entre os blocos 08 e 09 da estrutura do 

vertedouro (VT-08 e VT-09), no sentido de margem direita para margem esquerda 

(ESBR, 2011). As Figuras 3.4 e 3.5, apresentam os maciços rochosos encontrados no 

estudo do eixo do barramento, na Ilha do Padre. 
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Figura 3.4: Formação da fundação da Ilha do Padre a) Granito da Suíte Intrusiva São Lourenço-

Caripunas; b) Riolito da Suíte Intrusiva São Lourenço-Caripunas (ESBR, 2009a). 
 

 
Figura 3.5: Dique diabásico na fundação do bloco 09 do vertedouro (ESBR, 2011). 

 

Em geral, o granito da fundação do vertedouro apresenta-se muito fraturado e pouco 

alterado em superfície, sendo possível identificar as descontinuidades Zx, Ix e Dx. O 

estereograma desta região é apresentado na Figura 3.6 e 3.7 (ESBR, 2009l). 
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Figura 3.6: Estereograma da fundação do vertedouro com a presença das descontinuidades Dx e 

Zx (ESBR, 2009l). 

 

 
Figura 3.7: Estereograma da fundação do vertedouro com a presença de outras descontinuidades 

(ESBR, 2009l). 

A partir dos estereogramas apresentados nas Figuras 3.6 e 3.7, conclui-se que as 

principais descontinuidades da fundação do vertedouro são as direcionadas em 

N20E/84SE (paralela ao fluxo rio) e N84W/85NE (perpendicular ao fluxo do rio) com 

superficies rugosas e preenchimento milimétrico de mineral verde (ESBR, 2009l). 

Comparadas à estas, as descontinuidades Dx (também paralelas ao fluxo do rio), são 

menos frequentes, porém são mais abertas e mais alteradas que as duas outras famílias, 

comprometendo a percolação da calda de cimento das cortinas de injeção. 
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3.2.1. Descontinuidades Subhorizontais Dx 

 
As descontinuidades referentes a zonas de cisalhamento foram observadas no maciço 

rochoso do eixo de estudo do projeto. Estas zonas cisalhadas foram denominadas Zx 

(linha azul), Ix (linha verde) e Dx (linha vermelha), as quais, segundo Matra (2009), 

geram problemas de projeto, como deslizamentos de blocos nos taludes de escavação 

obrigatória, aumento a percolação de água e consequente aumento da subpressão, e 

redução da resistência ao cisalhamento da fundação. A Figura 3.8 apresenta um 

mapeamento destas zonas cisalhadas. 

 

 
Figura 3.8: Mapeamento das zonas cisalhadas do maciço rochoso do vertedouro (Matra, 2009). 

Segundo Matra (2009), as descontinuidades sub-horizontais Dx, são semelhantes às 

juntas-falhas características dos basaltos, sendo inicialmente caracterizadas pela 

projetista da obra como um processo de discing (discagem), formadas pela abertura e 

deslocamento de juntas, durante o processo de liberação de tensões residuais internas do 

granito. A Figura 3.9 apresenta uma descontinuidade do tipo Dx.  
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Figura 3.9: Detalhe da descontinuidade do tipo Dx (Matra, 2009). 

 

As sondagens executadas na região mostraram que as fraturas Dx estão localizadas em 

várias profundidades, com maiores aberturas próxima à superfície, e menos abertas ao 

final de 20 m (Matra, 2009), concluindo assim que estas descontinuidades estão presentes 

exatamente na região dos tratamentos de fundação. Pelas características identificadas nas 

sondagens rotativas com extração de testemunho e televisionamento, dividiu-se as 

descontinuidades em três grupos: Dx1, Dx2 e Dx3 (ESBR, 2010a), onde: 

 

a) Dx1: Não apresenta vazios, somente discagem (Figura 3.10a); 

b) Dx2: Apresenta vazios parciais, intercalados com zonas discadas (Figura 3.10b); 

c) Dx3: Apresenta vazios, sem zonas discadas (Figura 3.10c). 

 

 
Figura 3.10: Característica das fraturas Dx – Esc. 1/10 a) DX1; b) DX2; c) DX3 (ESBR, 2010a). 
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3.3.  CARACTERÍSTICAS DO BARRAMENTO DE CONCRETO 

 

A seção típica da estrutura do vertedouro é apresentada na Figura 3.11, a qual considera 

várias condições de carregamento que poderão correr durante a operação e manutenção 

da usina, referidas ao plano de contato concreto-rocha (ESBR, 2010b). 

 

Nas análises de deslizamento, tombamento e flutuação da estrutura, considerou-se 

sistema de drenagem na galeria de montante, uma vez que segundo ESBR (2010b), a 

estrutura sem drenagem não atinge os valores aceitáveis de estabilidade. A Tabela 3.2 

apresenta os parâmetros adotados pelo projeto. 

 

ESBR (2010c) indica ainda que o coeficiente de Poisson (ʋ) para o concreto armado 

adotado nas análises estruturais é de 0,20 e o módulo de elasticidade varia entre 15 e 21 

GPa, dependentes da resistência a compressão característica do concreto, de 10 e 20 MPa, 

respectivamente 

 
Figura 3.11: Seção típica do vertedouro utilizada em análise de estabilidade (ESBR, 2010b). 
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Tabela 3.2: Parâmetros adotados no projeto (adaptado de ESBR, 2010b). 

PARÂMETROS VALORES 

Peso específico do concreto – γc (kN/m³) 23 

Peso específico da água – γw (kN/m³) 10 

Ângulo de atrito no contato concreto-rocha – 

ϕ (º) 

35 

Coesão - c (kN/m²) 100 

Tensão admissível da rocha de fundação – σr 

(kN/m²) 

750 

 

 
3.4.  TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO  
 

O tratamento de fundação das estruturas da UHE Jirau foi executado por cortinas de 

injeção de calda de cimento, cortinas de drenagem vertical (nas estruturas de concreto) e 

alguns furos de consolidação de calda de cimento, nas regiões mais fraturadas do maciço 

rochoso (as quais foram descartadas desta pesquisa). O vertedouro foi a segunda estrutura 

com maiores quantidades de calda de cimento injetadas (representatividade de 19,1%), 

somando mais de 6.000 m de perfuração em rocha 100.000 kg de calda de cimento. 
 

3.4.1. Cortina de Injeção 
 

O método adotado para o projeto, planejamento e execução das cortinas de injeção da 

UHE Jirau, seguiu a metodologia de Houlsby (1990), split-spacing, compostas por três 

linhas de furos na galeria montante do vertedouro, conforme a Figura 3.12. 
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Figura 3.12: Planta da cortina de injeção da galeria de montante do vertedouro (ESBR, 2009b). 

 

A linha mais à montante é composta por furos obrigatórios primários, secundários e 

terciários, fechando uma malha de 3 m x 3 m. Os furos são inclinados 20º, também no 

sentido montante, com profundidade de 20,0 m, contados na vertical. Os furos da linha 

central são inclinados em 15º com a montante e os furos da linha de jusante, são inclinados 

em 10º com a montante. A profundidade dos furos das linhas central e jusante também 

são 20,0 m na vertical.  

 

A Figura 3.13 apresenta uma seção da cortina de injeção do vertedouro. Na região dos 

contatos dos blocos VT (vertedouro) com os muros MLD (muro lateral direito) e MLE 

(muro lateral esquerdo), os furos possuem inclinações diferenciadas, denominadas em 

leque para garantir o fechamento da cortina de injeção. As linhas verticais verdes indicam 

os furos primários, as linhas azuis com traçado cheio, furos secundários e, as linhas azuis 

de traçado pontilhado os furos terciários. 
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Figura 3.13: Vista da cortina de injeção da galeria de montante do vertedouro (ESBR, 2009b). 

 

Os furos eventuais (linhas central e jusante) foram abertos quando furos obrigatórios da 

linha montante ultrapassaram o consumo de 30 kg/m, baseados em critérios mínimos de 

absorção d’água definidos segundo modelo hidrogeomecânico. Os critérios de absorção 

d’água e consumo de cimento limites do projeto de Jirau são apresentados na Tabela 3.3, 

bem como a importância dos resultados de injeção em relação aos limites citados. 

Conclui-se que 95% dos trechos injetados ao longo da cortina de injeção foram 

classificados como Classe II em relação ao consumo de cimento, caracterizando a baixa 

permeabilidade do maciço rochoso (≤ 10-4 cm/s). Apenas 5% dos trechos injetados foram 

classificados como Classe III a V (>10-4 cm/s). 

 
Tabela 3.3: Critérios de absorção d’água e consumo de cimento mínimo para a UHE Jirau. 

CLASSIFICAÇÃO 

PERMEABILIDADE 

ESBR (2009e) 

CONDUTIVIDADE 

HIDRÁULICA (Hv)  

ESBR (2009e) 

CONDUTIVIDADE 

HIDRÁULICA (cm/s) 

ESBR (2009e) 

CLASSE DE 

ABSORÇÃO  

ESBR (2010e) 

ABSORÇÃO 

CIMENTO 

(kg/m)  ESBR 

(2010e) 

RESULTADOS 

DE CONSUMO 

DE CIMENTO/ 

CLASSES 

ABSORÇÃO 

(%) 

H1 Muito Baixa < 0,1 <10-5  - - 

H2 Baixa 0,1 a 1,0 10-5 a 10-4 II < 30 95 

H3 Média 1,0 a 5,0 10-4 a 5 x 10-4 III 30 a 90 3 

H4 Alta 5,0 a 10,0 5 x 10-4 a 10-3 IV 90 a 150 0,7 

H5 Muito Alta >10,0 >10-3 V >150 1,3 

 

As caldas utilizadas no tratamento foram as caldas convencionais (cimento e água), com 

traço inicial de A/C 0,7: 1,0, e engrossada ao final para A/C de 0,5:1,0, sem adição de 
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aditivos nas misturas. A calda de A/C 0,7:1,0 foi injetada até absorção de 200 kg/m, e o 

engrossamento para A/C 0,5:1,0 até absorção de 2.000 kg/m. No caso de não ser cessada 

a absorção de calda, realizou-se uma pausa de 2 h e nova injeção até o limite de 2.000 

kg/m. A pressão adotada no projeto de injeção de calda foi é 25 kPa/m, de forma 

ascendente. 

 

As perfurações foram efetuadas com equipamentos rotopercussivos com circulação de ar 

e água, sem extração de testemunhos de rochas, com exceção dos furos destinados à 

investigação e sondagem. Nos furos da cortina de injeção, primários espaçados a cada 24 

m passaram por ensaios de Perda D’Água (EPA), em trechos que coincidem com os 

trechos da injeção, ou seja, 3 m, nas pressões mínima-máxima-mínima, seguindo as 

prescrições do Boletim da ABGE nº 02 (Oliveira et al., 1975). Os valores de perda de 

carga da tubulação foram desprezados por serem de pequena magnitude em função do 

posicionamento do caminhão e das mangueiras de injeção durante as atividades. 

 

Após a conclusão da cortina de injeção, cinco furos de verificação foram solicitados pela 

projetista, nos locais de consumos mais elevados, ou em zonas de maiores dúvidas com 

relação ao posicionamento das descontinuidades do maciço rochoso. Os furos foram 

ensaiados e injetados obedecendo os mesmos critérios da cortina. 

 

3.4.2. Cortina de Drenagem 
 

Os furos de drenagem vertical foram executados com o mesmo equipamento 

rotopercussivo, com circulação simultânea de ar e água, com diâmetros de 88,9 mm (3 

½”). Toda a cortina de drenagem foi executada na vertical, com profundidade dos furos 

de 20,0 m, acompanhando os furos terciários obrigatórios, com malha de 3 m x 3 m, 

localizados na jusante da galeria de montante. Os furos de drenagem foram perfurados a 

uma distância de 30,0 m da cortina de injeção ou no caso de consolidação da calda de 

injeção, evitando patologias no sistema de tratamento, sendo tamponados em seguida da 

perfuração. 
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3.4.3. Subpressão 

 

Segundo os critérios de projeto citados pela ESBR (2009c), não foram previstas análises 

de percolação, e para o estudo de subpressão, considerou-se que: 

 

a) As ações determinadas pelos diagramas de subpressão são permanentes, variáveis ou 

excepcionais, de acordo com o nível de água que as definem; 

b) O nível da piezometria de montante corresponde ao NA de montante, acontecendo o 

mesmo com a jusante; 

c) Na galeria de montante, o nível da piezometria é estabelecido em função do desnível 

do NA de montante e jusante ou o nível do piso da galeria, considerando maior valor 

entre eles; 

d) A cota piezométrica na galeria de montante corresponde na linha de drenos à 1/3 do 

desnível entre os dois reservatórios, sendo a drenagem responsável por uma redução 

de 2/3 desta carga; 

e) Os diagramas de subpressão no contato (rocha-concreto) são determinados a partir da 

linha da piezometria entre montante e jusante; 

f) A distância da linha de drenos em relação a montante deve ser menor que 8% da altura 

de carga de água máxima de montante; 

g) A condição de drenos inoperantes é considerada somente na avaliação da segurança 

em relação ao Estado Limite de Perda de Equilíbrio como corpo rígido. 

 

Com base nestes critérios, o relatório técnico de ESBR (2009d) adotou duas análises de 

subpressão, onde a primeira considera os drenos operantes em nível de alerta e a segunda, 

com os drenos inoperantes. As condições dos piezômetros para a condição de drenos 

operantes são apresentadas na Tabela 3.4 e na Figura 3.14. 

 
Tabela 3.4: Condições de piezômetros para drenagem operante em nível de alerta (adaptado de 

ESBR, 2009d). 
PIEZÔMETROS CONDIÇÃO 

PZ-VE-n0, n1 e n2 NPref = NAmon 

PZ-VE-n3 NPref = 0,25 NAmon + 0,75 NAjus 

PZ-VE-n4 NPref = 0,29 NAmon + 0,71 NAjus 

PZ-VE-n5 NPref = 0,32 NAmon + 0,68 NAjus 



130 
 

 

 
Figura 3.14: Condições de piezômetros para drenagem operante em nível de alerta (adaptado de 

ESBR, 2009d). 

 

A Tabela 3.5 e a Figura 3.15 apresentam as condições dos piezômetros para a drenagem 

inoperante. 

 
Tabela 3.5: Condições de piezômetros para drenagem inoperante (adaptado de ESBR, 2009d). 

PIEZÔMETROS CONDIÇÃO 

PZ-VE-n0, n1 e n2 NPref = NAmon 

PZ-VE-n3 NPref = 0,69 NAmon + 0,31 NAjus 

PZ-VE-n4  NPref = 0,79 NAmon + 0,21 NAjus 
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Figura 3.15: Condições de piezômetros para drenagem inoperante (adaptado de ESBR, 2009d). 
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4. PROPOSTA DE MODELO DE TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO 
 

O desenvolvimento de um modelo de tratamento de fundação otimizado às características 

do maciço rochoso foi estabelecido nessa pesquisa, inicialmente, por meio da avaliação 

do tratamento do projeto original. A partir desta análise, as curvas GIN foram traçadas, 

determinando uma calda de cimento única para as injeções e posterior comparação 

qualitativa, quantitativa e financeira da metodologia proposta em relação ao método 

convencional de sistemas de vedação. 

 

Cabe salientar que esse trabalho utiliza os dados de projeto apenas para avaliar a 

implantação do GIN em projetos nacionais, com conclusões teóricas sob os aspectos da 

metodologia consagrada de Houlsby. Não faz parte dos objetivos da pesquisa avaliar os 

critérios estabelecidos no empreendimento. 

 

4.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O estabelecimento do projeto otimizado de tratamento de fundação nesta pesquisa foi 

dividido em três fases principais, demonstradas no fluxograma da Figura 4.1.  

 

 
Figura 4.1: Fluxograma da proposta de modelo otimizado MTO.  

 

A primeira fase analisa a condição do maciço rochoso a partir dos resultados do projeto 

de tratamento executado na UHE Jirau, por meio do levantamento de boletins de EPA e 

absorção de calda de cimento. A segunda fase é avaliar as características do maciço e 

propor uma sugestão de cortina de injeção e drenagem personalizada para cada região ao 

longo do vertedouro. E por fim, a terceira fase propõe a implantação do GIN no 

empreendimento, comparando com a metodologia convencional de Houlsby (1990). 

 

 

Levantamento das características do maciço rochoso

Definição do modelo ideal de tratamento

Implantação da metodologia GIN
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4.1.1. Avaliação do tratamento de fundação existente 

 
Para a definição do Modelo de Tratamento de fundação Otimizado (MTO), 

primeiramente, analisaram-se os resultados da cortina de injeção e ensaios de perda 

d’água executados na UHE Jirau conforme os projetos executivos. Levantaram-se para 

isso os relatórios de consumo de calda de cimento e relatórios de resultados de ensaios 

EPA, executados em furos primários alternados. A condutividade hidráulica do maciço 

de fundação foi classificada segundo Loczy (1980 apud Azevedo e Marques, 2002) e 

critérios da projetista em relação aos limites de absorção. 

 

Os resultados da absorção de calda de cimento foram analisados juntamente com os perfis 

de sondagem mista e/ou rotativa, para verificação da influência das descontinuidades Dx 

no consumo da calda. Esta análise foi realizada pela projetista do empreendimento e 

adaptada nesta pesquisa. A eficiência do tratamento de fundação foi avaliada com relação 

aos furos de verificação executados segundo a recomendação do projeto.  

 

4.1.2. Definição do Modelo de Tratamento Otimizado (MTO) 

 

Pela análise da permeabilidade do maciço rochoso de fundação e do comportamento da 

cortina de injeção de calda de cimento, determinou-se uma malha de furos de injeção e 

de drenagem otimizada, com o objetivo de concentrar os furos de injeção nos blocos em 

que o maciço evidencia maior número de fraturas e, consequentemente, maior 

permeabilidade. Os furos de drenagem, foram otimizados no sentido de redução do seu 

espaçamento, e aumento do número de furos, proporcionando melhoria nos efeitos de 

alívio de poropressão da fundação. 

A cortina de injeção e de drenagem foi projetada em AutoCad ®, mantendo a mesma 

distância entre as linhas obrigatórias e centrais, diâmetro dos furos e profundidade. A 

numeração dos furos também foi mantida conforme os boletins de injeção 

disponibilizados, iniciando com decimal 01 no sentido da margem direita para a margem 

esquerda. 
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4.1.3. Confecção das curvas GIN 

 

A confecção das curvas GIN dos blocos do vertedouro foi realizada de duas formas para 

comparação dos resultados e escolha da intensidade a ser adotada. Primeiramente, por 

estimativa (GIN Fase I), a partir dos resultados de ensaios de EPA dos furos primários, 

determinando a intensidade de injeção ao início dos serviços de tratamento. A segunda 

forma de confecção das curvas se deu por retroanálise (GIN Fase II) da ilação do consumo 

de calda de cimento relatados nos boletins de injeção, promovendo intensidades GIN ao 

longo do tratamento. 

