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RESUMO
O trabalho apresenta as principais condicionantes geológico-geotécnicos das fundações da
barragem da UHE Três Marias e os estudos das influências marcantes destas feições sobre
o processo de percolação da água através da estrutura, respaldados por análises numéricas
e pelos registros dos dados de instrumentação da barragem, coligidos e sistematizados ao
longo dos últimos 46 anos.

Um amplo programa de investigações foi realizado na área do sítio para a implantação da
barragem, ao longo da década de 50, em função do porte da obra e do cronograma de
execução. A barragem foi assentada em condições muito específicas de fundação,
envolvendo a necessidade de remoção de uma espessa camada de rocha decomposta
volume para a execução de uma trincheira de vedação na ombreira direita e o tratamento de
uma ampla área na região da ombreira esquerda, devido a presença de materiais de baixa
resistência, de camadas de areia e cascalho, de uma argila porosa com até 9,0m de
espessura e de material residual, representado por um siltito bastante alterado. O trabalho
sistematiza

todas estas informações de projeto e reestruturação do projeto e as

complementa com novos ensaios, buscando definir uma reavaliação global da barragem
nas condições atuais, por meio de análises de percolação e de estabilidade para as condições
de regime permanente de fluxo e rebaixamento rápido do reservatório.

As análises permitiram quantificar os coeficientes de segurança ao cisalhamento da
barragem na condição atual, como adequados para as diferentes condições operacionais.
Permitiram ainda entender a complexidade das camadas de cascalho e argila porosa
existente em parte da fundação da barragem e quantificar a influência desses materiais no
comportamento e segurança da barragem.
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ABSTRACT

This work presents the main geological and geotechnical conditioning factors of Três
Marias power plant dam foundations and the studies of the significant influences of these
features on the water seepage process through the structure, based on numerical analyses
and data records of the dam monitoring equipment, gathered and systematized during the
last 46 years.

An extensive investigation program was carried out on the site for the dam construction
during the decade of 1950, according to the dimension of the work and the chronogram for
implementation. This dam was settled under very specific conditions of the foundation,
which involved the need of a thick weathered rock layer to be removed for the execution of
a cutoff trench on the right abutment and the treatment of a large area on the left abutment
area, because of the presence of low strength materials, layers of sand and gravel, a porous
clay with up to 9,0m thick and residual material, represented by a very altered siltstone.
This work systematizes all these pieces of information about the project and the project
restructuring and completes them with new tests, in an effort to define a global reevaluation
of the dam under present conditions, through seepage and stability analyses for steady state
conditions of flow and fast reservoir drawdown.

The analyses allowed quantifying the shear safety coefficients of the dam under present
conditions as suitable ones for different operational conditions. They also allowed
understanding the complexity of the existing layers of gravel and porous clay in part of the
dam foundation and quantifying the influence of these materials on the behavior and safety
of the dam.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

A Gerência de Segurança de Barragens da CEMIG – Centrais Elétricas de Minas Gerais
cuida da segurança das barragens em operação, por meio do Plano de Segurança de
Barragens e Estruturas Civis de Geração. Este sistema tem por objetivo definir a
metodologia a ser utilizada no monitoramento dessas estruturas, de forma a garantir o
controle efetivo e permanente dos riscos envolvidos.

Aplicando esta metodologia de segurança de barragens, este órgão vem quantificando,
desde 1996, o chamado índice de vulnerabilidade das barragens operadas pela CEMIG.
O índice de vulnerabilidade representa as condições atuais das barragens e procura
mensurar o quanto as estruturas do barramento estão vulneráveis a uma possível
ruptura, considerando a sua adequação aos critérios de projeto atuais, a situação das
deteriorações existentes e a análise dos dados da instrumentação de auscultação.

De acordo com levantamentos do ICOLD, ocorreram vários casos de ruptura de
barragens construídas na década de 50, década em que a barragem de Três Marias foi
projetada e construída. Diante destes fatos e aliados à importância que esta barragem
tem para o sistema de geração e ao risco a jusante que ela potencialmente pode oferecer,
julgou-se pertinente realizar estudos adicionais, incluindo um maior detalhamento do
ponto de vista geotécnico desta estrutura, em termos da uma reavaliação de sua
segurança.