 

Para as curvas GIN determinadas por estimativa (GIN Fase I), utilizaram-se dos 

resultados de absorção de água dos furos primários, em que o volume de água absorvido 

no furo foi indicado como volume de calda de cimento a ser injetado no furo (l/m) e a 

pressão do ensaio, como pressão de injeção (kPa). 

 

Para determinar a curva GIN de cada bloco do vertedouro pela retroanálise (GIN Fase II), 

foi necessário converter os resultados de injeção de calda de cimento do método 

convencional, para valores de pressão x volume de calda para o método GIN (kPa x l/m) 

Em relação à pressão, esta foi mantida com os mesmos valores indicados nos boletins de 

injeção, transformando apenas para unidade de kPa do SI (Sistema Internacional de 

Unidades). O consumo de cimento (A/C 0,7 e 0,5) informado nos boletins como kg/m, 

foi transformado para unidade de l/m, considerando a densidade do cimento utilizado na 

obra (CP IV-32) de 2,90 g/cm³ ou 2.900 kg/m³.  

Após a determinação do consumo de cimento para cada traço de calda, obteve-se o 

consumo de água para cada mistura, em que, para o traço de 0,7:1, a cada 100 kg de 

cimento, utiliza-se 70 l de água. Logo, para o traço de 0,5:1, a cada 100 kg de cimento, 

utiliza-se 50 l de água. Somaram-se os volumes (cimento e água) para cada traço por 

metro de furo, e obteve-se o volume final de cada mistura em l/m. 

 

Como o método GIN adota uma calda única de injeção, utilizou-se o critério de volume 

ponderado de calda, transformando-a em um fluido homogeneizado. Este volume foi 

dimensionado a partir de uma média ponderada dos volumes finais (cimento + água) e a 

pressão de injeção de cada trecho.  
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Os resultados obtidos para as duas formas foram dispostos em gráficos de dispersão 

(pressão x volume ponderado), e curvas hiperbólicas com diferentes intensidades 

(escolhidas aleatoriamente) foram inseridas nos gráficos para verificar a maior 

aproximação destes pontos nas curvas GIN pré-determinadas, escolhendo-se para cada 

bloco, o melhor número GIN (kPa x l/m), ou seja, aquele que mais se adequa aos pontos 

locados nos gráficos. 

 

4.1.4. Determinação do traço da calda teórica 

 

Para a determinação do traço da calda teórica a ser utilizado para as linhas de furos 

obrigatórios (montante) e dos furos eventuais (central e jusante), avaliou-se: 

 

a) O consumo total de calda com relação A/C 0,7:1 na linha de furos obrigatórios; 

b) O consumo total de calda com relação A/C 0,5:1 na linha de furos obrigatórios; 

c) Consumo de cimento e de água para cada traço na linha de furos obrigatórios (A0,7:1; 

A0,5:1; C0,7:1; C0,5:1). 

d) Traço da calda teórica pela Equação 4.1: 

 
N
6 =

A0,7: 1 + 	A0,5: 1	
C0,7: 1 + 	C0,5: 1		 

         (4.1) 

e) O mesmo foi avaliado para a linha de furos eventuais. 

 

4.2. ANÁLISES E RESULTADOS 

 
4.2.1. Avaliação do tratamento de fundação existente 
 

Os ensaios de perda d’água (EPA) foram executados em trechos de 3 m, coincidindo com 

os trechos de injeção de calda de cimento. Em cada trecho, foram realizados três estágios 

de pressão (mínima, média e máxima), com dimensionamento de pressão conforme o 

Boletim 02 da ABGE (Oliveira et al., 1975). A ESBR (2009e) indicou a classificação dos 

valores de perda d’água específica, apresentados na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1: Classificação de perda d’água específica (adaptado de ESBR, 2009e). 

CLASSE CARACTERÍSTICA PERDA D’ÁGUA ESPECÍFICA 
(L/min/m/kg/cm2) 

H1 Muito Baixa < 0,1 

H2 Baixa 0,1 – 1,0 

H3 Média 1,0 – 5,0 

H4 Alta 5,0 – 10,0 

H5 Muito Alta >10,0 

 

Com base nesta classificação, a Tabela 4.2 apresenta os resultados EPA dos furos 

primários (espaçados a cada 24 m), executados antes do tratamento de calda de cimento. 

Observa-se na Tabela 4.2, que a partir dos resultados dos ensaios de EPA (considerando 

o maior resultado de perda d’água específica (grifado em negrito), a maior parte do 

maciço de fundação possui condutividade hidráulica média (H3), apresentando extremos 

de condutividade nula (H1) nos blocos VT-01 e VT-02, e, condutividade alta (H5) nos 

blocos VT-07, VT-08 e VT-09. 

 

Além dos resultados de perda d’água específica nos furos primários, obteve-se também 

os resultados de coeficiente de permeabilidade, dimensionados pelas Equações 2.13 a 

2.20. Como para cada trecho de 3 m do furo ensaiado, foram realizados três estágios de 

pressão, utilizou-se o maior valor de pressão, definindo posteriormente, valores médios 

de condutividade para cada horizonte (ou trecho), separados por grupos, em que: Grupo 

I (VT-01 a VT-05); Grupo II (VT-06 a VT-09); Grupo III (VT-10). 

 

Optou-se por separar a fundação do vertedouro em grupos, devido aos resultados de 

absorção d’água indicarem regiões bem definidas de condutividade hidráulica. As regiões 

formadas pelos blocos VT-01 ao VT-05 (Grupo I) e, o VT-10 (Grupo III), indicam pouca 

a média condutividade. Já, a região formada pelos blocos VT-06 ao VT-09 (Grupo II), 

indicam condutividades médias a altas, sendo então, o local crítico do estudo. A Tabela 

4.3 apresenta os indicadores de coeficiente de permeabilidade citados por Loczy (1980 

apud Azevedo e Marques, 2002), e a Tabela 4.4 os resultados medidos na UHE Jirau. 
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Mesmo com alguns trechos da fundação apresentando permeabilidades médias a muito 

altas (Tabela 4.1), conclui-se pela Tabela 4.4 que a permeabilidade do maciço rochoso 

antes do tratamento de fundação é baixa para as regiões dos Grupos I e III, e moderada 

para a região do Grupo II, não excedendo permeabilidades da ordem de 10-4 cm/s. 

 

Cruz (2004) afirma que maciços rochosos tratados com injeção de calda de cimento 

tendem a apresentar permeabilidade em torno de 10-4 cm/s, valor superior ao encontrado, 

antes do tratamento, na fundação em granito do vertedouro da UHE Jirau, sendo possível 

afirmar a boa qualidade do maciço rochoso em relação às suas características hidráulicas. 

 

Lopes e Assis (2016) apresentaram uma análise de permeabilidade após o tratamento de 

injeção com calda de cimento, utilizando os resultados de ensaios de perda d’água nos 

furos de verificação do vertedouro da UHE Jirau, concluindo que, pela classificação de 

Loczy (1980 apud Azevedo e Marques, 2002), o maciço tratado é impermeável. 
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Tabela 4.2: Resultados de perda d’água específica (PE) em L/min/m/kg/cm2 . 

FURO BLOCO 

1º 

Trecho 

0-3 

 (m) 

2º 

Trecho 

3-6  

(m) 

3º 

Trecho 

6-9  

(m) 

4º 

Trecho 

9-12  

(m) 

5º 

Trecho 

12-15 

(m) 

6º 

Trecho 

15-18 

(m) 

7º 

Trecho 

18-21 

(m) 

Classificação 

de H (ESBR, 

2009e) 

LM-

01P 

VT-01 

0,00 1,15 0,81 0,93 0,93 0,53 0,37 H3 

LM-
10P 

0,00 2,97 1,43 0,00 0,00 0,10 0,09 H3 

LM-

18P 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 H1 

LM-
26P 

VT-02 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 0,45 H3 

LM-

34P 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,07 H1 

LM-
42P 

VT-03 
0,98 0,43 0,36 0,00 0,00 0,06 0,05 H2 

LM-

50P 
1,32 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,03 H3 

LM-
58P 

VT-04 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 0,05 H3 

LM-

66P 
0,56 0,96 0,06 0,36 0,36 0,00 0,00 H2 

LM-
74P 

VT-05 
0,00 0,00 6,70 0,36 0,36 0,29 0,08 H4 

LM-

82P 
0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 H2 

LM-
90P 

VT-06 0,00 0,00 3,47 0,00 0,00 0,35 0,00 H3 

LM-

98P 
VT-07 

0,00 0,78 0,00 0,00 0,00 14,00 0,00 H5 

LM-
106P 

3,77 1,36 4,32 4,77 4,77 0,00 1,14 H3 

LM-

114P 
VT-08 

5,66 11,18 0,76 0,82 0,82 0,00 0,00 H5 

LM-
122P 

2,29 33,40 20,24 0,36 0,36 0,00 0,00 H5 

LM-

130P 
VT-09 

0,00 4,36 2,93 15,54 15,54 0,42 0,37 H5 

LM-

138P 
0,00 0,83 1,37 0,08 0,08 0,262 0,33 H3 

LM-

146P 
VT-10 0,00 0,40 0,38 0,00 0,00 0,00 4,41 H3 
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Tabela 4.3: Critérios de permeabilidade (adaptado de Loczy, 1980 apud Azevedo e Marques, 

2002). 

PERMEABILIDADE k (cm/s) 

Impermeável < 10-7 

Baixa 10-7 a 10-5 

Moderada 10-5 a 10-2 

Alta 10-2 a 1 

Muito Alta >1 

 
Tabela 4.4: Resultados de coeficiente de permeabilidade pré-tratamento (k). 

TRECHO (m) k (cm/s) 

(VT-01 a VT-05) 

GRUPO I 

k (cm/s) 

(VT-06 a VT-09) 

GRUPO II 

k (cm/s) 

(VT-10) 

GRUPO III 

0,0 – 3,0 4 x 10-5 2 x 10-4 0,00 

3,0 – 6,0 5 x 10-5 10 x 10-4 2 x 10-5 

6,0 – 9,0 9 x 10-5 7 x 10-4 2 x 10-5 

9,0 -12,0 2 x 10-6 4 x 10-4 0,00 

12,0 -15,0 2 x 10-5 1 x 10-4 0,00 

15,0 – 18,0 3 x 10-5 3 x 10-4 0,00 

18,0 -21,0 1 x 10-5 3 x 10-5 2 x 10-4 

Classificação de 

Loczy (Tabela 4.3) 

Baixa Moderada Baixa 

 

Em relação ao consumo de calda de cimento durante as injeções, os resultados de cada 

trecho foram analisados pela projetista, juntamente com os resultados de sondagem mista 

e/ou rotativa para verificação da influência das descontinuidades Dx nestas absorções. De 

acordo com ESBR (2009e), as maiores absorções de cimento observadas, relacionam-se 

com as descontinuidades Dx e com as passagens de dique diabásico (presentes entre os 

blocos VT-08 e VT-09). As Figuras 4.2, 4.3 e 4.4 apresentam o mapeamento geológico-

geotécnico versus resultados dos consumos de calda de cimento e posicionamento das Dx 

em que: 

 

a) Dx1: Apresenta apenas discagem (terminologia adotada no projeto), sem vazios ou 

preenchimentos (linha verde); 
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b) Dx2: Apresenta vazios e discagem (linha azul); 

c) Dx3: Apresenta somente vazios (linha vermelha). 

 

Com base nas Figuras 4.2 a 4.4, conclui-se que as Dx interceptam grande parte da cortina 

de tratamento por injeção, sendo mais evidente as Dx1, as quais não possuem vazios ou 

preenchimentos. As maiores taxas de absorção de calda de cimento ocorrem nos blocos 

VT-06, VT-07, VT-08 e VT-09 (Grupo II), com alguns trechos interceptados pelas 

descontinuidades Dx, outros não. Nestes blocos, foram registrados consumos de 400 a 

1.000 kg/m, classificando os trechos como Classe V (classificação da Tabela 3.3) em 

relação ao consumo de calda de cimento.  

 

Nos demais blocos, os consumos foram abaixo de 30 kg/m (Classe II), não havendo 

necessidade de execução de furos eventuais para fechamento da cortina. Lopes e Assis 

(2016) também concluíram que o tratamento foi eficiente devido à redução de absorção 

de calda de cimento entre ordens de furos obrigatórios (redução de 27% entre os furos 

primários, secundários e terciários). 

 
Figura 4.2: Mapeamento geológico-geotécnico com destaque para as descontinuidades Dx nos 

blocos VT-01 ao VT-03 (adaptado de ESBR, 2010d).  
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Figura 4.3: Mapeamento geológico-geotécnico com destaque para as descontinuidades Dx nos 

blocos VT-03 ao VT-08 (adaptado de ESBR, 2010d).  

  
Figura 4.4: Mapeamento geológico-geotécnico com destaque para as descontinuidades Dx nos 

blocos VT-08 ao VT-10 (adaptado de ESBR, 2010d).  

 

Portanto, afirma-se que o granito de fundação do vertedouro, mesmo que com a presença 

das descontinuidades Dx, apresenta baixa permeabilidade, com valores menores que 

àqueles esperados para maciços injetados, conforme exposto por Cruz (2004). Como o 

coeficiente de permeabilidade do maciço possui valor inferior a 10-4 cm/s, o tratamento 

por meio de cortinas de injeção (mesmo apresentando eficiência em redução de absorção 

de calda entre furos e de água nos furos de verificação) não se torna otimista em alguns 
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blocos, como VT-01, VT-02, VT-03, VT-04 e VT-10, em que os volumes de calda 

efetivamente injetados são bem inferiores a 30 kg/m.  

 

4.2.2. Definição do Modelo de Tratamento Otimizado (MTO) 
 

Pelas conclusões do Item 4.2.1., definiu-se que a cortina de injeção de calda de cimento 

deveria concentrar-se nos blocos VT-06 ao VT-09 (Grupo II), devido às maiores taxas de 

absorção de água e de calda de cimento. Nesta região, furos eventuais (LC – Linha Central 

e LJ – Linha Jusante) foram abertos devido consumo superior a 30 kg/m nos furos de 

ordem superior (LM – Linha Montante – Furos Obrigatórios). 

 

No projeto original, os furos terciários da linha LM foram obrigatórios, mesmo 

apresentando consumos inferiores a 30 kg/m. No MTO, excluiu-se todos os furos 

terciários, com exceção das regiões em que estes furos apresentaram consumo superior a 

30 kg/m ou, quando furos primários ou secundários solicitavam a abertura dos furos de 

terceira ordem. Os furos terciários da região de contato (leque) com as áreas de montagem 

também foram mantidos (Figuras 3.12 e 3.13). Salienta-se que para uma aplicação real 

de um MTO, indica-se o aumento de investigação geológico-geotécnica para 

reconhecimento do subsolo e aferição dos tratamentos de vedação projetados. 

 

Manteve-se como furos obrigatórios da linha de montante apenas os primários e 

secundários, com a mesma inclinação de 20º/montante e profundidade (20 m na vertical) 

do projeto original. Assim, a malha dos furos obrigatórios que no Projeto Original era 3 

x 3 m, no MTO passou para 6 x 6 m.  

 

Para efeito de redução de subpressões na fundação, optou-se por reduzir a malha de 

drenos verticais, os quais, no Projeto Original estão a cada 3 m e no MTO, indicou-se 

uma malha de 1,50 x 1,50 m, mantendo o mesmo diâmetro dos furos e profundidade. Um 

detalhe típico do tratamento da fundação do vertedouro da UHE Jirau (Projeto Original x 

MTO) é apresentado no Anexo I. 
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4.2.3. Confecção das curvas GIN 

 

Conforme citado no Item 4.1.3, foram confeccionados dois tipos de curvas GIN para cada 

bloco do vertedouro, sendo o primeiro idealizado com gráficos de dispersão para os 

resultados de EPA nos furos primários obrigatórios, e o segundo para resultados da 

cortina de injeção do Projeto Original (adaptando o método de Houlsby para o GIN). Os 

Itens 4.2.3.1. a 4.2.3.3. apresentam os detalhes de cada curva GIN elaborada para a 

fundação da UHE Jirau. 

 

4.2.3.1. Curvas GIN elaboradas por Estimativa (GIN Fase I) 

 

Adotou-se como critério inicial para as curvas, os valores de pressão máxima e volume 

máximo. Para valores máximos de pressão, adotou-se o conceito citado por Lombardi 

(1996), de duas a três vezes a pressão hidráulica em que o maciço está submetido. Assim, 

considerou-se: 

 

a) A pressão hidráulica a que o maciço rochoso está submetido foi calculada 

considerando o peso específico da água (γw = 9,81 kN/m³) multiplicada pela altura de 

coluna de água (Hw), neste caso, NA (nível d’água) máximo normal do reservatório 

de montante de 28 m, obtendo tensão hidráulica (σw) igual a 275 kPa. 

b) Para uma pressão máxima de três vezes a tensão hidráulica (pmax = 3 x σw), obteve-se 

um valor de 825 kPa, o qual foi descartado em virtude de nenhum resultado de 

absorção em Jirau ter apresentado valor próximo a este. Adotou-se, então, pressão 

menor, de aproximadamente 2,5 x σw (pmax = 700 kPa). 

 

A determinação do volume máximo deu-se pelos valores encontrados nos boletins de 

absorção d’água (EPA) do projeto da UHE Jirau. Estes dados foram plotados em gráficos 

de dispersão, com três curvas de diferentes intensidades para identificar a melhor 

interpolação. A Figura 4.5 apresenta a curva GIN para o bloco VT-02. 

 

As curvas GIN que melhor se adequaram aos pontos foram, na sua maioria, as 

intermediárias (GIN 2), com exceção do bloco VT-08, em que a curvas GIN 3 

interpolaram melhor os pontos de maiores volumes, conforme apresentado na Figura 4.6. 
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Figura 4.5: Curvas GIN para o bloco VT-02 (GIN Fase I). 

 

 
Figura 4.6: Curvas GIN para o bloco VT-08 (GIN Fase I). 

 

Para o VT-08, a curva GIN 1 foi descartada por não se ajustar no gráfico, devido os pontos 

estarem muito próximos do eixo, tornando-se mais similar a uma reta que uma hipérbole. 

As demais curvas são apresentadas no Anexo II. 

 

4.2.3.2.  Curvas GIN elaboradas por Retroanálise (GIN Fase II) 

 

A determinação da pressão máxima se deu da mesma forma que no Item 4.2.3.1, e o 

volume máximo variou para cada bloco, mediante as diferenças de consumo de calda de 

cimento em cada um destes. Os conjuntos de pontos pressão x volume foram plotados nos 
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gráficos de dispersão, com inclusão de curvas hiperbólicas de diferentes intensidades. A 

Figura 4.7 demonstra as intensidades para o VT-02. 