Esta dissertação tem como objetivo principal apresentar e sistematizar estes novos
estudos, à luz da evolução das análises realizadas ao longo destas quase cinco décadas,
com base nos critérios atuais de projeto e segurança preconizados pela CEMIG. Tal
abordagem, além de complementar estudos precedentes, propõe quantificar as
condições atuais de estabilidade da barragem, bem como propor eventuais soluções de
problemas geotécnicos no maciço e nas fundações.
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Os estudos incluíram ainda os seguintes aspectos específicos que caracterizam
condicionantes geotécnicos importantes para a barragem:


estudos de investigação da drenagem interna da barragem para conhecimento de
seu posicionamento exato e de suas propriedades geotécnicas;



caracterização dos cascalhos da fundação, para esclarecimento de sua influência
no comportamento piezométrico da barragem, sob o espaldar de jusante e sua
provável influência na saturação do terreno a jusante da barragem;



caracterização das novas áreas de surgência detectadas a jusante da barragem e
no próprio talude de jusante.

1.2 – Metodologia dos Trabalhos

Preliminarmente, foi feita uma ampla e sistematizada pesquisa bibliográfica relativa aos
documentos técnicos do projeto e da construção da Barragem de Três Marias. Todos os
relatórios de inspeção de campo, relatórios de análise da instrumentação referentes ao
período de operação da barragem e relatórios de intervenções ocorridas neste período
foram analisados. Nesta fase de estudos, parte dos dados da instrumentação da época da
construção foi recuperada e inserida no banco de dados da instrumentação civil de
barragens da CEMIG.

A partir desta base de dados coligidos e de uma avaliação preliminar das condições de
comportamento da barragem, ratificou-se a necessidade de elaborar uma nova pesquisa
geológico-geotécnica, bem como um projeto de instrumentação complementar para o
maciço e fundação da barragem, tendo como alvo investigar a posição e as propriedades
da drenagem interna e esclarecer a influência dos cascalhos da fundação no
comportamento piezométrico da barragem, sob o espaldar de jusante e sua provável
influência na saturação do terreno a jusante da barragem.

Os resultados obtidos nesta fase da pesquisa geológico-geotécnica, englobando tipos
diferentes de sondagens, resultados dos ensaios de laboratório e dados obtidos pela
instrumentação adicional, nortearam os procedimentos e as diretrizes para os estudos
subseqüentes.
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As análises da instrumentação, incluindo os dados dos novos instrumentos instalados,
permitiram o estabelecimento de simulações consistentes do fluxo da água pelo maciço
e pela fundação da barragem, utilizando-se o programa computacional SEEP/W, para as
condições normais e específicas de operação. Foram escolhidas três seções transversais
representativas das condições mais críticas da barragem. A geometria das seções e os
demais parâmetros geotécnicos dos materiais empregados na sua construção foram
obtidos a partir de relatórios técnicos de projeto e da construção da barragem, sendo
reavaliados com base nos estudos subseqüentes e nos resultados dos ensaios efetuados
mais recentemente.

Os dados obtidos das simulações numéricas foram confrontados com os resultados da
instrumentação que serviram para se avaliar a consistência e para calibrar o modelo de
fluxo adotado. Os dados da piezometria obtidos diretamente do programa SEEP/W,
serviram de input para as análises de estabilidade do talude de jusante e montante,
utilizando-se o programa computacional SLOPE/W. Os parâmetros de projeto foram
reavaliados com base nos resultados dos novos ensaios de resistência realizados.

Todos os resultados destes estudos e análises foram sistematizados neste trabalho de
dissertação, que pretende, neste sentido, constituir a fonte de referência básica para
quaisquer estudos futuros. Tal pretensão é baseada na natureza e na amplitude do
trabalho aqui apresentado, que sintetiza as informações sabidamente relevantes para um
contexto global do conhecimento das condicionantes geotécnicos da barragem de Três
Marias.

1.3 – Estrutura da Dissertação

O trabalho foi estruturado em 9 capítulos, de acordo com a seguinte abordagem:

No Capítulo 1 – Introdução, são caracterizados a importância e o impacto da pesquisa,
os objetivos e a metodologia adotada no trabalho, bem como a estruturação e subdivisão
dos assuntos abordados nos diferentes capítulos.

3

No Capítulo 2, é apresentada uma revisão bibliográfica relativa à concepção e às
premissas de projeto de barragens de terra - enrocamento na década de 50, no Brasil.

No Capítulo 3, é feita uma abordagem geral e abrangente das condicionantes
geotécnicas do local de implantação da barragem UHE Três Marias, e sua influência
direta no estudo das fundações, do aterro e demais estruturas.

No Capítulo 4, são apresentadas as condicionantes geotécnicas do aterro da Barragem
da Usina Hidrelétrica de Três Marias, os arranjos gerais da barragem, incluindo-se as
seções típicas, materiais de construção, critérios de projeto, cuidados construtivos e o
controle da construção através da instrumentação instalada.