 

As curvas adotadas para cada bloco foram as que interpolaram o maior número de pontos 

do gráfico de dispersão, sendo na maioria dos casos, a curva intermediária (GIN 2), assim 

como na Fase I. Apenas para o bloco VT-06 a curva de maior intensidade (GIN 3) foi 

escolhida, conforme apresentado na Figura 4.8, uma vez que a maior parte dos pontos se 

concentra no eixo do gráfico, apontando alguns pontos extremos de consumo de calda 

maior no bloco. As curvas dos demais blocos são apresentadas no Anexo II. 

 

 
Figura 4.7: Curvas GIN para o bloco VT-02 por retroanálise (GIN Fase II). 

 

 

 
Figura 4.8: Curvas GIN para o bloco VT-06 por retroanálise (GIN Fase II). 
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4.2.3.3. Escolha da curva GIN 

 

A Tabela 4.5 apresenta as intensidades adotadas para cada bloco do vertedouro e, observa-

se que há diferença significativa nas intensidades encontradas por estimativa, (GIN Fase 

I) uma vez que os ensaios de absorção de água possuem volumes superiores aos consumos 

de injeção de cimento.  

 

A calda, sendo mais densa que a água, preenche apenas descontinuidades mais abertas, e 

a água, mais fluida, percola por descontinuidades pouco espessas. Salienta-se ainda, que 

as curvas confeccionadas por estimativa (GIN Fase I), adotaram resultados apenas de 

furos primários com EPA obrigatórios, em que foram executados antes da cortina de 

injeção, absorvendo mais água devida  à falta de consolidação da região do maciço 

rochoso. 

 

 
Tabela 4.5: Resultados das curvas GIN adotadas para cada bloco e ordem de furos do 

vertedouro. 

 

A Figura 2.36 apresenta cinco curvas limite-padrão de Lombardi (1996), em que para 

fissuras abertas, recomenda-se intensidade maior que 250 MPa x l/m (2.500 bar x l/m), e, 

para descontinuidades fechadas, intensidade menor de 50 MPa x l/m (500 bar x l/m). 

BLOCO GIN Fase I GIN Fase II 

Pmax (kPa) Vmax (l/m) GIN (kPa x 

l/m) 

Pmax (kPa) Vmax (l/m) GIN (kPa x 

l/m) 

VT-01 700 200 12.000 700 20 2.000 

VT-02 700 150 18.000 700 20 1.500 

VT-03 700 30 1.000 700 40 1.500 

VT-04 700 40 3.000 700 50 1.500 

VT-05 700 600 30.000 700 350 2.000 

VT-06 700 100 7.000 700 600 3.000 

VT-07 700 500 30.000 700 750 7.000 

VT-08 700 600 50.000 700 450 3.000 

VT-09 700 800 20.000 700 250 2.500 

VT-10 700 380 8.000 700 160 2.000 
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Comparando os resultados da Tabela 4.5 com as curvas de Lombardi (1996), conclui-se 

que as curvas GIN por estimativa (GIN Fase I) se aproximam mais dos resultados 

indicados, uma vez que os blocos VT-07, VT-08 e VT-09 indicaram intensidades entre 

20 e 50 MPa x l/m, ressaltando que estes blocos apresentam maior criticidade para o 

projeto. 

 

Na UHE Mascarenhas, segundo Oliveira et al. (2001), o número de intensidade de injeção 

adotado no projeto foi de 100 MPa x l/m (1.000 kgf/cm² x l/m), com pressão máxima de 

2.200 kPa e volume máximo de 150 l/m. Neste projeto, observam-se pressões mais 

elevadas, com intensidade abaixo do limite superior indicado por Lombardi (1996) e 

acima do limite inferior. 

 

Gama (2012) estudou a aplicação do GIN na Barragem de Apartadura, localizada nas 

proximidades da cidade de Portalegre (Portugal). Também correlacionaram-se curvas de 

intensidade de injeção em gráficos de dispersão de resultados de injeção pelo método 

convencional, adotando curvas entre 20,5 a 35,5 MPa x l/m, com volumes máximos 350 

l/m e pressão máxima de 600 kPa. 

 

Avaliando os resultados de Oliveira et al. (2001) e Gama (2012), observa-se variação 

entre os resultados de volume máximo e pressão máxima para os projetos. As intensidades 

adotadas por Oliveira et al. (2001) estão acima dos limites inferiores de Lombardi (1996), 

devida às altas pressões adotadas na UHE Mascarenhas. Para Gama (2012), as 

intensidades estão abaixo do limite inferior de Lombardi (1996), com pressões e volumes 

máximos semelhantes aos deste estudo, confirmando que as curvas GIN são individuais 

para cada projeto e necessitam de um estudo para cada caso. 

 

A concepção do método GIN parte do princípio de criar curvas com intensidades a partir 

de ensaios de injetabilidade ou algum outro método de investigação do maciço rochoso 

(como EPA ou geofísica) e após início das atividades, estas intensidades são adequadas 

conforme os consumos reais são identificados. 

 

Com isso, uma vez que a UHE Jirau possui dados reais de injeção, e que mesmo utilizando 

inicialmente as curvas de intensidade por estimativa, estas seriam adaptadas para os 
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serviços, e por isso, optou-se por utilizar as curvas GIN confeccionadas por retroanálise. 

Observa-se que as intensidades (kPa x l/m) são bem inferiores às intensidades citadas por 

autores como Lombardi (1996), Gama (2012) e Oliveira et al. (2001), confirmando a 

afirmação de Lopes e Assis (2016) de que o maciço rochoso de fundação da UHE Jirau 

possui boas características hidráulicas, com baixos coeficientes de permeabilidade e 

assim, baixo consumo de calda de cimento. O comparativo das curvas GIN estão no 

Anexo II. 

 

4.2.4. Determinação do traço de calda teórica 

 

A Tabela 4.6 apresenta o resultado do somatório da quantidade de calda de cimento para 

cada traço do Projeto Original da cortina de injeção, separado pelas linhas de furos 

obrigatórios e eventuais: 

 
Tabela 4.6: Resultados das quantidades de calda de cimento para cada traço do projeto original. 

FUROS C0,7 (kg) C0,5 (kg) CTotal (kg) 

Obrigatórios 32.849,84 6.323,46 39.173,30 

Eventuais 28.704,34 3.105,54 31.809,88 

 

 

Transformaram-se estas quantidades em consumo de água (para uma calda de A/C 0,7:1, 

multiplica-se a quantidade de calda de cimento por 0,7, obtendo-se o volume de água em 

litros), com os resultados apresentados na Tabela 4.7: 

 
Tabela 4.7: Resultados dos volumes de água para cada traço. 

FUROS A0,7 (l) A0,5 (l) ATotal (l) 

Obrigatórios 32.849,84 6.323,46 39.173,30 

Eventuais 28.704,34 3.105,54 

 

31.809,88 

 

 

Utilizando da soma de cada parcela de água e cimento para cada traço e, para cada linha 

de furos, obteve-se as relações A/C teóricas expostas na Tabela 4.8: 
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Tabela 4.8: Resultados das relações A/C da calda teórica. 
FUROS A0,7 + A0,5 (l) C0,7 + C0,5 (kg) A/C 

Obrigatórios 26.157 39.173 0,67 

Eventuais 21.646 31.810 0,68 

 

Como os traços entre as duas linhas de furos estão próximas, adotou-se um traço único 

para o projeto MTO, de calda de cimento pura com A/C 0,7 (mesmo traço utilizado na 

maior parte da cortina de injeção de Jirau), com o objetivo de facilitar a execução da 

atividade pela equipe operacional, objetivo do método GIN. 

 

Analisando estes resultados com o que foi exposto no Item 2.3 em relação às caldas de 

cimento, conclui-se que há coerência dos resultados, uma vez que o método GIN opta por 

caldas estáveis, ou seja, de maiores valores de coesão, e que Brandão (2014) recomenda 

que os traços para este método sejam entre 0,6 e 0,8:1.  

 

4.2.5. Considerações Finais 
 

A alteração do Projeto Original para o MTO teve por objetivo aumentar o espaçamento 

dos furos de injeção (de 3 para 6 m) em virtude do baixo coeficiente de permeabilidade 

antes da injeção, e das Dx não influenciarem diretamente no consumo de calda e absorção 

de água nos trechos analisados.  

 

Outro objetivo do MTO foi reduzir a malha dos furos de dreno, de 3 para 1,50 m, uma 

vez que a subpressão de fundações de barragem de concreto está condicionada aos furos 

de alívio executados, de acordo com o que fora abordado nos Itens 2.1 a 2.3. A 

substituição do método convencional de Houlsby (1990) para o método de GIN 

(Lombardi e Deere, 1993) aferiu a pressão e o volume injetado, adotando uma curva, com 

um número de intensidade (volume x pressão), a qual garante que o maciço rochoso não 

seja afetado com aberturas exageradas das descontinuidades, nem a falta de injeção em 

outras descontinuidades mais finas.  

 

Adotando o traço único de calda (A/C 0,7:1), o consumo total na cortina projetada para o 

MTO foi de 71.000 kg, enquanto o consumo total do Projeto Original de, 75.400 kg, 
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identificando uma redução de apenas 88 sacos de cimentos. Isso representa uma redução 

de 5,8% na quantidade de cimento e apenas, R$ 3.100,00 no custo final da atividade 

(excluindo o serviço de perfuração com base de dados de 2012 atualizados). A baixa 

diferença nos resultados de consumo se deve ao traço adotado nos dois projetos serem o 

mesmo e, que a cortina de injeção, mesmo aumentando o seu espaçamento, manteve os 

furos com maior absorção, que são os que mais se destacam neste quantitativo. 

 

A redução em relação à perfuração é mais significativa, pois no Projeto Original foram 

perfurados 6.545,21 m (R$ 941.000,00) de furos de injeção, e no MTO seriam perfurados 

4.527,19 m (R$ 651.000,00), havendo uma redução no custo de R$ 290.000,00 (redução 

de 31% no custo). Porém, como foram aumentados os furos de drenagem de 2.944,80 m 

(R$ 432.000,00) para 6.240 m (R$ 915.000,00), o custo também foi aumentado para 53% 

em relação ao custo. Assim, o custo do MTO comparado ao Projeto Original é indicado 

na Tabela 4.9: 

 
Tabela 4.9: Análise comparativa do custo do Projeto Original e do MTO. 

 MTO (R$) PROJETO 

ORIGINAL (R$) 

Cortina de Injeção 50.000,00 53.000,00 

Furos de Injeção 651.000,00 941.000,00 

Furos de Drenagem 915.000,00 432.000,00 

Total 1.615.000,00 1.425.000,00 

 

Conclui-se que houve um aumento no custo total do tratamento de R$ 190.000,00 ou 

12%. Além do mais, o equipamento de monitoramento deve ser inserido na execução, o 

que elevará o custo de implementação do sistema. Contudo, com o aumento de furos de 

drenagem, a subpressão pode ser reduzida, o que poderá beneficiar o sistema como um 

todo (aumentar a segurança da barragem de concreto e, consequentemente, reduzir o 

consumo de concreto da estrutura). A utilização do método GIN, justifica-se pela garantia 

de não fissurar o maciço, além de garantir um tratamento mais eficiente. 

 

Em relação às curvas GIN adotadas neste projeto, concluiu-se que são mais conservadoras 

do que encontradas nas bibliografias, devido ao fato do baixo consumo de calda de 



151 
 

cimento na fundação, sendo esta, constituídas na sua maioria, por descontinuidades sem 

abertura ou preenchimento (Dx1), fato este, que indicou um baixo coeficiente de 

permeabilidade para a fundação do vertedouro. 
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5. ANÁLISE DA SUBPRESSÃO 
 

A subpressão na base da estrutura do vertedouro da UHE Jirau foi determinada nessa 

pesquisa de forma teórica e por meio de modelagem numérica, adotando o Projeto 

Original e MTO, com duas cotas de reservatório: Máxima Normal e Mínima Normal. 

 

5.1.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O fluxograma da Figura 5.1 apresenta as etapas macros deste item, considerando que para 

a modelagem numérica de fluxo na fundação do vertedouro de Jirau, primeiramente, 

deve-se determinar as propriedades dos materiais e geometria do modelo. No 

dimensionamento teórico, utilizaram-se dois métodos nacionais para determinação das 

cargas nos drenos: Eletrobrás (2003) e Andrade (1982), tanto para o MTO, quando o 

Projeto Original. 

 

 
Figura 5.1: Fluxograma para estudo de subpressão. 

 

5.1.1. Definição dos coeficientes de permeabilidade  
 
A fundação do vertedouro da UHE Jirau, para avaliação da subpressão foi dividida em 

três diferentes materiais, com espessuras e condutividades diferentes. Os três materiais 

são o maciço rochoso, a cortina de drenagem e a cortina de injeção. As descontinuidades 

Dx foram desprezadas do modelo do maciço rochoso por apresentarem, na maioria dos 

casos analisados, apenas discagem (Dx1) e sem aberturas expressivas, sendo consideradas 

um material homogêneo, assim como a cortina de injeção e de drenagem. 

 

 

 

Espessura e propriedades dos materiais

Subpressão teórica: Eletrobrás (2003) e Andrade (1982)

Subpressão por modelagem numérica: SEEP/W
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5.1.1.1.  Maciço rochoso (kx) 

 
Para a definição do coeficiente de permeabilidade do maciço rochoso, utilizaram-se os 

resultados de ensaio EPA apresentados na Tabela 4.4 do Capítulo 4. A fundação 

permaneceu dividida nos três grupos (I, II e III), mencionados também no Capítulo 4. 

Para cada grupo, adotou-se um valor único, e o menor destes foi denominado kx. 

 
5.1.1.2.  Sistema de drenagem (kd) 

 

Através da determinação da carga média do dreno (Sd) pela metodologia de Andrade 

(1982) apresentada na Equação 2.40, calculou-se o gradiente hidráulico (i) e a área de 

influência do sistema de drenagem (A), pelas Equações 5.1 e 5.2 citadas por Levis (2006), 

em que hd é a profundidade do trecho analisado ou profundidade do furo, dados por: 

 

& =
(9> − sO)

O −
(sO − 9u)

u  

(5.1) 

 

N = ℎO. ( 

(5.2) 

 

Conhecendo o coeficiente de permeabilidade do maciço rochoso do entorno do furo de 

drenagem (kx) e adotando a Lei de Darcy para a vazão (Q), tem-se a Equação 5.3: 

 

S = #%. &. N 

(5.3) 

Como a vazão calculada na Equação 5.3 representa o volume de água por unidade de 

tempo na área de influência de cada dreno, admite-se que a vazão dentro do dreno (Qd) 

será igual a Q, ou seja, toda água que está dentro da região de influência, passará pelo 

dreno. As Equações 5.4 e 5.5 apresentam o coeficiente de permeabilidade do dreno (kd) 

e a área de influência final do dreno (Ad), baseados também na Lei de Darcy (Levis, 

2006), sabendo que D é o comprimento da circunferência do dreno:  
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#O =
SO
&. NO 

(5.4) 

 

NO = ). ℎO 

(5.5) 
  

5.1.1.3.  Cortina de injeção (ki) 

 

A condutividade hidráulica da cortina de injeção foi baseada nos resultados de EPA dos 

furos de verificação, apresentados por Lopes (2015). A cortina de injeção foi tratada como 

homogênea e isotrópica ao longo de todos os horizontes ensaiados, determinando um 

coeficiente de permeabilidade único (ki). 

 

5.1.2. Definição das espessuras dos materiais  
 

Os Itens 5.1.2.1. e 5.1.2.2. apresentam a metodologia adotada para determinar a dimensão 

dos materiais e do modelo de estudo. 

 

 

 

 

5.1.2.1.  Modelo Hidrogeológico e Cortina de drenagem (Ld) 

 

Para aferição das melhores dimensões do modelo hidrogeológico (barramento e 

fundação), foram criados três modelos, seguindo as recomendações de Andrade (1988) 

em que as dimensões horizontais e verticais devem ser entre uma e duas vezes a base do 

barramento. Os modelos hidrogeológicos determinados a partir das recomendações de 

Andrade (1988) foram (largura x altura; B = base do vertedouro): 

 

a) Modelo 1: 1,35B x 0,9B; 

b) Modelo 2: 1B x 1B; 

c) Modelo 3: 2B x 2B. 
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Os resultados dos três modelos foram comparados com os resultados de 

dimensionamentos teóricos para adoção daquele que apresentou o melhor 

comportamento. Para esta etapa da pesquisa, adotaram-se as cotas de reservatório 

(montante e jusante) nas condições normais de operação, máximas e mínimas (esta última 

com dados de piezometria de 2013 utilizada para comparação). Adotou-se como 

espessura no sistema de drenagem o diâmetro da área de influência (Ad) determinado pela 

Equação 5.5. 

 

5.1.2.2.  Cortina de injeção (Li) 

 

A espessura da cortina de injeção foi determinada a partir do raio de influência de calda 

de cimento no entorno de cada furo. Para isso foram levantados todos os consumos de 

calda nos boletins de injeção (fornecidos pela construtora do empreendimento), 

transformando este consumo em volume (considerando a massa específica do cimento 

CP – IV = 2900 kg/m³) e posteriormente, em diâmetro (ou bulbos de injeção). 

 

Determinaram-se os dois valores extremos de raio de influência referente ao furo de maior 

e menor consumo de calda de cimento. O volume de calda utilizada para preenchimento 

do furo de injeção foi descontado deste dimensionamento. Assim, os resultados dos 

bulbos determinados não consideram o diâmetro do furo (7,6 cm).  

 

5.1.3.  Sobreposição dos bulbos  
 

Após a definição dos bulbos de injeção (Li) e da área de atuação dos furos de drenagem 

(Ld), os furos foram sobrepostos para verificação do fechamento da cortina de injeção. 

Procedeu-se a sobreposição para o Projeto Original, considerando o espaçamento entre 

furos de 3 m e, para o MTO, com espaçamento de 6 m. Para as duas situações, foram 

indicadas seções de corte, para determinação das seções de análise numérica. 
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5.1.4.  Determinação teórica da subpressão 

 
A subpressão foi dimensionada teoricamente pelos métodos da Eletrobrás (2003) e 

Andrade (1982), de acordo com as Equações 2.35 a 2.40. Por estes métodos, definiu-se 

as magnitudes hidráulicas de montante (Hm), jusante (Hj) e no dreno (Hd), para posterior 

determinação da resultante na base do vertedouro.  

 

As cargas teóricas foram comparadas com os resultados da modelagem numérica, para 

adoção do melhor modelo hidrogeológico e definição do seu índice de confiabilidade (IC) 

citado na Tabela 2.6. Salienta-se que a subpressão foi medida considerando o maciço 

como homogêneo-isotrópico e, homogêneo-anisotrópico, para aferição das conclusões 

apresentadas por Andrade (1988). O coeficiente de anisotropia do maciço para 

determinação da transformada homogênea (Equação 2.39) foi aquela indicada na Tabela 

2.2 citada por Zhang (2017) para granitos. 