No Capítulo 5, são apresentadas as análises dos resultados da instrumentação em
operação na barragem da usina hidrelétrica de Três Marias, bem como os dados parciais
de alguns instrumentos que se danificaram ao longo do tempo. Foram traçados gráficos
de acompanhamento destes instrumentos, incluindo-se o registro de fatos relevantes
observados também durante o período construtivo.

No Capítulo 6, são sistematizadas as principais observações, ocorrências e intervenções
realizadas na barragem de Três Marias, após o enchimento do reservatório, para garantir
o desempenho e a segurança da estrutura.

No Capítulo 7, são apresentados os resultados das simulações das análises numéricas da
percolação de água através da barragem de Três Marias, com base em parâmetros de
projeto representativos do maciço e respectivas fundações. Nestas abordagens, foram
consideradas as seguintes condições:
 fluxo permanente estabilizado na elevação 568,30m;
 fluxo transiente, simulando a oscilação sazonal máxima histórica observada
no reservatório (entre as cotas 564,84m e 552,8m) ocorrida em 8 meses, entre
março e novembro de 1996 e as variações consideradas em projeto entre as
elevações 568,30m e 552,00m, com uma duração de 6 meses.
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No Capítulo 8, são apresentadas as análises da estabilidade da barragem de Três Marias
para reavaliação global de sua segurança, através do programa SLOPE/W, utilizando os
parâmetros adotados em projeto e novos valores dos parâmetros de resistência obtidos
em ensaios recentes. Foram consideradas as seguintes condições:


estabilidade em condição geral de percolação em regime permanente,



estabilidade em regime permanente de fluxo com simulação da colmatação do
sistema de drenagem interna da barragem,



estabilidade para condição de Rebaixamento Rápido.

No Capítulo 9, é apresentada a análise crítica dos resultados obtidos através dos
modelos teóricos, quando comparados aos dados da instrumentação instalada e das
observações de campo. Para finalizar, são apresentadas as principais conclusões obtidas
ao longo do trabalho e feitas algumas sugestões/recomendações para a implementação
de estudos e pesquisas futuras envolvendo a abordagem das condicionantes geotécnicas
da barragem da UHE Três Marias.
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CAPÍTULO 2

CONCEPÇÃO E PREMISSAS DE PROJETO DE BARRAGENS DE
TERRA -ENROCAMENTO NA DÉCADA DE 50 NO BRASIL

2.1 – Premissas Históricas

A necessidade da humanidade em represar água, tanto para consumo como para outras
atividades tais como irrigação, controle de inundações e, mais recentemente, geração de
energia elétrica, exigiu que o homem desenvolvesse e aprimorasse continuamente a
técnica de construção de barragens.

A barragem de terra mais antiga de que se tem registro é a barragem de Sadd-El-Kafara,
construída no Egito em 4800 a.C., constando de uma estrutura com 12 m de altura.
Outro caso histórico é uma barragem que existia no Ceilão, construída em 504 a.C. com
18 km de comprimento e 21 m de altura, comportando 13 milhões de m³ de aterro e que,
ainda hoje, seria considerada uma obra de porte (Viotti 1980).

Uma inscrição encontrada na Índia e datada de 1369 d.C. registrava quais deveriam ser
os requisitos essenciais para a construção de um bom tanque (Rao, 1951):

1. Um Rei dotado de justiça, rico, alegre e desejoso de adquirir riqueza permanente de
um tanque.
2. Um homem versado na ciência de Pathas e Sastras (hidrologia).
3. Um terreno de solo duro.
4. Um rio que contenha água doce por uma distância de 40 quilômetros.
5. Duas protuberâncias de morros em contacto com ele, para o lugar do tanque.
6. Um aterro ou uma barragem de muro de pedra não muito longa e firme entre as
protuberâncias de morros.
7. As duas extremidades de morros desprovidas de terra frutíferas.
8. Um leito do tanque extenso e profundo.
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9. Uma pedreira contendo pedras retas e compridas.
10. Uma baixada fértil na vizinhança.
11. Um rio contendo fortes redemoinhos na região montanhosa.
12. Um grupo de homens versados na arte de construção de tanques.
Por outro lado, a utilização de grandes blocos de rocha na construção de barragens teve
origem entre 1850 e 1860 na Califórnia. Estas barragens de enrocamento primitivas
foram construídas por mineiros que utilizavam seus conhecimentos com explosivos para
obtenção dos blocos, que eram simplesmente lançados, tendo como única exigência a
alta resistência da rocha e a presença de poucos finos.