 

 

5.1.5. Modelagem numérica 

 

A modelagem numérica foi executada com auxílio do software SEEP/W, versão 2016, da 

GeoSlope ®, adotando os três materiais referenciados anteriormente: maciço rochoso, 

cortina de injeção e cortina de drenagem. 

 

Após a resolução da rede de fluxo e cargas de montante, jusante e no dreno para cada 

seção de análise, os diagramas de pressões de água foram confeccionados no AutoCad ® 

para determinação da resultante de subpressão na base do vertedouro. 

 

5.2. ANÁLISES E RESULTADOS 
 

Seguindo o fluxograma da Figura 5.1, os Itens 5.2.1 e 5.2.2 apresentam os resultados das 

propriedades hidráulicas do maciço rochoso e suas espessuras. Já, o Item 5.2.4 demonstra 

o dimensionamento e magnitude final da subpressão. 
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5.2.1. Definição dos coeficientes de permeabilidade  

 

São apresentados nos Itens 5.2.1.1 a 5.2.1.3 os coeficientes de permeabilidade para o 

maciço rochoso, cortina de injeção e drenagem da fundação do vertedouro da UHE Jirau. 

 

5.2.1.1.  Maciço rochoso (kx) 

 

A Tabela 5.1 apresenta os resultados já expostos na Tabela 4.4 em relação à condutividade 

hidráulica do maciço rochoso antes do tratamento com injeção. Para cada horizonte, 

tomou-se o maior valor de permeabilidade, e se fez a média dos resultados de todos os 

furos pertencentes ao seu determinado grupo. Como já mencionado no Capítulo 4, a 

região de maior criticidade no projeto, está no Grupo II (VT-06 a VT-09), onde 

apresentaram-se os maiores resultados de permeabilidade e absorção de calda. Logo, este 

trabalho irá avaliar a subpressão com base neste resultado de kx, o qual foi 

homogeneizado como a média ao longo de todos os trechos na região. Na coluna do 

Grupo III, os boletins de EPA apresentavam resultados de vazão nula, e 

consequentemente, as condutividades também eram nulas.  

 

Nesta pesquisa, foi adotada uma condutividade baixa, de materiais muito pouco 

permeáveis, pois a condutividade nula é uma idealização e de difícil ocorrência na 

natureza. Também para a última coluna, optou-se por não realizar a média dos resultados, 

por desprezar os trechos de permeabilidade na casa de 10-4 cm/s. Para este grupo, as 

condutividades da ordem de 10-15 cm/s foram desprezadas, e a média foi tomada para os 

trechos de 3 a 9 m, e 18 a 21 m. 

 
Tabela 5.1: Resultados de coeficiente de permeabilidade do maciço rochoso (kx) 

TRECHO (m) kx (cm/s) 
Grupo I (VT-01 a VT-

05) 

kx (cm/s) 
Grupo II (VT-06 

a VT-09) 

kx (cm/s) 
Grupo III (VT-10) 

0,0 – 3,0 4 x 10-5 2 x 10-4 10-15 

3,0 – 6,0 5 x 10-5 10 x 10-4 2 x 10-5 
6,0 – 9,0 9 x 10-5 7 x 10-4 2 x 10-5 
9,0 -12,0 2 x 10-6 4 x 10-4 10-15 

12,0 -15,0 2 x 10-5 1 x 10-4 10-15 
15,0 – 18,0 3 x 10-5 3 x 10-4 10-15 
18,0 -21,0 1 x 10-5 3 x 10-5 2 x 10-4 

Valor adotado 4 x 10-5 4 x 10-4 8 x 10-5 
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5.2.1.2.  Sistema de drenagem (kd) 

 
Após a determinação do coeficiente de permeabilidade do maciço rochoso (kx), definiu-

se o coeficiente de permeabilidade da drenagem (kd) pela Equação 5.4. A condutividade 

do dreno foi calculada para o Projeto Original e MTO. A Tabela 5.2 apresenta os dados 

de entrada utilizados para o dimensionamento da subpressão pelo método de Andrade 

(1982) indicado na Equação 2.38. 

 

A Tabela 5.3 apresenta os resultados finais encontrados para o coeficiente de 

permeabilidade da cortina de dreno (kd). Apesar da subpressão nos drenos ser maior 

quando se considera a anisotropia do maciço rochoso, os gradientes hidráulicos foram 

pouco influenciados, não afetando o resultado final do coeficiente de permeabilidade dos 

furos de alívio. 

 
Tabela 5.2: Dados para determinação da subpressão (Sd) pelo método de Andrade (1982). 

DADOS PROJETO ORIGINAL MTO 
Cota Máxima Normal Cota Mínima 

Normal 
Cota Máxima 

Normal 
Cota Mínima 

Normal 
Diâmetro do furo ϕd (m) 0,09 0,09 0,09 0,09 

Distância à face de 
jusante j (m) 

61,2 61,2 61,2 61,2 

Distância à face de 
montante d (m) 

5,4 5,4 5,4 5,4 

Largura da base da 
barragem B (m) 

66,6 66,6 66,6 66,6 

Espaçamento entre os 
drenos e (m) 

3 3 1,5 1,5 

Comprimento de cada 
trecho hd (m) 

20 20 20 20 

Carga de montante do 
reservatório Hm (m) 

28 20,5 28 20,5 

Carga de jusante do 
reservatório Hj (m) 

19 16 19 16 

Fator de forma dos 
drenos (maciço 

homogêneo e isotrópico) 
λ  

0,9 0,9 2,5 2,5 

Subpressão total no dreno 
(maciço homogêneo e 

isotrópico) Sd (m) 

7,1 6,2 4,5 4,0 

Fator de forma dos 
drenos (maciço 

homogêneo e anistrópico) 
λ  

0,5 0,5 1,4 1,4 

Subpressão total no dreno 
(maciço homogêneo e 
anisotrópico) Sd (m) 

9,5 8,0 5,6 5,0 
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Tabela 5.3: Coeficientes de permeabilidade do sistema de drenagem (kd). 

DADOS PROJETO ORIGINAL (cm/s) MTO (cm/s) 
Cota Máxima Normal Cota Mínima 

Normal 
Cota Máxima 

Normal 
Cota Mínima 

Normal 
kd (maciço 

homogêneo e 
isotrópico) 

10-3 10-3 5,4 x 10-4 5,4 x 10-4 

kd (maciço 
homogêneo e 
anisotrópico) 

10-3 10-3 5,4 x 10-4 5,4 x 10-4 

 

Observa-se que a condutividade hidráulica dos drenos, quando mantido o mesmo 

coeficiente de permeabilidade do maciço rochoso e diâmetro dos furos, é alterado pelo 

espaçamento dos drenos, representado pelo fator de forma λ. Logo, a permeabilidade em 

cada furo do sistema do drenagem é reduzida pelo aumento do número de furos ao longo 

da cortina, ou seja, a condutividade hidráulica é inversamente proporcional ao número de 

furos do sistema. 

 
5.2.1.3.  Cortina de injeção (ki) 

 

O coeficiente de permeabilidade da cortina de injeção (ki) foi determinado pela média 

dos resultados dos ensaios EPA nos cinco furos de verificação, executados nos blocos 

VT-03, VT-05 e VT-07 e indicados pela projetista da obra. Pelos resultados médios para 

cada horizonte, determinou-se a magnitude ao longo da profundidade da cortina de 

injeção, conforme apresentado na Tabela 5.4. Para valores obtidos nos boletins de EPA 

dos furos de verificação com coeficiente de permeabilidade igual a zero, estes foram 

modificados para k = 10-15 cm/s, assim como no maciço rochoso, descartando estas 

magnitudes da média e mantendo apenas os resultados a partir do trecho de 12 m. 
Tabela 5.4: Resultados de coeficiente de permeabilidade da cortina de injeção (ki). 

TRECHO (m) ki (cm/s) 
 

0,0 – 3,0 10-15 

3,0 – 6,0 10-15 
6,0 – 9,0 10-15 
9,0 -12,0 10-15 

12,0 -15,0 8 x 10-6 
15,0 – 18,0 9 x 10-6 
18,0 -21,0 1 x 10-5 

Valor adotado  9 x 10-6 
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5.2.2. Definição das espessuras dos materiais  
 

5.2.2.1.  Modelo Hidrogeológico e Cortina de drenagem (Ld) 

 

A Figura 5.2 apresenta as medidas geométricas do barramento e fundação do Modelo 1B 

x 1B. Apresenta-se ainda a cota Máxima Normal do reservatório de montante e de jusante. 

A galeria de drenagem possui dimensões de 3,5 x 3,5 m, com cota do piso 57,5 m e, cota 

do maciço rochoso no paramento de montante 55 m. A subpressão foi determinada para 

cada um dos modelos, escolhendo-se àquele com resultados numéricos mais aproximados 

às determinações teóricas pelo critério de Eletrobrás (2003) e Andrade (1982). 

 

Por fim, a espessura do sistema de drenagem foi definida como o diâmetro da área de 

influência, dimensionado pela Equação 5.2. A Tabela 5.5 apresenta a espessura para o 

Projeto Original e para o MTO. 

 
Tabela 5.5: Diâmetro do sistema de drenagem. 

 PROJETO ORIGINAL MTO 

Diâmetro –  Ld (m) 1 0,5 

 

 
Figura 5.2: Modelo hidrogeológico 1B x 1B (medidas em m). 

 

 

 

90 

62 
73 

54 
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5.2.2.2. Cortina de injeção 

 

A partir da dimensão dos bulbos de injeção, determinados pelo consumo de calda nos 

furos (reduzindo o volume de calda utilizada para preenchimento), calculou-se o maior e 

menor raio de influência (Li), que são apresentados na Tabela 5.6. Como o método GIN 

utilizado nesta pesquisa, foi baseado em retroanálise dos consumos reais, as espessuras 

para o Projeto Original e MTO são as mesmas. Para a modelagem numérica, considerar-

se-á apenas a espessura máxima. 

 
Tabela 5.6: Resultados do dimensionamento dos bulbos de injeção. 

BULBO DE INJEÇÃO 

(Li) 

PROJETO ORIGINAL MTO 

Mínimo (cm) 8 8 

Máximo (cm) 80 80 

 

 

5.2.3.  Sobreposição dos bulbos 

 

A Figura 5.3 mostra a sobreposição dos furos de injeção e drenagem do Projeto Original 

de tratamento da fundação do vertedouro da UHE Jirau. A primeira linha de furos 

representa a linha de furos obrigatórios (LM), espaçadas a cada 3 m, considerando 

primários, secundários e terciários, com diâmetro de perfuração de 76 mm e bulbo (Li) 

máximo, 80 cm. 

 

Os furos de drenagem do Projeto Original, possuem diâmetro de 90 mm e diâmetro de 

atuação determinada como 1 m, espaçados a cada 3 m, coincidente com o eixo dos furos 

de injeção. Também foi representado na Figura 5.3 uma região de consumo elevado, em 

que furos eventuais foram exigidos (LC e LJ). Para este caso, considerou-se o mesmo 

diâmetro de bulbo de calda de injeção, obedecendo o espaçamento de projeto entre furos 

de 1,5 m. Outras informações de dimensão estão destacadas na própria Figura 5.3. 
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A Figura 5.4 apresenta a sobreposição dos furos para o MTO, seguindo as mesmas 

características do Projeto Original, porém com alterações de medidas que estão 

destacadas na própria figura. 

 

Observa-se na linha dos furos obrigatórios (LM) que não houve sobreposição da injeção 

para fechamento da cortina, conforme orientação de Levis (2006). Isso se deve pelas boas 

condições do maciço rochoso, em que apresenta na maior parte descontinuidades apenas 

discadas, sem vazio e preenchimento (Dx1), fazendo com que a calda de cimento não 

percorra caminhos extensos. 

 

Para a modelagem numérica que será detalhada no Item 5.2.5, determinaram-se quatro 

seções de análise, indicadas nas Figuras 5.3 e 5.4, em que cada seção considera: 

 

a) Seção A-A: Uma linha de injeção e uma linha de drenagem; 

b) Seção B-B: Três linhas de injeção e uma linha de drenagem; 

c) Seção C-C: Uma linha de drenagem; 

d) Seção D-D: Maciço natural. 

 

Considerou-se a Seção C-C em virtude dos resultados dos bulbos de injeção, em que, 

independente do espaçamento entre os furos obrigatórios (Projeto Original e MTO), 

sempre haverá na fundação do vertedouro, uma região que não foi complementada pelo 

sistema de vedação e que somente os furos de drenagem farão o papel de redução da 

subpressão. A Seção B-B nas Figuras 5.3 e 5.4 fazem corte em apenas duas linhas de 

injeção, porém optou-se nesta pesquisa, estudar as três linhas para verificação da 

eficiência do sistema de vedação. 
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Figura 5.3: Sobreposição dos furos de injeção e drenagem – Projeto Original 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

Figura 5.4: Sobreposição dos furos de injeção e drenagem – MTO. 

 

Os coeficientes de permeabilidade (kx) encontrados para o granito de fundação possuem 

baixa magnitude e corrobora com os resultados encontrados para os bulbos de injeção. 

Para os furos de drenagem, conclui-se nas Figuras 5.3 e 5.4, que não há sobreposição 

destes com os furos de injeção.  

Furos de Injeção (LM; LC; LJ)  

Diâmetro do furo: 76 mm 

Bulbo de injeção máximo (Li): 80 cm 

Espaçamento entre os furos LM: 6 m 

Espaçamento entre os furos LC e LJ: 1,5 m 

Espaçamento entre linhas LM, LC e LJ: 50 cm 

 

Furos de Drenagem 

Diâmetro do furo: 90 mm 

Área de atuação do dreno (Ld): 0,5 m 

Espaçamento entre os furos: 1,5 m 

Espaçamento entre linhas LJ e drenos: 1,65 m 

Furos de Drenagem 

Diâmetro do furo: 90 mm 

Área de atuação do dreno (Ld): 1 m 

Espaçamento entre os furos: 3 m 

Espaçamento entre linhas LJ e drenos: 1,65 m 

A 

A 

Furos de Injeção (LM; LC; LJ)  

Diâmetro do furo: 76 mm 

Bulbo de injeção máximo (Li): 80 cm 

Espaçamento entre os furos LM: 3 m 

Espaçamento entre os furos LC e LJ: 1,5 m 

Espaçamento entre linhas LM, LC e LJ: 50 cm 

 

B 

B 

D 

D 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

D 

D 

C 

C 
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5.2.4. Determinação teórica da Subpressão 
 

As magnitudes e os diagramas de subpressão para os critérios de Andrade (1982) e 

Eletrobrás (2003) foram determinadas para as cotas de operação máxima e mínima 

normal. As Tabelas 5.7 e 5.8 apresentam os dados e resultados dos dimensionamentos 

para estas duas análises. 

 
Tabela 5.7: Determinação da subpressão para a cota Máxima Normal. 

 Projeto 
Original 

MTO 

Cota Máxima Normal - Montante NAm (m) 90 90 

Cota Máxima Normal - Jusante NAj (m) 73 73 

Carga hidrostática montante Hm (m) 28 28 

Carga hidrostática jusante Hj (m) 19 19 

Distância do piso da galeria até a base do vertedouro hg (m) 2,5 2,5 

Distância da extremidade montante até a linha de drenagem a (m), sendo maior 

que 8% Hm 

6 6 

Distância da extremidade jusante até a linha de drenagem b (m) 60,6 60,6 

Subpressão Hdm (m), para dreno operante pela Eletrobrás (2003)  22 22 

Fator de forma do dreno λ segundo Andrade (1982) para maciço homogêneo e 

isotróptico  

0,9 2,5 

Fator de forma do dreno λ segundo Andrade (1982) para maciço homogêneo e 

anisotrópico (kx/ky = 2,5)  

0,5 1,4 

Subpressão Sd (m) por Andrade (1982) para maciço homogêneo e isotrópico 7,1 4,5 

Subpressão Sd (m) por Andrade (1982) para maciço homogêneo e anisotrópico 9,5 5,6 

 
Tabela 5.8: Determinação da subpressão para a cota Mínima Normal. 

 Projeto 
Original 

MTO 

Cota Mínima Normal- Montante NAm (m) 82,5 82,5 

Cota Mínima Normal - Jusante NAj (m) 70 70 

Carga hidrostática montante Hm (m) 20,5 20,5 

Carga hidrostática jusante Hj (m) 16 16 

Distância do piso da galeria até a base do vertedouro hg (m) 2,5 2,5 

Distância da extremidade montante até a linha de drenagem a (m), sendo maior 

que 8% Hm 

6 6 

Distância da extremidade jusante até a linha de drenagem b (m) 60,6 60,6 

Subpressão Hdm (m), para dreno operante pela Eletrobrás (2003)  20,9 20,9 

Fator de forma do dreno λ segundo Andrade (1982) para maciço homogêneo e 

isotróptico 

0,9 2,5 

Fator de forma do dreno λ segundo Andrade (1982) para maciço homogêneo e 

anisotrópico (kx/ky = 2,5)  

0,5 1,5 

Subpressão Sd (m) por Andrade (1982) para maciço homogêneo e isotrópico  6,2 4,0 

Subpressão Sd (m) por Andrade (1982) para maciço homogêneo e anisotrópico  8,0 5,0 

Piezometria no dreno realizada em 2013 5,3 - 
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Pelos dados e resultados apresentados nas Tabelas 5.7 e 5.8, determinou-se a resultante 

da subpressão para as condições de análise. A Tabela 5.9 apresenta as magnitudes teóricas 

do esforço da água na base do vertedouro para os dois critérios de dimensionamento. 

 
Tabela 5.9: Resultante de subpressão teórica na base do vertedouro. 

 Cota Máxima Normal Cota Mínima Normal 

Eletrobrás (2003) – 

kN/m 

14.578 14.411 

Dreno Inoperantes - 

kN/m 

16.462 15.000 

Projeto Original por 

Andrade (1982) para 

maciço homogêneo e 

isotrópico - kN/m 

9.771 9.614 

Projeto Original por 

Andrade (1982) para 

maciço homogêneo e 

anisotrópico - kN/m 

10.477 10.203 

MTO por Andrade 

(1982) para maciço 

homogêneo e isotrópico 

– kN/m 

8.800 8.890 

MTO por Andrade 

(1982) para maciço 

homogêneo e 

anisotrópico – kN/m 

9.208 9.226 

 

Verifica-se a partir da Tabela 5.9 que o critério da Eletrobrás (2003) é mais conservador 

no que se refere à magnitude do esforço de subpressão, quando comparado com o critério 

de Andrade (1982). Isso se deve ao fato do critério da Eletrobrás (2003) não considerar a 

forma do dreno, denominado de fator de forma (λ) por Andrade (1982). Assim, os 

resultados de subpressão pelo método Eletrobrás (2003) para o Projeto Original e MTO 

são iguais, mesmo com a otimização da cortina de drenagem. 
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A redução do espaçamento entre os drenos no critério de Andrade (1982) permitiu 

alteração do fator de forma λ, diminuindo o efeito do esforço da água em 10% na cota 

Máxima Normal para o maciço homogêneo e isotrópico. A consideração da anisotropia 

do maciço rochoso, aumentou a subpressão na cota máxima normal em 7,2% para o 

Projeto Original e 4,6% para o MTO, devido à redução no fator de forma λ do dreno.  

 

Por fim, o sistema de drenagem inoperante que despreza a existência de cortinas de 

injeção e de drenagem, apresentou uma subpressão 13% maior que o critério da Eletrobrás 

(2003) e 87% maior que o critério de Andrade (1982) para o MTO, ambos na cota máxima 

normal. Já, no Projeto Original, a drenagem inoperante é 68% superior que o critério de 

Andrade (1982). Conclui-se que a modificação dos drenos é eficiente na redução teórica 

do esforço da subpressão para Andrade (1982), por afetar diretamente o fator de forma λ.  

 

Verifica-se ainda que em nenhum dos métodos estudados, a cortina de injeção foi 

considerada, e assim, apenas o sistema de drenagem age como influenciador na redução 

dos efeitos da poropressão na base do vertedouro. 

 

5.2.5. Modelagem numérica 
 
Inicialmente, a modelagem numérica foi efetuada para os três modelos hidrogeológicos 

na condição de maciço homogêneo e isotrópico, e comparados com os resultados teóricos 

apresentados na Tabela 5.9. O modelo que apresentou magnitudes mais aproximadas ao 

dimensionamento teórico da Tabela 5.9, foi o Modelo 2 (1B x 1B). O Anexo III demonstra 

os resultados para os três modelos, bem como da resultante da subpressão. A partir dessa 

conclusão, as demais modelagens numéricas foram realizadas para um sistema 

hidrogeológico de dimensões 1B x 1B. 

 

Adotou-se uma malha de elementos na fundação do vertedouro de 2 x 2 m (Figura 5.5), 

refinada na região do tratamento. O modelo foi discretizado com 8.916 nós e 8.818 

elementos quadriláteros e triângulos. As condições de contorno foram impostas pela carga 

de montante (Hm) e jusante (Hj) para a cota máxima e mínima normal. Os Itens 5.2.5.1 a 

5.2.5.4 apresentam as análises de cada seção estudada e a Tabela 5.10 o resumo das 

condutividades hidráulicas utilizadas no modelo. 
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Figura 5.5: Malha de elementos finitos adotada no SEEP/W. 

 
Tabela 5.10: Condutividade hidráulica dos materiais do modelo numérico. 

Material Condutividade 

(cm/s) 

Símbolo 

Maciço Rochoso 4 x 10
-4

 kx 

Dreno – Projeto 

Original  

10
-3

 kd 

Dreno – MTO 5,4 x 10
-4

 kd 

Cortina de Injeção 9 x 10
-6

 ki 

 

 

5.2.5.1.  Seção A-A 

 
Os Anexos III e VI apresentam os resultados da modelagem numérica para o maciço 

homogêneo-isotrópico e homogêneo-anisotrópico, bem como os resultados teóricos para 

comparação. A Seção A-A (Figura 5.6) apresenta uma linha de injeção e uma linha de 

drenagem, sendo uma seção típica de tratamento de fundação de barragens de concreto. 
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Figura 5.6: Seção de análise A-A. 

 

A primeira análise realizada para esta seção foi em relação à redução da magnitude de 

subpressão pela adoção do MTO. Quando avaliados os resultados teóricos, a redução foi 

de aproximadamente 9% no caso de maciço rochoso isotrópico, e 10% (média 

aproximada de 10%) no caso do maciço anisotrópico. Na modelagem numérica, a redução 

foi de 6% e 9% (média aproximada de 7%), para o maciço isotrópico e anisotrópico, 

respectivamente. Salienta-se a importância do sistema de drenagem na influência direta 

da diminuição dos esforços da água na base do vertedouro, confirmando a eficiência da 

proposta do MTO para esta finalidade. 

 

Analisando os métodos Eletrobrás (2003) e Andrade (1982), novamente confirma-se que 

o primeiro critério é mais conservador, e que o segundo apresenta uma subpressão 37% 

inferior no caso do MTO. A introdução da anisotropia não afetou os resultados obtidos 

pelo critério da Eletrobrás (2003), por não considerar o fator de forma λ, diferentemente 

daquilo que foi encontrado para o critério de Andrade (1982). No Projeto Original, a 

adoção da anisotropia, aumentou 32% da carga do dreno e, no MTO, 25%. 

Consequentemente, a resultante final da subpressão foi elevada em 6% no Projeto 

Original e, 3% no MTO. Entretanto, nenhum destes valores ultrapassou àqueles 

encontrados para Eletrobrás (2003).  

 

As Figuras 5.7 e 5.8 demonstram os gráficos com equipotenciais de carga hidráulica 

gerados pelo software SEEP/W, e as Figuras 5.9 e 5.10 apresentam os diagramas de 

subpressão gerados a partir dos resultados de cargas da modelagem numérica. 
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Figura 5.7: Resultados da modelagem numérica para o Projeto Original: a) Máxima Normal; b) 

Mínima Normal. 

 

Figura 5.8: Resultados da modelagem numérica para o MTO: a) Máxima Normal; b) Mínima 

Normal. 
 

 
Figura 5.9: Diagramas de Subpressão para o Projeto Original: a) Máxima Normal; b) Mínima 

Normal. 
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Figura 5.10: Diagramas de Subpressão para o MTO: a) Máxima Normal; b) Mínima Normal. 

 

5.2.5.2.   Seção B-B 

 

A Figura 5.11 demonstra a seção típica B-B, contemplando três linhas de injeção e uma 

linha de drenagem. Os resultados das cargas e diagramas de subpressão são apresentados 

nos Anexos III e IV. 

 

 
Figura 5.11: Seção de análise B-B. 

 

Corroborando com as análises realizadas para a Seção A-A, a adoção do MTO como 

projeto de fundação da barragem, reduziu na Seção B-B em média 10% nos esforços 

teóricos (considerando o maciço homogêneo isotrópico e anisotrópico) e, 7% nos 

resultados encontrados por modelagem numérica. O critério de Eletrobrás (2003) 

apresenta aumento da subpressão entre 37% e 32%, para o MTO e Projeto Original, 

respectivamente. E, por fim, a inclusão da anisotropia aumenta o esforço de subpressão 

em 6% no Projeto Original e 3% no MTO, assim como na Seção A-A. 
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Avaliou-se nesta seção, o efeito das linhas de injeção, as quais foram aumentadas de uma 

para três linhas. Nos resultados finais da modelagem numérica, para os casos de Projeto 

Original e MTO (nas cotas máxima e mínima normal) e, adotando isotropia e anisotropia, 

os resultados finais apresentaram uma diferença 0,5%. Para isso, considera-se esta 

diferença sem representatividade, e que para esta pesquisa, a adoção de linhas de injeção 

não afetou a subpressão. Isso se deve, pelo baixo coeficiente de permeabilidade do maciço 

rochoso, e que, uma vez inserida uma calda para impermeabilização das fraturas 

existentes, esta não se torna eficaz. A redução da subpressão em 7% e 10% se dá pela 

alteração da malha de drenagem, conforme atribuído por Andrade (1982). As Figuras 5.12 

e 5.13 apresentam os gráficos da modelagem numérica para a Seção B-B. 

 

 
Figura 5.12: Resultados da modelagem numérica para o Projeto Original: a) Máxima Normal; b) 

Mínima Normal. 

 

 
Figura 5.13: Resultados da modelagem numérica para o MTO: a) Máxima Normal; b) Mínima 

Normal. 
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5.2.5.3.   Seção C-C 

 
A Figura 5.14 demonstra a seção típica C-C, contemplando apenas a cortina de drenagem. 

Os resultados das cargas e diagramas de subpressão são apresentados nos Anexos III e 

IV. 

 

 
Figura 5.14: Seção de análise C-C. 

 
Esta seção representa uma seção localizada entre os furos de injeção, em que os bulbos 

da calda não se sobrepõem, deixando passagem livre do fluxo. Assim, somente a cortina 

de drenagem faz a função de tratamento de fundação.  

 

Por meio dos resultados teóricos e por modelagem numérica, conclui-se que para esta 

situação, os efeitos da subpressão não serão alterados, quando comparados com uma 

seção que contempla a cortina de injeção (Seção A-A e B-B). A diferença entre os 

resultados foi de 1%, sendo irrelevante para a esta pesquisa. Salienta-se, mais uma vez, 

que a cortina de injeção não apresentou eficácia direta no efeito da pressão d’água na base 

do vertedouro e que a proposta MTO de redução de furos de injeção e aumento dos furos 

de drenagem é válida e funcional. As Figuras 5.15 e 5.16 apresentam os gráficos da 

modelagem numérica para a Seção C-C. 
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Figura 5.15: Resultados da modelagem numérica para o Projeto Original: a) Máxima Normal; b) 

Mínima Normal. 

 
Figura 5.16: Resultados da modelagem numérica para o MTO: a) Máxima Normal; b) Mínima 

Normal. 

5.2.5.4.   Seção D-D 

 

Os resultados das cargas e diagramas de subpressão da Seção D-D são apresentados nos 

Anexos III e IV. Esta análise refere-se ao maciço natural (sem tratamento de fundação) e 

também do sistema inoperante, citado por Eletrobrás (2003). Nesta condição, a 

subpressão é 45% superior quando comparada com às demais seções (A, B e C) pelo 

método de Andrade (1982) e 17% para o critério de Eletrobrás (2003). Com isso, afirma-

se a necessidade de um tratamento de fundação adequado e, no caso da UHE Jirau, um 

sistema de drenagem operante por ser este o principal responsável pela manutenção da 

segurança do barramento no que tange aos efeitos da subpressão. A Figura 5.17 apresenta 

os gráficos da modelagem numérica para a Seção D-D. 
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Figura 5.17: Resultados da modelagem numérica: a) Máxima Normal; b) Mínima Normal. 

 
5.2.6. Considerações finais 

 

A partir dos resultados apresentados no Item 5.2, é possível concluir sobre a avaliação da 

subpressão, que: 

a) A proposta do Modelo de Tratamento Otimizado (MTO) é eficiente na redução da 

subpressão, com diminuição de 10% e 7%, nas análises teóricas e por modelagem 

numérica; 

b) A redução da subpressão pelo MTO se dá pela alteração da cortina de drenagem, pelo 

aumento de furos e diminuição do espaçamento. Isso faz com que o método 

apresentado por Andrade (1982) seja menos conservador que Eletrobrás (2003) e mais 

próximos das leituras reais de piezometria (Tabela 5.8); 

c) Para esta pesquisa, a cortina de injeção não foi eficiente na redução da subpressão na 

base do vertedouro, uma vez que os resultados das seções sem cortina de injeção 

(Seção C-C) e com cortina formada por apenas uma linha (Seção A-A) apresentaram 

os mesmos resultados na modelagem numérica. Esta afirmação se deve ao fato do 

maciço rochoso da UHE Jirau possuir baixa condutividade hidráulica, confirmando o 

que havia sido discutido por esta autora na referência de Lopes (2015); 

d) A anisotropia do maciço rochoso afeta o resultado final da subpressão, com aumento 

de 3% no caso do MTO. Essa influência só é observada no método de Andrade (1982), 

pela alteração na magnitude do fator de forma λ. Como o espaçamento entre drenos 

foi reduzido no MTO, o efeito da anisotropia também é menor se comparado ao 
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Projeto Original (onde a anisotropia elevou a subpressão em 6%), salientando a 

funcionalidade desta proposta para a UHE Jirau; 

e) A metodologia GIN para a análise de subpressão não apresentou influência, uma vez 

que o volume de calda de cimento dos furos com maior consumo foi mantidos na 

proposta MTO. A alteração no tratamento de fundação mais significativa e que afetou 

diretamente a magnitude da subpressão, foi no espaçamento entre os drenos; 

f) Avaliou-se, ainda os índices de confiabilidade da modelagem numérica (IC), de 

acordo com as recomendações do ICOLD (2001 apud Gustein, 2011). Todas as cargas 

encontradas pela modelagem no SEEP/W (Hm, Hd e Hj), não ultrapassaram um índice 

IC de 1,4 (Anexo III), o que está dentro dos limites impostos na Tabela 2.8, de que 

percolação subterrânea deve ser menor que 2. Assim, as diferenças encontradas para 

algumas cargas são aceitáveis e conclui-se que a modelagem numérica de fluxo do 

vertedouro é representativa e confiável. 
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6. ANÁLISE DOS DESLOCAMENTOS 
 

Os deslocamentos na estrutura de concreto da UHE Jirau foram medidos na crista do 

vertedouro por meio de modelagem numérica e combinação de ações de acordo com as 

recomendações da Eletrobrás (2003) e da NBR 8681 (ABNT, 2003). Como os resultados 

numéricos da subpressão não identificaram variação na magnitude por meio da 

introdução da cortina de injeção, utilizou-se como modelo geomecânico a Seção A-A nas 

condições do Projeto Original e MTO. 

 

6.1.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O fluxograma da Figura 6.1 demonstra as principais atividades desenvolvidas neste 

capítulo para determinação do deslocamento horizontal da crista do vertedouro que serão 

detalhadas nos Itens 6.1.1 e 6.1.2. 

 

 
Figura 6.1: Fluxograma para determinação do deslocamento da estrutura. 

 

6.1.1. Modelo Geomecânico e Numérico 

 

Gutstein (2011) orienta que as dimensões do modelo geomecânico devem variar em uma 

relação de H/2 até 2 x H, sendo H a altura do barramento. Para esta pesquisa, adotou-se a 

relação de 1 x H, por não haver dimensionamento teórico dos deslocamentos e tensões 

para comparação dos resultados. A Figura 6.2 demonstra o modelo geomecânico com 

suas dimensões. 

Determinar as dimensões do modelo geomecânico

Determinar as ações induzidas e elaborar combinações de cargas

Realizar a modelagem numérica no STRAP para medir deslocamentos
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Figura 6.2: Modelo geomecânico 1 x H hipotético (dimensões em metro). 

 

Para a modelagem numérica, utilizou-se o software STRAP, versão 12.5. Os elementos 

foram definidos em uma malha quadrilátera e triangular de 2 x 2 m, e espessura de 1 m, 

conforme Figura 6.3. Optou-se por considerar somente dois materiais, o maciço rochoso 

e o barramento de concreto, devido a pequena espessura dos materiais da cortina de 

injeção e drenagem, que pouco influenciaria no modelo geomecânico.  

 

Contudo, respeitaram-se os resultados de subpressão por modelagem numérica 

apresentadas no Capítulo 5 e nos Anexos III e IV, além dos modelos do Projeto Original 

e do MTO, ambos com subpressão determinada pelos métodos de Eletrobrás (2003) e 

Andrade (1982). Em relação à isotropia do maciço rochoso, essa foi desprezada da análise 

de deslocamentos, uma vez que os resultados do Capítulo 5 demonstraram que a 

subpressão é maior quando a anisotropia é adotada.  
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Figura 6.3: Modelo numérico no STRAP 12.5. 

 

Segundo os critérios de Eletrobrás (2003), a análise da estabilidade global dos 

barramentos de concreto deve obedecer aos níveis de reservatório normais (máximos e 

mínimos), e excepcionais (maximorum e minimorum). Adotaram-se estes critérios 

também na verificação dos deslocamentos, considerando os níveis: 

 

a) CCC1: Cota de operação normal máxima (Montante = 90 m; Jusante = 73 m); 

b) CCC2: Cota de operação normal mínima (Montante = 82,5 m; Jusante = 70 m); 

c) CCC3: Cota de operação maximorum (Montante = 93,1 m; Jusante = 79 m); 

d) CCC4: Cota de operação minimorum. 

 

A cota operacional CCC4 foi desprezada nesta pesquisa, por não ter sido fornecida nos 

documentos executivos liberados pelo consórcio da UHE Jirau. Outra consideração 

adotada para esta tese foi em relação à seção típica do barramento (Figura 6.2), a qual 

representa o pilar do vertedouro, desprezando as regiões das ogivas e comportas. 

Portanto, nesta etapa do trabalho, os deslocamentos serão medidos mediantes aos 

carregamentos impostos em uma seção típica maciça de barragem de concreto gravidade, 

sem escoamento de água e abertura de comportas. 
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6.1.2. Carregamentos e Combinações de cargas 

 

Os carregamentos que solicitam a estrutura do vertedouro foram definidos conforme as 

orientações de Eletrobrás (2003) e as normativas NBR 6120 (ABNT, 1980), NBR 8681 

(ABNT, 2003) e NBR 7188 (ABNT, 2013). Para as condições de carregamento normais 

(máxima – CCC1; mínima – CCC2) foram definidos seis modelos para análise, conforme 

exposto na Tabela 6.1. 

 
Tabela 6.1: Modelos de análise para as condições de carregamentos normais. 

 

MODELO 

 

COTAS 

 

MODELO 

TRATAMENTO 

MÉTODO 

DETERINAÇÃO 

SUBPRESSÃO 

Detalhe 1 CCC1 Projeto 

Original/MTO 

Eletrobrás (2003) 

Detalhe 2 CCC2 Projeto 

Original/MTO 

Eletrobrás (2003) 

Detalhe 3 CCC1 Projeto Original Andrade (1988) 

Detalhe 4 CCC2 Projeto Original Andrade (1988) 

Detalhe 5 CCC1 MTO Andrade (1988) 

Detalhe 6 CCC2 MTO Andrade (1988) 

 

Todos os modelos descritos na Tabela 6.1 baseiam-se nos resultados de subpressão da 

Seção A-A, apresentada no Capítulo 5, devido a aproximação dos resultados com cortina 

(Seção A-A e B-B) e sem cortina de injeção (Seção C-C). Os Detalhes 1 e 2 representam 

os dois modelos de tratamento estudados no Capítulo 4, pois o critério de Eletrobrás 

(2003) não diferencia o espaçamento entre os drenos, assim, as magnitudes de subpressão 

não se alteram.  

 

Os carregamentos considerados para estes seis modelos de análise foram: o peso próprio 

do barramento (adotado conforme geometria da seção); pressões hidrostáticas de 

montante e jusante; empuxo de assoreamento de montante, carga móvel da ponte de 

acesso jusante, sobrecarga de piso de galeria montante e subpressão. A Figura 6.4 
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apresenta a aplicação dos carregamentos, bem como a sua magnitude para o Detalhe 1. 

Os demais carregamentos são apresentados no Anexo V, salientando-se que estes 

carregamentos foram dimensionados somente para esta pesquisa e não utilizam os 

resultados do projeto da UHE Jirau. 

 

 
Figura 6.4: Aplicação dos carregamentos para o Detalhe 1. 