Com o aumento significativo das dimensões das barragens e de outras obras de terra, a
partir da segunda década do século passado, tiveram início os estudos científicos
propriamente ditos nas fases de projeto e construção de tais empreendimentos. Neste
sentido, é interessante recordar a visão puramente empírica que governava tais projetos
nos primórdios do século XX (Wegman, 1927):

“Através da experiência de séculos e das lições ensinadas por várias catástrofes, as
dimensões adequadas de barragens de terra e as precauções que devem ser observadas
em sua construção foram totalmente estabelecidas. O projeto de tais obras NÃO DEVE
BASEAR-SE EM CÁLCULOS MATEMÁTICOS DE EQUILÍBRIO E PRESSÃO,
como no caso de barragens de alvenaria, MAS NOS RESULTADOS ENCONTRADOS
PELA EXPERIÊNCIA”.

No período entre a publicação do livro pioneiro de Terzaghi (Erdbaumechanik) em
1925 e o Primeiro Congresso Internacional de Mecânica dos Solos, organizado por
Casagrande em 1936, foram estabelecidos várias abordagens teóricas básicas da nova
ciência da Mecânica dos Solos. Muitos destes conceitos foram, então, apropriados pelos
engenheiros de barragens e estas contribuições foram especialmente associadas ao
aperfeiçoamento das investigações geotécnicas por meio de ensaios de laboratório e
pela adoção de métodos analíticos, além do desenvolvimento de equipamentos de
grande porte para construção dessas obras. A incorporação destes novos conhecimentos
resultou, então, em uma nova concepção de projeto (Justin, 1932):
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“Até recentemente, a teoria foi pouco utilizada no projeto de barragens de terra. O
projetista bem sucedido foi governado pelas lições ganhas através de amargas
experiências. Barragens de terra que resistiram ao teste de campo foram largamente
copiadas... este procedimento é boa prática se todas as condições que existiram no local
da barragem copiada também existem no local da barragem a se construir. Este, no
entanto, é muito raramente o caso. De fato, uma barragem que esteve em uso por muitos
anos, possuindo um elevado fator de segurança, pode mostrar-se inteiramente perigosa
se transportada para outro local ... Como resultado, A TENDÊNCIA MODERNA É
ENCARAR A BARRAGEM DE TERRA COMO UMA ESTRUTURA QUE REQUER
INVESTIGAÇÃO, ANÁLISE E ATENÇÃO AOS DETALHES DE PROJETO E
CONSTRUÇÃO, TÃO CUIDADOSOS QUANTOS OS DEDICADOS A OUTRAS
ESTRUTURAS TAIS COMO PONTES E BARRAGENS DE ALVENARIA”.
Ainda hoje, em essência, são utilizados os mesmos recursos laboratoriais desenvolvidos
algumas décadas atrás, mais modernos e com mais recursos tecnológicos, baseados,
entretanto, nos mesmos princípios originais. Nos anos 60, as premissas de projeto
reconheciam a necessidade de se conciliar abordagens teóricas e experiência pessoal no
projeto de barragens (Sherard et al., 1963):
“Tal como para a maioria das estruturas civis, o projeto de uma barragem de terra é
BASEADO TANTO EM PRECEDENTES COMO EM ESTUDOS ANALÍTICOS. A
experiência pessoal e as preferências do projetista, no entanto, tem um papel mais
incisivo em barragens de terra do que na maioria de outras estruturas”.
Esta experiência tinha a contribuição decisiva dos conhecimentos adquiridos a partir dos
insucessos e das rupturas de obras anteriores, resultando em soluções e recomendações
dos cuidados a serem aplicados a obras futuras. Vários trabalhos técnicos buscaram
sintetizar estes estudos (ICOLD, 1974; Jansen, 1979; Middlebooks, 1953) e estes
registros forneceram dados de grande relevância para toda a comunidade científica.

Segundo Jansen (1979), as principais causas de problemas geotécnicos em barragens
seriam os seguintes: fundações insuficientemente vedadas, fissuração no núcleo,
fissuração nas interfaces entre zonas, rochas solúveis de fundação, membranas sujeitas à
deterioração, “cut offs” de fundação inadequados, dessecação do aterro argiloso, taludes
íngremes vulneráveis a escorregamentos, rocha de fundação susceptível a recalques
diferenciais, contato ineficiente entre estruturas contíguas ou nas ombreiras, camadas
permeáveis no aterro e possibilidade de liquefação durante terremotos.
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Middlebrooks (1953) sintetizou graficamente a distribuição estatística das principais
causas de rupturas em barragens (Figura 2.1).
Diversos
Proteção de
taludes

5%

Galgamento

12%
30%

Perdas d’água em condutos
13%
enterrados
15%

25%
Percolação

Escorregamento de
taludes

Figura 2.1 - Causas de ruptura de barragens (Middlebrooks, 1953)

Na década de 80, aos requisitos técnicos de investigação, experiência e investigação
detalhada, adicionou-se a imperiosa necessidade de se ‘temperar’ este conhecimento
com uma boa capacidade de bom senso e julgamento crítico (Peck, 1980):