 

No caso excepcional (maximorum ), além dos carregamentos dos Detalhes 1 a 6, 

considerou-se ainda os empuxos hidrodinâmicos de montante e jusante, além das forças 

devido aos sismos da fundação, atuantes no corpo do barramento e, a subpressão com 

drenos inoperantes. A Tabela 6.2 apresenta cada um dos modelos de análise e a Figura 

6.5 o Detalhe 7 com as suas ações impostas. 

 

 
Figura 6.5: Aplicação dos carregamentos para o Detalhe 7. 
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Tabela 6.2: Modelos de análise para as condições de carregamento limite. 

 

MODELO 

 

COTAS 

 

MODELO 

TRATAMENTO 

MÉTODO 

DETERINAÇÃO 

SUBPRESSÃO 

Detalhe 7 CCC3 Projeto Original/MTO Eletrobrás (2003) 

Detalhe 9 CCC3 Projeto Original/MTO 

– Drenos inoperantes 

Eletrobrás (2003) 

Detalhe 11 CCC3 Projeto Original  Andrade (1982) 

Detalhe 13 CCC3 MTO Andrade (1982) 

 

As combinações das ações para medição dos deslocamentos foram elaboradas para o 

estado de serviço limite (ELS), com ações frequentes para os Detalhes 1 a 6 (condição de 

carregamento normal) e raras para os Detalhes 7 a 13 (condição de carregamento limite) 

(Anexo VI). Desprezou-se a condição de carregamento de construção, indicado nos 

critérios da Eletrobrás (2003), devido a análise desta pesquisa ocorrer após a operação da 

UHE Jirau e não na fase de projeto. 

 

Por fim, o índice de confiabilidade (IC) adotado no Capítulo 5 para as análises de fluxo 

não foi considerada neste capítulo, uma vez que não houve dimensionamento teórico para 

comparação. 

 

6.2. ANÁLISES E RESULTADOS 
 

Os Itens 6.2.1 e 6.2.2 apresentam os resultados da modelagem numérica e magnitude dos 

deslocamentos horizontais da crista do vertedouro. 

 

6.2.1. Modelo Geomecânico e Numérico 

 

A malha de elementos finitos foi confeccionada no AutoCad ® e depois importada para 

o software STRAP, versão 12.5 para medição dos deslocamentos da crista do vertedouro. 

O modelo foi discretizado em elementos quadriláteros e triangulares, de dimensão 2 x 2 

m e espessura de 1 m, conforme Figura 6.6.  
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Figura 6.6: Modelagem numérica do Detalhe 1. 

 

Os materiais adotados para o modelo geomecânico foram o maciço rochoso de fundação, 

classificado como granito, e o concreto da estrutura do vertedouro. Para a modelagem 

numérica, foi necessário indicar os módulos de elasticidade (E; ʋ) de cada material. Para 

o maciço rochoso, utilizou-se como referência o trabalho de Mesquita (2008), encontrou 

para a fundação da UHE Jirau, módulos de elasticidade (E) variando entre 17 GPa e 77 

GPa, e Poisson (ʋ) de 0,18 a 0,24. Nesta pesquisa, optou-se por um valor médio de 50 

GPa (E) e 0,2 (ʋ). Para o concreto, adotou-se E = 21 GPa e ʋ= 0,2, conforme 

recomendações das memórias de cálculo do projeto executivo (ESBR, 2010c). 

 

6.2.2. Carregamentos e Combinações de cargas 
 

As ações impostas no barramento, citadas no Item 6.1.2 foram determinadas para esta 

pesquisa. Os coeficientes adotados conforme a NBR 8681 (ABNT, 2003), foram aqueles 

que mais se aproximaram das condições do projeto e estão apresentados no Anexo VI. 

Determinaram-se 64 combinações, o ELU (ações normais) e ELS (ações frequentes), 

ELU (ações excepcionais) e ELS (ações raras).  

 
Todas as ações e coeficientes foram introduzidos no software STRAP 12.5, e após o 

processamento das informações, obtiveram-se as envoltórias dos resultados. Para a 

medição dos deslocamentos da crista do vertedouro, tomaram-se as combinações com 

ações no Estado Limite de Serviço. A Tabela 6.3 apresenta os máximos deslocamentos 
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de crista encontrados para cada modelo de estudo e a Figura 6.7 apresenta os 

deslocamentos do Detalhe 1 e Detalhe 4. 
 

 
Figura 6.7: Modelagem numérica a) Detalhe 1; b) Detalhe 4. 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 6.3, conclui-se que os maiores 

deslocamentos acontecem para a cota maximorum (CCC3), a qual, com altura de 

reservatório maior, provoca aumento nas cargas de empuxo, além da consideração 

excepcional do sismo da fundação. As ações, provocam uma variação de deslocamento 

da crista de -0,86 mm e 5,78 mm.  

 

Nas condições de carregamento normal (CCC1 e CCC2), os deslocamentos variam entre 

3,52 mm e 0,86 mm, respectivamente. Não se observou diferença nos deslocamentos 

quando comparados os métodos de Eletrobrás (2003) e Andrade (1982), tão pouco entre 

os resultados encontrados para o Projeto Original e comparado com o MTO.  

 

Após a análise das magnitudes de deslocamento de crista indicados na Tabela 6.3, optou-

se por realizar uma nova modelagem, excluindo-se a ação da subpressão em todos os 

modelos, para verificar a sua influência nos resultados. Porém, os resultados foram 

elevados em menos de 0,10 mm em todas as situações, comprovando que as ações mais 

importantes em todos os modelos são os empuxos hidrostáticos e hidrodinâmicos, os 

quais dependem exclusivamente das alturas de água nos reservatórios. 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Tabela 6.3: Resultados dos máximos deslocamentos da crista do vertedouro. 
 

 

MODELO 

 

 

δc (mm) 

 

MODELO TRATAMENTO - 

MÉTODO 

 

COTA 

Detalhe 1 3,52 Projeto Original/MTO (Eletrobrás, 

2003) 

CCC1 

Detalhe 2 0,86 Projeto Original/MTO (Eletrobrás, 

2003) 

CCC2 

Detalhe 3 3,49 Projeto Original (Andrade, 1982) CCC1 

Detalhe 4 0,86 Projeto Original (Andrade, 1982) CCC2 

Detalhe 5 3,49 MTO (Andrade, 1982) CCC1 

Detalhe 6 0,86 MTO (Andrade, 1982) CCC2 

Detalhe 7 5,78 Projeto Original/MTO (Eletrobrás, 

2003) 

CCC3 

Detalhe 9 5,75 Projeto Original/MTO – Drenos 

inoperantes (Eletrobrás, 2003) 

CCC3 

Detalhe 11 5,75 Projeto Original (Andrade, 1982) CCC3 

Detalhe 13 5,75 MTO (Andrade, 1982) CCC3 

 

 

6.2.3.  Considerações finais 
 

A partir dos resultados apresentados no Item 6.2, é possível concluir sobre os 

deslocamentos horizontais da crista do vertedouro que: 

 

a) Os deslocamentos acompanham as magnitudes impostas na estrutura, atingindo 5,75 

mm para a cota maximorum e 3,52 mm para a cota normal máxima de operação. 

b) As magnitudes dos deslocamentos obtidos para a UHE Jirau corroboram com os 

apresentados em Itaipu e São Simão (citados por Silveira, 2003), concluindo-se que 

o dimensionamento das ações para este trabalho está condizente com carregamentos 

de outras estruturas de concreto; 
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c) Não houve diferença dos deslocamentos da crista entre o Projeto Original e MTO, 

nem entre os métodos de Eletrobrás (2003) e Andrade (1982). Isso se deve à pequena 

influência da subpressão nestes deslocamentos, sendo as ações de empuxos 

hidrostáticos e hidrodinâmicos os mais importantes; 

d) Como os deslocamentos horizontais da crista não foram alterados pela subpressão, 

afirma-se que a fundação em granito do vertedouro da UHE Jirau possui boas 

condições mecânicas e hidráulicas, conforme já mencionado nos Capítulos 4 e 5.  
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7. ESTABILIDADE GLOBAL DA ESTRUTURA 
 

A definição da estabilidade global de um barramento de concreto é orientada pela 

Eletrobrás (2003) que avalia a tensão máxima na fundação e os fatores de segurança em 

relação: a flutuação, ao deslizamento e ao tombamento. Os Itens 7.1 e 7.2 apresentam os 

critérios de análise e resultados desta avaliação para o vertedouro da UHE Jirau. 

 

7.1.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A estabilidade global foi determinada com o auxílio de planilhas no Excel por tratar-se 

de resoluções de fatores de segurança, utilizando para isso as combinações de ações do 

Capítulo 6.  

 

Já, para o estudo de tensão na base do vertedouro, esta foi medida pelo modelo numérico 

no STRAP 12.5, também apresentado no Capítulo 6 desta pesquisa. É importante salientar 

que os resultados obtidos nesse trabalho não caracterizam a realidade do empreendimento 

de Jirau. Utilizaram-se os dados e parâmetros que foram possíveis, mas as análises são 

teóricas, concebidas pela autora. 

 

7.1.1. Segurança em relação ao tombamento, flutuação e deslizamento 

 
De acordo com Eletrobrás (2003), a segurança dos barramentos de concreto deve ser 

verificada para as condições apresentadas na NBR 8681 (ABNT, 2003), com atenção 

especial ao Estado Limite Último de Perda de Equilíbrio Global ou Parcial das Estruturas 

admitida como corpo rígido. As ações para estas análises foram determinadas no Capítulo 

6 e apresentadas no Anexo VI, considerando as combinações do ELU (ações normais e 

excepcionais) e seus respectivos coeficientes. Assim, estudou-se a segurança global do 

vertedouro da UHE Jirau, nos estados últimos, para os Detalhes 1 a 13 descriminados 

também no Capítulo 6. 

Em relação à segurança contra a flutuação, utilizou-se a recomendação de Eletrobrás 

(2003) do Capítulo 2.2, a qual é garantida quando a relação entre o somatório dos esforços 

verticais e a subpressão é maior ou igual a 1,3 (no caso da condição de carregamento 

normal) e, superior ou igual a 1,1 na condição de carregamento limite. Os esforços 
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verticais adotados para esta análise foram: peso próprio da estrutura de concreto, 

sobrecargas e esforço provocado por sismos na fundação. A subpressão foi alterada em 

cada modelo de análise, conforme descritos nas Tabelas 6.1. e 6.2. 

 

A estabilidade em relação ao tombamento do barramento foi verificada em relação aos 

momentos resistentes e solicitantes (Capítulo 2.2) atuantes em um ponto arbitrado na 

jusante no vertedouro e denominado de A. Todos os carregamentos atuantes na estrutura 

foram consideradas nesta análise, tomando as suas magnitudes ponderadas pelos seus 

coeficientes e multiplicadas pela distância do centro de aplicação da carga até o ponto A 

(braço de alavanca). Na condição de carregamento normal (Detalhe 1 a 6), a segurança 

ao tombamento é aceita quando as relações de momentos são maiores ou iguais a 1,5. Já, 

na condição de carregamento limite (Detalhe 7 a 13), essa relação é validada para fatores 

de segurança superiores ou iguais a 1,1. 

 

E por fim, a segurança em relação ao deslizamento obedeceu aos critérios também citados 

no Capítulo 2.2, adotando como plano de deslizamento o contato concreto – rocha. Os 

parâmetros de resistência ao cisalhamento do maciço rochoso de fundação do barramento 

foram adotados conforme os documentos executivos, com ângulo de atrito interno de 35º 

e intercepto de coesão de 100 kPa (ESBR, 2010b) e os coeficientes de minoração 

indicados pela Eletrobrás (2003). Para as condições de carregamento normal e limite, a 

segurança ao deslizamento é dada para fatores superiores ou iguais a 1,0. 

 

7.1.2. Tensão admissível na fundação 

 
As tensões na fundação em maciço rochoso da base do barramento foram determinadas 

por meio de elementos finitos, no software STRAP, versão 12.5 e comparadas com a 

tensão admissível indicada em projeto executivo de 0,75 MPa (ESBR, 2010b). Para isso, 

adotaram-se as combinações de ações no estado de limite serviço, utilizando os mesmos 

modelos matemáticos do Capítulo 6. 
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7.2.  ANÁLISES E RESULTADOS 

 

Os Itens 7.2.1 e 7.2.2. demonstram os resultados obtidos para a estabilidade do 

barramento, em suas diferentes combinações de ações. 

 

7.2.1. Segurança em relação ao tombamento, flutuação e deslizamento 
 

Para cada modelo de análise, denominado de Detalhe (1 a 13), as ações foram ponderadas 

conformes os coeficientes previstos na NBR 8681 (ABNT, 2003) e avaliadas as 

seguranças em estado de limite último para o tombamento, flutuação e deslizamento. Para 

os Detalhes 1 a 6, estudaram-se quatro combinações para cada modelo, totalizando 24 

combinações para as condições de carregamento normais. Nos Detalhes 7 a 13, cada 

modelo possuiu uma combinação de ação, totalizando quatro combinações para as 

condições de carregamento limites. Os resultados de todas as análises estão apresentados 

no Anexo VII. 

 

A Figura 7.1 apresenta a segurança para o Detalhe 1, que considerada carregamentos 

normais na cota de operação do reservatório normal máxima (CCC1). Observa-se que o 

menor fator de segurança na flutuação foi de 1,52 (COMB4), no tombamento 1,42 

(COMB4) e, no deslizamento 11,38 (COMB1). A combinação intitulada de COMB4 foi 

a que apresentou menores fatores, e instabilidade em relação ao tombamento da estrutura. 

Nesta combinação, a variável principal adotada foi a subpressão dimensionada pelo 

método da Eletrobrás (2003) e majorada por fator de 1,5. 

 

 
Figura 7.1: Estabilidade global para o Detalhe 1. 
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Analisou-se ainda a variação dos coeficientes de segurança a partir da utilização do 

método de Andrade (1982) na determinação da subpressão ao invés do critério da 

Eletrobrás (2003). Adotando-se a magnitude de subpressão do método de Andrade 

(1982), o fator de segurança em relação à flutuação é aumentado em 37,5% e em relação 

ao tombamento em 44%. O fator de segurança em relação ao deslizamento depende 

diretamente dos esforços de empuxo, e por isso não foi adotado nessa comparação. A 

Figura 7.2 demonstra essa análise para o Projeto Original. 

 

Já, a Figura 7.3 apresenta a comparação do critério de Andrade (1982) para o MTO, em 

que os fatores de segurança para a flutuação e tombamento são elevados em 58% e 70%, 

respectivamente. 

 

 
Figura 7.2: Comparação dos resultados de estabilidade no Projeto Original a) Detalhe 1; b) 

Detalhe 3. 
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Figura 7.3: Comparação dos resultados de estabilidade no MTO a) Detalhe 1; b) Detalhe 5. 

A Figuras 7.4  apresenta a análise de estabilidade global para o Detalhes 7, que 

consideram condições de carregamento limite na cota de operação do reservatório 

maximorum. Observa-se nesta figura que na condição de maior carregamento sob a 

estrutura do vertedouro (cota maximorum), todos os fatores de segurança são atendidos.  

 

 
Figura 7.4: Estabilidade global para o Detalhe 7. 

 

7.2.2. Tensão admissível na fundação 

 

A Tabela 7.1 apresenta os resultados de tensões máximas medidas na fundação do 

vertedouro para cada modelo de análise, considerando o estado limite de serviço. A partir 

dos seus resultados e comparados com a Tabela 6.3, conclui-se que as maiores tensões 

ocorrem nos modelos com maiores deslocamentos. Três modelos de análise tiveram 

tensões superiores (destacas em negrito) às estimadas em projeto de 0,75 MPa, porém, os 
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resultados não se distanciaram mais que 9% e, considerando que o valor de projeto se 

refere à uma tensão admissível, a qual apresenta fator de segurança sob a capacidade de 

carga de ruptura é possível admitir que esta diferença é aceitável. 

 
Tabela 7.1: Resultados das tensões máximas na fundação do vertedouro. 

 

 

MODELO 

 

 

σmáx (MPa) 

 

MODELO TRATAMENTO - 

MÉTODO 

 

COTA 

Detalhe 1 0,57 Projeto Original/MTO 

(Eletrobrás, 2003) 

CCC1 

Detalhe 2 0,24 Projeto Original/MTO 

(Eletrobrás, 2003) 

CCC2 

Detalhe 3 0,58 Projeto Original (Andrade, 

1982) 

CCC1 

Detalhe 4 0,23 Projeto Original (Andrade, 

1982) 

CCC2 

Detalhe 5 0,59 MTO (Andrade,1982) CCC1 

Detalhe 6 0,24 MTO (Andrade, 1982) CCC2 

Detalhe 7 0,74 Projeto Original/MTO 

(Eletrobrás, 2003) 

CCC3 

Detalhe 9 0,79 Projeto Original/MTO – Drenos 

inoperantes (Eletrobrás, 2003) 

CCC3 

Detalhe 11 0,81 Projeto Original (Andrade, 

1982) 

CCC3 

Detalhe 13 0,82 MTO (Andrade, 1982) CCC3 

 
7.2.3.  Considerações finais 
 

Através da análise de segurança global da estrutura de concreto do vertedouro da UHE 

Jirau, é possível concluir que: 

 

a) Em relação à segurança contra o tombamento, um dos modelos não atendeu a 

segurança, estando abaixo das recomendações da Eletrobrás (2003).  

b) A segurança em relação à flutuação e ao deslizamento foi atendida em todos os 

modelos de estudo; 



192 
 

c) O critério de determinação da subpressão de Andrade (1982) mais uma vez mostra-

se mais eficiente, para redução dos esforços, aumentando a segurança de flutuação 

em 37,5% para o Projeto Original e 58% para o MTO; 

d) A otimização do projeto de tratamento de fundação, com duplicação do número de 

furos de drenagem e redução dos furos de injeção apresentou aumento de segurança 

de flutuação de 55% pelo método de Andrade (1982), mostrando-se eficiente para a 

estrutura de concreto; 

e) Pelos resultados apresentados, observa-se que para esta pesquisa, a utilização da 

cortina de injeção não demonstrou melhoria na fundação, uma vez que o maciço de 

fundação já se apresenta com baixos coeficientes de permeabilidade a altos 

parâmetros de resistência mecânica; 

f) Em relação às tensões na fundação, para os carregamentos considerados nestas 

pesquisas, admite-se que estas foram menores ou iguais à tensão admissível de 

projeto. 
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8. CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 

Este capítulo se destina à análise final deste trabalho, apresentando no Item 8.1 as 

conclusões obtidas e no Item 8.2, sugestões para pesquisas futuras. 

 

8.1.  CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES FINAIS 
 
Este trabalho teve o intuito de aprofundar o conceito dos tratamentos de fundações em 

barragens de concreto, a partir da aplicação de um conceito otimizado em um maciço 

rochoso de granito. A otimização nesse caso, estabeleceu uma cortina mais espaçada nos 

locais de absorções pequenas, e menos espaçadas nas regiões de tomadas mais 

significativas, reduzindo o prazo da execução e aplicando um custo mais atrativo nessas 

atividades. 