“Projetistas e entidades reguladoras tendem a dar crédito crescente a julgamentos e
procedimentos analíticos complexos e a rejeitar o julgamento como um elemento de
projeto não quantitativo, não confiável. Na minha opinião, o julgamento deve ser
cultivado, reconhecido e usado como nossa melhor esperança para se aumentar a
segurança de barragens de terra... O que podemos calcular nos permite fazer melhores
julgamentos... porém, EMBORA AS TEORIAS POSSAM APERFEIÇOAR NOSSO
JULGAMENTO, ELAS PODEM TAMBÉM INIBIR O JULGAMENTO SE
UTILIZADO SEM DISCRIMINAÇÃO E SEM AVALIAÇÃO CRÍTICA... persistem
aspectos da engenharia geotécnica em geral e do projeto de barragens em particular, que
ainda não se mostraram, e talvez nunca se mostrem, submissos à análise teórica”.
“Chega-se à conclusão que as barragens modernas raramente rompem por causa de
análises numéricas incorretas ou inadequadas. Elas rompem porque julgamento
inadequado é associado a problemas que, previstos ou não, aparecem em lugares como a
fundação e a interface entre o aterro e a fundação... ENQUANTO O MITO DE QUE SÓ
O QUE PODE SER CALCULADO É ENGENHARIA SUBSISTIR, OS
ENGENHEIROS NÃO ENCONTRARÃO INCENTIVO OU OPORTUNIDADE
PARA APLICAR BOM JULGAMENTO A PROBLEMAS CRUCIAIS”.
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Segundo o Comitê Mundial de Barragens, no ano 2000, mais de 45.000 grandes
barragens haviam sido construídas no mundo, dispostas em cerca da metade dos rios de
grande porte do planeta. Atualmente, mais de 1/3 dos países dependem de hidrelétricas
para produzir mais da metade de suas demandas de energia elétrica. As grandes
barragens geram cerca de 19% de toda energia elétrica do mundo (CMB, 2000).

Esta realidade impôs novos e complexos desafios e implicou a inserção de outras
premissas ao projeto e construção de grandes barragens. Mais que simplesmente a
viabilidade técnica e econômica do empreendimento, a sua efetiva implantação é hoje
condicionada, em larga escala, por padrões de aceitabilidade ambiental e social. Mais
que apenas uma obra de engenharia, as barragens apresentam atualmente um forte
caráter interdisciplinar e uma demanda de toda a sociedade.

2.2 – A Engenharia de Barragens no Brasil

As primeiras barragens de terra construídas no Brasil foram projetadas em bases
puramente empíricas, para combate à seca em regiões do Nordeste (Vargas, 1977). A
barragem do açude de Curema (capacidade de 720 milhões de m3, destinada à
irrigação), executada em 1938 na Paraíba, foi a primeira barragem de terra compactada
de acordo com os novos princípios da então emergente ciência da Mecânica dos Solos.
Entretanto, foi a Barragem do Vigário (atual Barragem Terzaghi), construída no Rio de
Janeiro em 1947, que constituiu o empreendimento pioneiro na aplicação das modernas
técnicas de projeto e construção de barragens homogêneas de terra com filtro vertical de
areia. Esta barragem, inclusive, contou com o próprio Karl Terzaghi como consultor
internacional.

Na década de 50, ocorreu um primeiro grande impulso em termos de projetos e
construção de barragens de terra no Brasil (Tabela 2.1), intimamente associado aos
avanços recentes da Mecânica dos Solos e sob orientação e consultoria internacional
(especificamente Karl Terzaghi e de Arthur Casagrande, principal discípulo de Terzaghi
e professor de Mecânica dos Solos da Universidade de Harvard).
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Tabela 2.1 – Principais barragens de terra construída no Brasil na década de 50
(Barragens no Brasil 1982; Cadastro de barragens CBDB e Cruz – 1996)
Barragem

Local

Araras
Armando de Salles
Oliveira (Limoeiro)
Boqueirão das
Cabaceiras
Caconde (Graminha)
Cajuru (barragem da
margem esquerda)
Camargos (barragem
da margem direita)
Dique do Vigário
(Terzaghi)
Usina Elevatória do
Vigário
Euclides da Cunha
Itutinga (barragem da
margem esquerda)
Marília
Pampulha (1 ª barragem)
barragem atual

Período de

Altura Comprimento

Construção

(m)

Crista (m)

Rio Acaraú CE

1951 a 1958

38

2600

Rio Pardo SP

1953 a1958

42,5

660

Rio Paraíba

1951 a 1956

55,7

347

Rio Pardo SP

1956 a 1966

60

640

Rio Pará

1952 a 1953

10

97

Rio Grande MG

1956 a 1960

36

245

Rio Piraí

1948 a 1952

45

204

Rio Piraí

1950

41

232

Rio Pardo SP

1954 a 1960

92

312

Rio Grande MG

1952 a 1955

14

260

Rio Cascata SP

1952 a 1954

30

Rio Pampulha

1936 a 1940
1954 a 1958

31

400

Paranoá

Paranoá DF

1958 a 1960

48

630

Pentecostes

Rio Canindé

1950 a1956

29,4

1274

Piau

Rio Piau MG

1952-1954

24,5

95

Ribeirão Cascata

Ribeirão Cascata SP

1951

25

Santa Branca

Paraíba do Sul SP

1955 a 1956

50

320

Três Marias

Rio São Francisco

1957 a 1961

70

2.700
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A construção da barragem da UHE Três Marias, sob responsabilidade da CEMIG, foi
feita em prazo bastante curto, sendo a obra iniciada em junho de 1957 com a construção
dos acampamentos e ensecadeiras e o enchimento do reservatório teve inicio em janeiro
de 1961. Nesta época, e também ao longo das décadas de 60 e 70, os projetos eram
caracterizados por um elevado nível de informalidade porque a finalidade principal
concentrava-se na obra em construção (Cruz, 1996):
“O projeto resultava do esforço conjunto do projetista, da consultoria, dos clientes, da
fiscalização, dos institutos de pesquisa e dos empreiteiros que, em reuniões informais de
obra, decidiam sobre a utilização deste ou daquele solo no núcleo e espaldares da
barragem, sobre a adequação das areias para filtros e sobre o emprego da rocha nos
enrocamentos e rip-rap. EXISTIA, É CLARO, UM PROJETO CONCEITUAL PRÉDEFINIDO, MAS A SUA ADAPTAÇÃO AO SÍTIO ERA OBJETO DE
DISCUSSÕES E AS MUDANÇAS QUE OCORRIAM, OCORRIAM NAS OBRAS”.
Estes procedimentos nortearam o desenvolvimento geral das fases de construção da
barragem da UHE Três Marias, que teve o Professor Casagrande como consultor
internacional (Figura 2.2). As reuniões técnicas ocorriam em diferentes locais, quase
sempre envolvendo um número muito limitado de pessoas. Além dos relatórios técnicos
das obras, eram emitidos relatórios técnicos mais detalhados com revisão final do
próprio Professor Casagrande (Cruz, 1996).

Figura 2.2 – Visita técnica de Casagrande às obras da UHE Três Marias (ABMS, 2000)
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Na década de 70, os projetos e construções de barragens passavam obrigatoriamente por
concorrências públicas. Surgiram, então, as empresas de gerenciamento e as reuniões de
obra tornaram-se mais formais e com a presença de profissionais diversos
(coordenadores, supervisores, gerentes e pessoal técnico das áreas de projeto,
fiscalização, consultoria e construção). A figura do consultor individual foi substituída
por uma junta de consultores (‘Board of Consultants’) e, no início da década de 80,
tornou-se padrão a figura do coordenador de projeto tanto na projetista como por parte
do cliente. Nas décadas seguintes, as grandes obras minguaram e mudou-se inteiramente
o contexto dos projetos e construções de empreendimentos hidrelétricos no Brasil.

Quanto aos problemas ambientais associados a estes empreendimentos, somente a partir
do final da década de 60 é que começaram a ser motivo efetivo de inserção nos critérios
de projeto. Entretanto, somente na década de 80, estabeleceu-se formalmente uma
política pública de controle ambiental de grandes empreendimentos hidrelétricos (Lei
6.938/81).

Para garantir a viabilidade ambiental do empreendimento, a lei exige a elaboração de
um relatório de Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) e uma série de outros
documentos complementares e inter-relacionados. A elaboração dos Estudos de Impacto
Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) constituem instrumentos
básicos para implantação do AIA. A elaboração do EIA e a apresentação do RIMA
foram regulamentadas em nível federal pela resolução CONAMA 001 de 23/01/1986
para 16 diferentes categorias de projetos, entre eles a construção de barragens (Bastos et
al., 1999).