 

Após a adoção do modelo otimizado, denominado de MTO, a magnitude da subpressão 

foi dimensionada de duas formas: teórica (pelo critério da Eletrobrás, 2003 e Andrade, 

1982) e por elementos finitos, aplicando um índice de confiabilidade (IC) do ICOLD para 

validar a modelagem numérica e garantir que o modelo atende ao estudo. Além de indicar 

uma otimização na cortina de injeção e de drenagem, optou-se por incluir nessa pesquisa 

a metodologia GIN apresentada por Lombardi e Deere (1993) que suspende alguns 

conceitos da metodologia convencional. 

 

Por meio de retroanálise de resultados de absorção d’água e consumo de calda de cimento, 

foram confeccionadas curvas GIN para avaliação da aplicabilidade em empreendimentos 

nacionais, similar ao que Gama (2012) realizou em Portugal, para a barragem de 

Apartadura. Após a determinação da subpressão para os diferentes métodos teóricos no 

projeto otimizado, modelos hidrogeológicos e geomecânicos foram estudados por meio 

de elementos finitos nos softwares SEEP/W e STRAP 12.5, avaliando a subpressão e sua 

influência nos deslocamentos da crista da barragem e estabilidade global. 

As principais conclusões, foram: 
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a) O estudo da condição do maciço rochoso em relação à permeabilidade permitiu 

desenvolver um projeto otimizado de tratamento de fundação, direcionando furos de 

injeção em blocos mais importantes, como do VT-06 ao VT-09; 
b) O projeto otimizado (MTO) reduziu furos obrigatórios de ordem terciária nos blocos 

que apresentaram absorções menores que 30 kg/m (estabelecido pela projetista), e 

manteve esses furos nas regiões mais importantes; 
c) Como o objetivo da pesquisa é medir a subpressão, os furos de drenagem foram 

aumentados, reduzindo a malha de 3 x 3 m para 1,5 x 1,5 m, calculando-se a carga 

nesses drenos por Eletrobrás (2003) e Andrade (1982); 

d) Pelo método da Eletrobrás (2003), como este não considera o fator de forma da 

drenagem, não houve diferença nas magnitudes de subpressão para o Projeto Original 

comparado ao MTO; 
e) Já, adotando-se o método de Andrade (1982), a subpressão foi reduzida em 10% para 

os resultados teóricos, e 7% na modelagem numérica, sabendo-se que o melhor 

modelo numérico para o estudo de fluxo foi de 1 x B, com o índice de confiabilidade 

IC mais apurado; 
f) Adotando-se a anisotropia do maciço rochoso com base no coeficiente de anisotropia 

de Zhang (2017), a subpressão foi aumentada em 3%, e para as demais análises deste 

trabalho, essa consideração foi adotada; 
g) Na modelagem numérica de fluxo pelo SEEP/W, estabeleceram-se as espessuras de 

cada material e coeficientes de permeabilidade do maciço granítico, cortina de injeção 

e cortina de drenagem, estudando-se quatro seções, em que duas delas consideram a 

cortina de injeção e drenagem, uma apenas a drenagem e a última o maciço natural; 
h) Na análise numérica por elementos finitos, a cortina de injeção não demonstrou 

influência nos resultados de subpressão, corroborando com outras pesquisas como 

Levis (2006); 

i) Na análise de estabilidade global da estrutura, as combinações críticas foram aquelas 

em que a subpressão é a variável principal, principalmente na segurança em relação 

ao tombamento e flutuação, afetando em até 70% nos resultados finais; 
j) Os deslocamentos da crista do vertedouro foram pouco influenciados pela subpressão, 

com magnitudes máximas menores que 6 mm; 

k) A adoção da metodologia GIN não afetou o resultado de estabilidade e deslocamento, 

pois as curvas adotaram os mesmos consumos do projeto original; 
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l) Foram construídas dois grupos de curvas GIN, em que o primeiro foi baseado nos 

resultados de absorção d’água, representando o início dos tratamentos de fundação. 

Observou-se nessa etapa que as magnitudes foram de até 50.000 kPa x l/m nos blocos 

de maior permeabilidade; 

m) No segundo grupo das curvas GIN, baseadas nos consumos de calda de cimento e 

representando o andamento do tratamento de fundação, as intensidades foram 

reduzidas, com máximos valores de 7.000 kPa x l/m; 

n) A dificuldade em comparar esses resultados com a bibliografia existente é que a base 

de dados se dá pelo que Lombardi e Deere (1993) estabeleceram, orientados por 

projetos localizados principalmente na Europa. O único projeto nacional adotou um 

formato misto e também não é passível de comparação; 

o) Para a adoção do GIN no Brasil, é necessário modificar os equipamentos existentes 

de monitoramento da injeção, que utilizam como base para controle de absorção os 

resultados do ensaio de Lugeon ao invés do EPA, e nas primeiras implantações o custo 

da atividade tende a sofrer aumento, não sendo interessante na fase inicial; 

p) Porém, os resultados obtidos e publicados por Lombardi e Deere (1993) são 

satisfatórios e facilmente monitorados. A metodologia de Lombardi e Deere (1993) 

não é recente, mas apresenta poucas atualizações ao longo do tempo. Acredita-se que 

aprofundar e incluir este método nos projetos nacionais pode garantir melhoria na 

eficiência dos tratamentos de fundação, além da possibilidade de automatizar o 

sistema, ainda arcaico na sua operação. 

  

8.2. SUGESGTÃO PARA PESQUISAS FUTURAS 
 
Sugere-se para a continuidade deste trabalho: 

a) Implantar o GIN em outros projetos, preferencialmente durante a concepção e 

construção, para que as curvas sejam representativas do empreendimento e não 

construídas por retroanálise; 

b) Construir uma base bibliográfica com histórico de projetos nacionais da utilização 

GIN, para auxiliar nas conclusões e análises; 

c) Estabelecer curvas GIN para ensaios EPA e não Lugeon, estendo para sistemas de 

monitoramento; 
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d) Conjugar mapeamentos de geofísica para avaliação do caminhamento das caldas de 

cimento no maciço de fundação. 
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ANEXO I: Detalhe típico do tratamento de fundação. 
 

P – Primário 

S – Secundário 

T – Terciário 

D – Dreno 

 

Medidas em m 
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ANEXO II: Apresentação das curvas GIN para as Fases I e II. 

 

 
Figura II-1: Curvas GIN para o bloco VT-01: a) Fase I; b) Fase II. 

 

 

 

Figura II-2: Curvas GIN para o bloco VT-02: a) Fase I; b) Fase II. 
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Figura II-3: Curvas GIN para o bloco VT-03: a) Fase I; b) Fase II. 

 

 

 
Figura II-4: Curvas GIN para o bloco VT-04: a) Fase I; b) Fase II. 
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Figura II-5: Curvas GIN para o bloco VT-05: a) Fase I; b) Fase II. 

 

 

 
Figura II-6: Curvas GIN para o bloco VT-06: a) Fase I; b) Fase II. 
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Figura II-7: Curvas GIN para o bloco VT-07: a) Fase I; b) Fase II. 

 

 

 
Figura II-8: Curvas GIN para o bloco VT-08: a) Fase I; b) Fase II. 
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Figura II-9: Curvas GIN para o bloco VT-09: a) Fase I; b) Fase II. 

 

 
Figura II-10: Curvas GIN para o bloco VT-10: a) Fase I; b) Fase II. 
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ANEXO III: Escolha do modelo de análise da modelagem numérica – Maciço 

homogêneo e isotrópico 

 
Tabela III-1: Resultados para a Seção A-A Projeto Original (Cota Máxima Normal). 

  

Teórico 

 

1B x 1B 

 

1,35B x 0,9B 

 

2B x 2B 
Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Hm 

(m) 

28 28 28,2 31,6 28,5 31,8 28,3 31,6 

Hd (m) 7,1 22 7,2 22,1 7,2 22,1 7,2 22,1 

Hj (m) 19 19 23,9 24,8 23,9 24,9 24,3 25,1 

U 

(kN/m) 

9.771,8 14.577,7 11.206 16.413,1 11.213,8 16.413,1 11.328,6 16.505,3 

IC (*) 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 

(*) Apresentado apenas o resultado mais significativo entre Hm, Hd e Hj. 
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Tabela III-2: Resultados para a Seção A-A Projeto Original (Cota Mínima Normal). 

  

Teórico 

 

1B x 1B 

 

1,35B x 0,9B 

 

2B x 2B 
Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Hm 

(m) 

22,4 22,4 25,3 28,8 25,6 29 25,5 28,8 

Hd (m) 6,2 20,9 6,2 20,9 6,3 21 6,3 21 

Hj (m) 20,2 20,2 26,5 27,5 26,5 27,5 26,7 27,7 

U 

(kN/m) 

9.613,8 14.410,9 11.582,7 16.764,3 11.622,9 16.799,6 11.682,7 16.856,2 

IC (*) 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 

(*) Apresentado apenas o resultado mais significativo entre Hm, Hd e Hj. 
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Tabela III-3: Resultados para a Seção A-A MTO (Cota Máxima Normal). 

  

Teórico 

 

1B x 1B 

 

1,35B x 0,9B 

 

2B x 2B 
Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Hm 

(m) 

28 28 28,7 32,1 29 32,2 28,4 31,9 

Hd (m) 4,5 22 4,5 22 4,5 22,1 4,6 22,1 

Hj (m) 19 19 24,1 25 24,1 25 24,4 25,2 

U 

(kN/m) 

8.799,6 14.577,7 10.400,6 16.453,3 10.405,5 16.488,7 11.292,3 16.542,6 

IC (*) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

(*) Apresentado apenas o resultado mais significativo entre Hm, Hd e Hj. 
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Tabela III-4: Resultados para a Seção A-A MTO (Cota Mínima Normal). 

  

Teórico 

 

1B x 1B 

 

1,35B x 0,9B 

 

2B x 2B 
Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Hm 

(m) 

22,4 22,4 26 29,1 26,2 29,3 25,7 29 

Hd (m) 4 20,9 4 20,9 4,1 21 4,1 21 

Hj (m) 20,2 20,2 26,8 27,6 26,8 27,6 27 27,7 

U 

(kN/m) 

8.887,9 14.410,9 10.974,4 16.801,6 11.011,7 16.839,8 11.061,7 16.859,5 

IC (*) 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 

(*) Apresentado apenas o resultado mais significativo entre Hm, Hd e Hj. 
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Tabela III-5: Resultados para a Seção B-B Projeto Original (Cota Máxima Normal). 

  

Teórico 

 

1B x 1B 

 

1,35B x 0,9B 

 

2B x 2B 
Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Hm 

(m) 

28 28 30,4 32,7 30,6 32,9 30,5 32,7 

Hd (m) 7,1 22 7,2 22,1 7,2 22,1 7,2 22,1 

Hj (m) 19 19 23,9 24,8 23,8 24,8 24,3 25,1 

U 

(kN/m) 

9.770,8 14.557,7 11.260,9 16.440,6 11.239,3 16.445,5 11.386,5 16.532,8 

IC (*) 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 

(*) Apresentado apenas o resultado mais significativo entre Hm, Hd e Hj. 
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Tabela III-6: Resultados para a Seção B-B Projeto Original (Cota Mínima Normal). 

  

Teórico 

 

1B x 1B 

 

1,35B x 0,9B 

 

2B x 2B 
Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Hm 

(m) 

22,4 22,4 27,3 29,6 27,6 29,8 27,5 29,7 

Hd (m) 6,2 20,9 6,2 20,8 6,3 21 6,3 21 

Hj (m) 20,2 20,2 26,5 27,5 26,5 27,5 26,9 27,7 

U 

(kN/m) 

9.613,8 14.410,9 11.634,7 16.749,6 11.677,8 16.819,2 11.798,5 16.877,1 

IC (*) 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 

(*) Apresentado apenas o resultado mais significativo entre Hm, Hd e Hj. 
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Tabela III-7: Resultados para a Seção B-B MTO (Cota Máxima Normal). 

  

Teórico 

 

1B x 1B 

 

1,35B x 0,9B 

 

2B x 2B 
Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Hm 

(m) 

28 28 30,7 22,9 31 33,1 30,9 32,9 

Hd (m) 4,5 22 4,5 22 4,5 22,1 4,6 22,1 

Hj (m) 19 19 24,1 25 24 25 24,5 25,2 

U 

(kN/m) 

8.799,6 14.577,7 10.450,9 16.475,9 10.431 16.511,2 10.610,5 16.566,1 

IC (*) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

(*) Apresentado apenas o resultado mais significativo entre Hm, Hd e Hj. 
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Tabela III-8: Resultados para a Seção B-B MTO (Cota Mínima Normal). 

  

Teórico 

 

1B x 1B 

 

1,35B x 0,9B 

 

2B x 2B 
Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Hm 

(m) 

22,4 22,4 27,7 29,8 27,9 30 27,9 29,9 

Hd (m) 4 20,9 4 20,9 4,1 21 4,1 21 

Hj (m) 20,2 20,2 26,7 27,6 26,7 27,6 27,1 27,8 

U 

(kN/m) 

8.887,9 14.410,9 10.989,2 16.817,3 11.026,4 16.854,6 11.149,1 16.914,4 

IC (*) 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 

(*) Apresentado apenas o resultado mais significativo entre Hm, Hd e Hj. 
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Tabela III-9: Resultados para a Seção C-C Projeto Original (Cota Máxima Normal). 

  

Teórico 

 

1B x 1B 

 

1,35B x 0,9B 

 

2B x 2B 
Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Hm 

(m) 

28 28 24,4 29,8 24,8 30,1 24,6 30 

Hd (m) 7,1 22 7,2 22,1 7,2 22,1 7,2 22,1 

Hj (m) 19 19 24 24,9 23,9 24,2 24,4 25,1 

U 

(kN/m) 

9.770,8 14.577,7 11.137,3 16.399,4 11.117,7 16.194,3 11.229,5 16.462,2 

IC (*) 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,3 

(*) Apresentado apenas o resultado mais significativo entre Hm, Hd e Hj. 
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Tabela III-10: Resultados para a Seção C-C Projeto Original (Cota Mínima Normal). 

  

Teórico 

 

1B x 1B 

 

1,35B x 0,9B 

 

2B x 2B 
Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Hm 

(m) 

22,4 22,4 22 27,3 22,3 27,5 22,2 27,4 

Hd (m) 6,2 20,9 6,2 20,8 6,3 21 6,3 21 

Hj (m) 20,2 20,2 26,6 27,5 26,6 27,6 26,9 27,7 

U 

(kN/m) 

9.613,8 14.410,9 11.526,7 16.693,7 11.567 16.790,8 11.654,3 16.818,3 

IC (*) 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 

(*) Apresentado apenas o resultado mais significativo entre Hm, Hd e Hj. 
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Tabela III-11: Resultados para a Seção C-C MTO (Cota Máxima Normal). 

  

Teórico 

 

1B x 1B 

 

1,35B x 0,9B 

 

2B x 2B 
Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Hm 

(m) 

28 28 25,5 30,5 25,6 30,7 25,7 30,6 

Hd (m) 4,5 22 4,5 22 4,5 22,1 4,6 22,1 

Hj (m) 19 19 24,2 25 24,2 25,1 24,6 25,3 

U 

(kN/m) 

8.799,6 14.557,7 10.304,4 16.412,1 10.346,6 16.483,7 10.501,6 16.538 

IC (*) 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

(*) Apresentado apenas o resultado mais significativo entre Hm, Hd e Hj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA DE TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO DE UMA BARRAGEM DE CONCRETO E 

SEUS EFEITOS NA ANÁLISE DE SUBPRESSÃO E DESLOCAMENTOS 

 

222 
 

Tabela III-12: Resultados para a Seção C-C MTO (Cota Mínima Normal). 

  

Teórico 

 

1B x 1B 

 

1,35B x 0,9B 

 

2B x 2B 
Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Andrade 

(1982) 

Eletrobrás 

(2003) 

Hm 

(m) 

22,4 22,4 23,1 28 23,2 23,1 23,3 28 

Hd (m) 4 20,9 4 20,9 4,1 21 4,1 23,9 

 

Hj (m) 20,2 20,2 26,9 27,6 26,9 27,7 27,2 27,8 

U 

(kN/m) 

8.887,9 14.410,9 10.931,3 16.771,2 10.963,6 16.836,9 11.055,9 17.778,7 

IC (*) 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 

(*) Apresentado apenas o resultado mais significativo entre Hm, Hd e Hj. 
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Tabela III-13: Resultados para a Seção D-D (Cota Máxima Normal). 

  

Teórico 

 

1B x 1B 

 

1,5B x 1,5B 

 

2B x 2B 
Hm (m) 28 33,2 33,4 33,1 

Hj (m) 19 25,4 25,5 25,6 

U 

(kN/m) 

16.461,2 20.208,6 20.308,7 20.241 

IC (*)  1,3 1,3 1,3 

      (*) Apresentado apenas o resultado mais significativo entre Hm e Hj. 

 
Tabela III-14: Resultados para a Seção D-D (Cota Mínima Normal). 

  

Teórico 

 

1B x 1B 

 

1,5B x 1,5B 

 

2B x 2B 
Hm (m) 22,4 30,3 30,5 30,3 

Hj (m) 20,2 28 28,1 28,1 

U 

(kN/m) 

14.989,7 20.110,5 20.208,6 20.142,9 

IC (*)  1,4 1,4 1,4 

      (*) Apresentado apenas o resultado mais significativo entre Hm e Hj. 
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ANEXO IV: Comparação dos resultados de modelagem numérica para maciço 

isotrópico e anisotrópico (Modelo 1B x 1B) 

 
Tabela IV-1: Resultados para a Seção A-A Projeto Original (Cota Máxima Normal). 

 Homogêneo-

Isotrópico 

Homogêneo-

Anisotrópico 

Diferença (%) 

Hm (m) 28,2 28,7 1,8 

Hd (m) 7,2 9,5 31,9 

Hj (m) 23,9 24 0,4 

U (kN/m) 11.206 11.995,7 7 
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Tabela IV-2: Resultados para a Seção A-A Projeto Original (Cota Mínima Normal). 

 Homogêneo-

Isotrópico 

Homogêneo-

Anisotrópico 

Diferença (%) 

Hm (m) 25,3 25,8 2 

Hd (m) 6,2 8 29 

Hj (m) 26,5 26,6 0,4 

U (kN/m) 11.582,7 12.214,4 5,4 
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Tabela IV-3: Resultados para a Seção A-A MTO (Cota Máxima Normal). 

 Homogêneo-

Isotrópico 

Homogêneo-

Anisotrópico 

Diferença (%) 

Hm (m) 28,7 28,9 0,7 

Hd (m) 4,5 5,6 24,4 

Hj (m) 24,1 24,2 0,4 

U (kN/m) 10.400,6 10.786,1 3,7 

 

 

 
Tabela IV-4: Resultados para a Seção A-A MTO (Cota Mínima Normal). 