O EIA e o RIMA passam a ser obrigatórios em qualquer projeto de usina hidrelétrica,
desde a viabilidade até a operação. Atualmente, as questões ambientais e sociais
assumiram um papel fundamental no processo de concessão de licenças para a
implantação de novos empreendimentos hidrelétricos. Em alguns casos, como o projeto
hidrelétrico de Pilar no Rio Piranga MG, estes questionamentos foram tão críticos que
comprometeram a sua implantação e, depois de algumas tentativas de reestruturação do
projeto, o mesmo foi abandonado definitivamente.
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2.3 – A Engenharia de Barragens no Brasil na Década de 50

A década de 50 foi o marco na engenharia de grandes barragens no Brasil. O despertar
para o desenvolvimento e industrialização do país apontou para a necessidade de
geração de energia que viabilizasse o crescimento industrial do país. O balanço das
principais fontes de energia no Brasil, no ano de 1952 (Tabela 2.2) revela uma condição
de estado de completo subdesenvolvimento do Brasil em termos energéticos, apesar de
ocupar a quarta posição mundial em termos da disponibilidade de recursos hídricos,
situando-se abaixo apenas da Rússia, Estados Unidos e Canadá (Andrade, 1964).

Tabela 2.2: Balanço das principais fontes de energia no Brasil (1952)
Fontes de Energia

Participação em relação ao consumo
total de energia no Brasil (%)

Reservas Hídricas

1,5

Lenha

78

Carvão Vegetal

1,3

Carvão de Pedra (mineral)

2,5

Petróleo Nacional

0,2

Álcool

0,5

Combustíveis importados

16

O desconhecimento do potencial hidrelétrico brasileiro era evidente. Segundo
estatísticas oficiais da época, o potencial hidráulico brasileiro era da ordem de
14.400MW, dos quais eram aproveitados 6.000MW. Segundo Cardellini (1961), as
principais bacias hidrográficas com potenciais acima de 1.000MW, somavam
aproximadamente 50.000MW. A Tabela 2.3 apresenta as potencialidades das principais
bacias hidrográficas brasileiras, incluindo usinas em operação, construção, projeto e em
fase de estudo. Este autor chegou a inferir que as potencialidades brasileiras neste setor
eram de aproximadamente 100.000MW, o que seria realmente esclarecido com a
integração nacional que àquela época se iniciava no país.
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Tabela 2.3 – Potencial das principais bacias hidrográficas brasileiras (Cardellini,1961).
Bacias Hidrográficas

Potencial Previsto (MW)

Rio Grande

8.491,80

Rio Paranapanema

1.407,85

Rio Paraíba do Sul

2.684,27

Rio São Francisco

11.300,00

Rio Paraná

18.885,00

Rio Negro

4.000,00

Rio Tietê

2.538,00

Total

49.306,92

Minas Gerais sempre esteve em uma posição de destaque na questão de energia
hidrelétrica no Brasil. Neste contexto, merece ser mencionado que a Hidrelétrica de
Ribeirão do Inferno, afluente do Jequitinhonha, no município de Diamantina, uma das
centrais mais antigas do mundo, é citada na obra clássica de Armand de Bovet “Note sur
une exploration de diamants près de Diamantina, province de Minas Gerais – Brésil –
(Ed. Dunod, Paris, 1884). Esta estrutura é constituída por uma barragem com 5m de
altura, dotada de duas máquinas Gramme de 4,8 HP cada uma, movidas por uma roda
de madeira. A energia era transportada a uma distância de 2km, a mais longa linha de
transmissão do mundo na época, uma vez que a das cataratas do Niágara tinha 1,5 km
(Andrade, 1964).

Paul Ferrand, em sua obra “L’ or à Minas Gerais – Brésil” ( Imprensa Oficial do Estado
de Minas Gerais, 1894) destacava que, em 1887, no aproveitamento hidrelétrico do
Ribeirão dos Macacos, com a hidrelétrica de Juiz de Fora iniciava-se, industrialmente, a
era da eletricidade na América Latina.

Em 1889, Bernardo Mascarenhas inaugurava em Juiz de Fora a primeira usina
hidrelétrica da América do Sul (atual Marmelos 0) e uma das primeiras no mundo a
iluminar uma cidade com lâmpadas incandescentes. A usina foi construída na Cachoeira
dos Marmelos no Rio Paraibuna, a 7km de Juiz de Fora. Foram instalados dois grupos
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turbina-geradores de 125kw cada um e a corrente gerada era do tipo alternada,
monofásica e sob tensão de 1000V. A barragem de desvio do fluxo do rio foi construída
de terra e estaqueamento de madeira. Em 1896, Mascarenhas inaugurou uma nova
hidrelétrica com turbinas Francis de 500HP.

Somente em 1901, a eletricidade veio a concorrer com o gás e iluminar a cidade de São
Paulo, com a construção de UHE Paranaíba de 2MW, no rio Tietê. O Rio de Janeiro
conheceu a hidroeletricidade em 1907, com a UHE de Fontes (Ribeirão das Lajes), com
24MW, a maior do Brasil na época.