 Homogêneo-

Isotrópico 

Homogêneo-

Anisotrópico 

Diferença (%) 

Hm (m) 26 26,2 0,8 

Hd (m) 4 5 25 

Hj (m) 26,8 26,8 0 

U (kN/m) 10.974,4 11.304,1 3 

 

 

 

 

Tabela IV-5: Resultados para a Seção B-B Projeto Original (Cota Máxima Normal). 

 Homogêneo-

Isotrópico 

Homogêneo-

Anisotrópico 

Diferença (%) 

Hm (m) 30,4 30,8 1,3 

Hd (m) 7,2 9,5 31,9 

Hj (m) 23,9 24 0,4 

U (kN/m) 11.260,9 12.052,6 7 
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Tabela IV-6: Resultados para a Seção B-B Projeto Original (Cota Mínima Normal). 

 Homogêneo-

Isotrópico 

Homogêneo-

Anisotrópico 

Diferença (%) 

Hm (m) 27,3 27,6 1,1 

Hd (m) 6,2 8 29 

Hj (m) 26,5 26,6 0,4 

U (kN/m) 11.634,7 12.261,5 5,4 

 

 

 

Tabela IV-7: Resultados para a Seção B-B MTO (Cota Máxima Normal). 

 Homogêneo-

Isotrópico 

Homogêneo-

Anisotrópico 

Diferença (%) 

Hm (m) 30,7 30,9 0,6 

Hd (m) 4,5 5,6 24,4 

Hj (m) 24,1 24,1 0 

U (kN/m) 10.450,6 10.813,6 3,5 
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Tabela IV-8: Resultados para a Seção B-B MTO (Cota Mínima Normal). 

 Homogêneo-

Isotrópico 

Homogêneo-

Anisotrópico 

Diferença (%) 

Hm (m) 27,7 27,9 0,7 

Hd (m) 4 5 25 

Hj (m) 26,7 26,8 0,4 

U (kN/m) 10.989,2 11.352,1 3,3 

 

 

 
Tabela IV-9: Resultados para a Seção C-C Projeto Original (Cota Máxima Normal). 

 Homogêneo-

Isotrópico 

Homogêneo-

Anisotrópico 

Diferença (%) 

Hm (m) 24,4 25,3 3,7 

Hd (m) 7,2 9,5 31,9 

Hj (m) 24 24,1 0,4 

U (kN/m) 11.137,3 11.945,6 7,2 
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Tabela IV-10: Resultados para a Seção C-C Projeto Original (Cota Mínima Normal). 

 Homogêneo-

Isotrópico 

Homogêneo-

Anisotrópico 

Diferença (%) 

Hm (m) 22 22,7 3,2 

Hd (m) 6,2 8 29 

Hj (m) 26,6 26,7 0,4 

U (kN/m) 11.526,7 12.161,4 5,5 
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Tabela IV-11: Resultados para a Seção C-C MTO (Cota Máxima Normal). 

 Homogêneo-

Isotrópico 

Homogêneo-

Anisotrópico 

Diferença (%) 

Hm (m) 25,5 25,8 1,2 

Hd (m) 4,5 5,6 24,4 

Hj (m) 24,2 24,3 0,4 

U (kN/m) 10.304,4 10.740 4,2 
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Tabela IV-12: Resultados para a Seção C-C MTO (Cota Mínima Normal). 

 Homogêneo-

Isotrópico 

Homogêneo-

Anisotrópico 

Diferença (%) 

Hm (m) 23,1 23,4 1,3 

Hd (m) 4 5 25 

Hj (m) 26,9 26,9 0 

U (kN/m) 10.931,3 11.261,9 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA DE TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO DE UMA BARRAGEM DE CONCRETO E 

SEUS EFEITOS NA ANÁLISE DE SUBPRESSÃO E DESLOCAMENTOS 

 

232 
 

ANEXO V: Ações impostas na estrutura de concreto 

 

Tabela V-1: Ações para o Detalhe 1. 

 CARREGAMENTO ESFORÇO (kN/m) TIPO DE AÇÃO 

Peso Próprio e 

Equipamentos 

g1 25.000 Permanente 

Empuxo Hidrostático 

Montante 

q1(1) 3.845,5 Variável 

Empuxo Hidrostático 

Jusante 

q1(2) 1.770,7 Variável 

Empuxo Assoreamento 

Montante 

q1(3) 12,1 Variável 

Carga Móvel q3 62,5 Variável 
Carga Acidental q4 17,5 Variável 

Subpressão q5 16.454 Variável 
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Tabela V-2: Ações para o Detalhe 2. 

 CARREGAMENTO ESFORÇO (kN/m) TIPO DE AÇÃO 

Peso Próprio e 

Equipamentos 

g1 25.000 Permanente 

Empuxo Hidrostático 

Montante 

q1(1) 2.061,3 Variável 

Empuxo Hidrostático 

Jusante 

q1(2) 1.255,7 Variável 

Empuxo Assoreamento 

Montante 

q1(3) 6,5 Variável 

Carga Móvel q3 62,5 Variável 
Carga Acidental q4 17,5 Variável 

Subpressão q5 13.821,3 Variável 
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Tabela V-3: Ações para o Detalhe 3. 

 CARREGAMENTO ESFORÇO (kN/m) TIPO DE AÇÃO 

Peso Próprio e 

Equipamentos 

g1 25.000 Permanente 

Empuxo Hidrostático 

Montante 

q1(1) 3.845,5 Variável 

Empuxo Hidrostático 

Jusante 

q1(2) 1.770,7 Variável 

Empuxo Assoreamento 

Montante 

q1(3) 12,1 Variável 

Carga Móvel q3 62,5 Variável 
Carga Acidental q4 17,5 Variável 

Subpressão q5 11.995,7 Variável 
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Tabela V-4: Ações para o Detalhe 4. 

 CARREGAMENTO ESFORÇO (kN/m) TIPO DE AÇÃO 

Peso Próprio e 

Equipamentos 

g1 25.000 Permanente 

Empuxo Hidrostático 

Montante 

q1(1) 2.061,3 Variável 

Empuxo Hidrostático 

Jusante 

q1(2) 1.255,7 Variável 

Empuxo Assoreamento 

Montante 

q1(3) 6,5 Variável 

Carga Móvel q3 62,5 Variável 
Carga Acidental q4 17,5 Variável 

Subpressão q5 10.268,1 Variável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA DE TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO DE UMA BARRAGEM DE CONCRETO E 

SEUS EFEITOS NA ANÁLISE DE SUBPRESSÃO E DESLOCAMENTOS 

 

236 
 

Tabela V-5: Ações para o Detalhe 5. 

 CARREGAMENTO ESFORÇO (kN/m) TIPO DE AÇÃO 

Peso Próprio e 

Equipamentos 

g1 25.000 Permanente 

Empuxo Hidrostático 

Montante 

q1(1) 3.845,5 Variável 

Empuxo Hidrostático 

Jusante 

q1(2) 1.770,7 Variável 

Empuxo Assoreamento 

Montante 

q1(3) 12,1 Variável 

Carga Móvel q3 62,5 Variável 
Carga Acidental q4 17,5 Variável 

Subpressão q5 10.400.6 Variável 
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Tabela V-6: Ações para o Detalhe 6. 

 CARREGAMENTO ESFORÇO (kN/m) TIPO DE AÇÃO 

Peso Próprio e 

Equipamentos 

g1 25.000 Permanente 

Empuxo Hidrostático 

Montante 

q1(1) 2.061,3 Variável 

Empuxo Hidrostático 

Jusante 

q1(2) 1.255,7 Variável 

Empuxo Assoreamento 

Montante 

q1(3) 6,5 Variável 

Carga Móvel q3 62,5 Variável 
Carga Acidental q4 17,5 Variável 

Subpressão q5 9.399 Variável 
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Tabela V-7: Ações para o Detalhe 7. 

 CARREGAMENTO ESFORÇO (kN/m) TIPO DE AÇÃO 

Peso Próprio e 

Equipamentos 

g1 25.000 Permanente 

Empuxo Hidrostático 

Montante 

q1(1) 4.744,2 Variável 

Empuxo Hidrostático 

Jusante 

q1(2) 3.065,5 Variável 

Empuxo Assoreamento 

Montante 

q1(3) 15 Variável 

Carga Móvel q3 62,5 Variável 
Carga Acidental q4 17,5 Variável 

Subpressão q5 19.891,7 Variável 
Empuxo Hidrodinâmico 

Montante 

q13 (1) 375,7 Variável 

Empuxo Hidrodinâmico 

Jusante 

q13 (2) 183,9 Variável 

Componente Hidrodinâmico 

Fy 

q13 (3) 750 Variável 

Componente Hidrodinâmico 

Fx 

q13 (4) 1.250 Variável 
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Tabela V-8: Ações para o Detalhe 9. 

 CARREGAMENTO ESFORÇO (kN/m) TIPO DE AÇÃO 

Peso Próprio e 

Equipamentos 

g1 25.000 Permanente 

Empuxo Hidrostático 

Montante 

q1(1) 4.744,2 Variável 

Empuxo Hidrostático 

Jusante 

q1(2) 3.065,53 Variável 

Empuxo Assoreamento 

Montante 

q1(3) 15 Variável 

Carga Móvel q3 62,5 Variável 
Carga Acidental q4 17,5 Variável 

Subpressão q5 23.198,7 Variável 
Empuxo Hidrodinâmico 

Montante 

q13 (1) 375,7 Variável 

Empuxo Hidrodinâmico 

Jusante 

q13 (2) 183,9 Variável 

Componente Hidrodinâmico 

Fy 

q13 (3) 750 Variável 

Componente Hidrodinâmico 

Fx 

q13 (4) 1.250 Variável 
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Tabela V-10: Ações para o Detalhe 11. 

 CARREGAMENTO ESFORÇO (kN/m) TIPO DE AÇÃO 

Peso Próprio e 

Equipamentos 

g1 25.000 Permanente 

Empuxo Hidrostático 

Montante 

q1(1) 4.744,2 Variável 

Empuxo Hidrostático 

Jusante 

q1(2) 3.065,53 Variável 

Empuxo Assoreamento 

Montante 

q1(3) 15 Variável 

Carga Móvel q3 62,5 Variável 
Carga Acidental q4 17,5 Variável 

Subpressão q5 13.978,4 Variável 
Empuxo Hidrodinâmico 

Montante 

q13 (1) 375,7 Variável 

Empuxo Hidrodinâmico 

Jusante 

q13 (2) 183,9 Variável 

Componente Hidrodinâmico 

Fy 

q13 (3) 750 Variável 

Componente Hidrodinâmico 

Fx 

q13 (4) 1.250 Variável 
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Tabela V-12: Ações para o Detalhe 13. 

 CARREGAMENTO ESFORÇO (kN/m) TIPO DE AÇÃO 

Peso Próprio e 

Equipamentos 

g1 25.000 Permanente 

Empuxo Hidrostático 

Montante 

q1(1) 4.744,2 Variável 

Empuxo Hidrostático 

Jusante 

q1(2) 3.065,53 Variável 

Empuxo Assoreamento 

Montante 

q1(3) 15 Variável 

Carga Móvel q3 62,5 Variável 
Carga Acidental q4 17,5 Variável 

Subpressão q5 12.611,7 Variável 
Empuxo Hidrodinâmico 

Montante 

q13 (1) 375,7 Variável 

Empuxo Hidrodinâmico 

Jusante 

q13 (2) 183,9 Variável 

Componente Hidrodinâmico 

Fy 

q13 (3) 750 Variável 

Componente Hidrodinâmico 

Fx 

q13 (4) 1.250 Variável 
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ANEXO VI: Fatores para combinações de ações para ELU e ELS 
 

Tabela VI-1: Combinações para o Estado Limite Último ELU - Normais 

COMBINAÇÃO MODELO VARIÁVEL 

PRINCIPAL 

ϒq ϒgi Ψ0  Ψ0  Ψ0  

COMB1 Detalhe 1 q1 1,5 1,5 0,7 0,5 0,7 

COMB2 Detalhe 1 q3 1,5 1,5 0,7 0,5 0,7 

COMB3 Detalhe 1 q4 1,5 1,5 0,7 0,7 0,7 

COMB4 Detalhe 1 q5 1,5 1,5 0,7 0,7 0,5 

COMB5 Detalhe 2 q2 1,5 1,5 0,7 0,5 0,7 

COMB6 Detalhe 2 q3 1,5 1,5 0,7 0,5 0,7 

COMB7 Detalhe 2 q4 1,5 1,5 0,7 0,7 0,7 

COMB8 Detalhe 2 q8 1,5 1,5 0,7 0,7 0,5 

COMB9 Detalhe 3 q1 1,5 1,5 0,7 0,5 0,7 

COMB10 Detalhe 3 q3 1,5 1,5 0,7 0,5 0,7 

COMB11 Detalhe 3 q4 1,5 1,5 0,7 0,7 0,7 

COMB12 Detalhe 3 q6 1,5 1,5 0,7 0,7 0,5 

COMB13 Detalhe 4 q2 1,5 1,5 0,7 0,5 0,7 

COMB14 Detalhe 4 q3 1,5 1,5 0,7 0,5 0,7 

COMB15 Detalhe 4 q4 1,5 1,5 0,7 0,7 0,7 

COMB16 Detalhe 4 q9 1,5 1,5 0,7 0,7 0,5 

COMB17 Detalhe 5 q1 1,5 1,5 0,7 0,5 0,7 

COMB18 Detalhe 5 q3 1,5 1,5 0,7 0,5 0,7 

COMB19 Detalhe 5 q4 1,5 1,5 0,7 0,7 0,7 

COMB20 Detalhe 5 q7 1,5 1,5 0,7 0,7 0,5 

COMB21 Detalhe 6 q2 1,5 1,5 0,7 0,5 0,7 

COMB22 Detalhe 6 q3 1,5 1,5 0,7 0,5 0,7 

COMB23 Detalhe 6 q4 1,5 1,5 0,7 0,7 0,7 

COMB24 Detalhe 6 q10 1,5 1,5 0,7 0,7 0,5 
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Tabela VI-2: Combinações para o Estado Limite Último ELU - Excepcionais 

COMBINAÇÃO MODELO EXCEPCIONAL

PRINCIPAL 

ϒq ϒgi Ψ0  Ψ0  Ψ0  Ψ0 

COMB25 Detalhe 7 q13 1,0 1,3 0,7 0,7 0,5 0,7 

COMB27 Detalhe 9 q13 1,0 1,3 0,7 0,7 0,5 0,7 

COMB29 Detalhe 

11 

q13 1,0 1,3 0,7 0,7 0,5 0,7 

COMB31 Detalhe 

13 

q13 1,0 1,3 0,7 0,7 0,5 0,7 
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Tabela VI-3: Combinações para o Estado Limite de Serviço ELS - Frequentes 

COMBINAÇÃO MODELO VARIÁVEL 

PRINCIPAL 

Ψ1 ϒgi Ψ2 Ψ2 Ψ2 

COMB33 Detalhe 1 q1 0,60 1,0 0,3 0,3 0,4 

COMB34 Detalhe 1 q3 0,50 1,0 0,4 0,3 0,4 

COMB35 Detalhe 1 q4 0,40 1,0 0,4 0,3 0,4 

COMB36 Detalhe 1 q5 0,60 1,0 0,4 0,3 0,3 

COMB37 Detalhe 2 q2 0,60 1,0 0,3 0,3 0,4 

COMB38 Detalhe 2 q3 0,50 1,0 0,4 0,3 0,4 

COMB39 Detalhe 2 q4 0,40 1,0 0,4 0,3 0,4 

COMB40 Detalhe 2 q8 0,60 1,0 0,4 0,3 0,3 

COMB41 Detalhe 3 q1 0,60 1,0 0,3 0,3 0,4 

COMB42 Detalhe 3 q3 0,50 1,0 0,4 0,3 0,4 

COMB43 Detalhe 3 q4 0,40 1,0 0,4 0,3 0,4 

COMB44 Detalhe 3 q6 0,60 1,0 0,4 0,3 0,3 

COMB45 Detalhe 4 q2 0,60 1,0 0,3 0,3 0,4 

COMB46 Detalhe 4 q3 0,50 1,0 0,4 0,3 0,4 

COMB47 Detalhe 4 q4 0,40 1,0 0,4 0,3 0,4 

COMB48 Detalhe 4 q9 0,60 1,0 0,4 0,3 0,3 

COMB49 Detalhe 5 q1 0,60 1,0 0,3 0,3 0,4 

COMB50 Detalhe 5 q3 0,50 1,0 0,4 0,3 0,4 

COMB51 Detalhe 5 q4 0,40 1,0 0,4 0,3 0,4 

COMB52 Detalhe 5 q7 0,60 1,0 0,4 0,3 0,3 

COMB53 Detalhe 6 q2 0,60 1,0 0,3 0,3 0,4 

COMB54 Detalhe 6 q3 0,50 1,0 0,4 0,3 0,4 

COMB55 Detalhe 6 q4 0,40 1,0 0,4 0,3 0,4 

COMB56 Detalhe 6 q10 0,60 1,0 0,4 0,3 0,3 

 

 

 

 

 



 
PROPOSTA DE UMA METODOLOGIA DE TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO DE UMA BARRAGEM DE CONCRETO E 

SEUS EFEITOS NA ANÁLISE DE SUBPRESSÃO E DESLOCAMENTOS 

 

245 
 

Tabela VI-4: Combinações para o Estado Limite de Serviço ELS - Raras 

COMBINAÇÃO MODELO EXCEPCIONAL

PRINCIPAL 

Q1,K ϒgi Ψ1 Ψ1 Ψ1 Ψ1 

COMB57 Detalhe 7 q13 1,0 1,0 0,6 0,5 0,4 0,6 

COMB59 Detalhe 9 q13 1,0 1,0 0,6 0,5 0,4 0,6 

COMB61 Detalhe 

11 

q13 1,0 1,0 0,6 0,5 0,4 0,6 

COMB63 Detalhe 

13 

q13 1,0 1,0 0,6 0,5 0,4 0,6 
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ANEXO VII: Estabilidade global da estrutura 
 

 

 

 

 
Figura VII-1: Estabilidade global para o Detalhe 1. 
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Figura VII-2: Estabilidade global para o Detalhe 2. 
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Figura VII-3: Estabilidade global para o Detalhe 3. 
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Figura VII-4: Estabilidade global para o Detalhe 4. 
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Figura VII-5: Estabilidade global para o Detalhe 5. 
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Figura VII-6: Estabilidade global para o Detalhe 6. 
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Figura VII-7: Estabilidade global para o Detalhe 7. 
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Figura VII-8: Estabilidade global para o Detalhe 9. 
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Figura VII-9: Estabilidade global para o Detalhe 11. 
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Figura VII-10: Estabilidade global para o Detalhe 13. 
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