O Código das Águas, criado em 1934, buscou regularizar a produção e a utilização das
diferentes fontes de energia no país, bem como fiscalizar a indústria de energia elétrica
e criar os fundamentos para uma eletrificação sistemática, racional e ordenada no Brasil.
Em 1938, o decreto lei nº 1285 criou o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica,
adaptado à constituição em vigor e o decreto de lei 1.345, de 1939, veio regularizar o
fornecimento de energia elétrica entre empresas.

Ao mesmo tempo, dois estados da federação, Rio Grande do Sul e Minas Gerais,
também despertavam para a importância fundamental de uma energia farta e barata para
estimular o desenvolvimento industrial e agrícola no país. Assim seus respectivos
governos elaboraram um plano de eletrificação próprio. O Rio Grande do Sul instituía a
Comissão Estadual de Energia Elétrica - CEEE em 1943 para produzir, transformar,
transmitir, distribuir e vender eletricidade. Minas Gerais apresentou em 1950, um rico
trabalho intitulado: Plano de Eletrificação de Minas Gerais .

O programa de Minas Gerais, a rigor, começou a ser arquitetado em 1940, pelo
engenheiro e economista Lucas Lopes, fortemente embasado em um trabalho prévio de
pesquisa do meio físico, recursos econômicos e hidráulicos, disponibilidade mineral e
ante-projeto de usinas. Naquela época, a indústria de energia era constituída por grande
número de pequenas usinas hidrelétricas espalhadas por todo estado. Em 1949, havia
439 usinas fornecendo energia a 688 localidades, com capacidade total de 205MW, o
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que correspondia a 25W por habitante. Ocorria também uma falta de padronização em
termos de voltagem e freqüência.

O estado iniciou sua participação na indústria de energia elétrica em 1940, com a
construção da UHE de Gafanhoto, com uma potência de 13MW, para atender ao
programa de fomento de novas indústrias para formação de um parque industrial nas
proximidades de Belo Horizonte. Várias indústrias novas se implantaram nesta região e
absorveram de imediato o potencial da usina hidrelétrica de Gafanhoto. O governo se
viu estimulado a desenvolver um plano mais amplo, em nível estadual. Foram
realizados detalhados estudos das tendências econômicas regionais e suas respectivas
necessidades energéticas, com ênfase na potencialidade industrial.

Dois fatores foram identificados nestes estudos: o desenvolvimento de várias regiões
afetadas pela carência de energia e as empresas fornecedoras existentes que não
dispunham de apoio financeiro necessário aos seus projetos de expansão. Perante esta
realidade, o governo estadual resolver agir diretamente, apresentando, em 1952, um
novo programa de eletrificação, cujas diretrizes eram as seguintes (Lopes, 1954):
1- Expandir as disponibilidades de energia bastante acima das necessidades
previstas, para estimular a indústria e a iniciativa privada.
2- Limitar a atividade à construção de grandes usinas geradoras e de redes de
transmissão, bem como a comercialização de energia preferencialmente aos
concessionários locais e às grandes indústrias.
3- Incluir no programa sistemas isolados, mas planejados para futura interligação.
4- Criar um fundo especial para esse fim e adotar uma política tarifária que
estimulasse a iniciativa de capital privado.

Estabelecidas as diretrizes acima, o governo estadual organizou, então, várias
sociedades anônimas controladas por uma holding - Centrais Elétricas de Minas Gerais
S.A. - CEMIG. A criação de várias sociedades regionais visou facilitar a obtenção de
capitais privados e o programa inicial privilegiava a região em torno de um raio de 200
km da capital. Faziam parte deste programa inicial a construção de quatro novas
hidrelétricas e um reservatório de acumulação sazonal:
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•

UHE de Salto Grande, com 100MW, no Rio Santo Antônio, afluente do
rio Doce, prevista para 1955;

•

UHE de Itutinga, com 36MW, no rio Grande, prevista para 1954;

•

UHE de Piau, 27MW, no Rio Piau, prevista para 1953;

•

UHE Tronqueiras, 7,5MW, no rio de mesmo nome, prevista para 1954.

•

o reservatório de Cajuru, para acumular águas para a usina de Gafanhoto
de 13MW, construída em 1940, logo a jusante de Cajuru.

No governo de Juscelino Kubitschek (1950 a 1955), o plano de eletrificação de Minas
foi colocado em prática, com a criação da CEMIG em julho de 1952, uma sociedade de
economia mista por ações, denominada Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A.. A
empresa destinava-se a construir, explorar sistemas de produção, transmissão e
distribuição de energia elétrica e serviços correlatos, bem como auxiliar a criação de
sociedades de economia mista de caráter regional que tivessem aquelas finalidades.

Naquele momento as companhias de eletricidade do Alto Rio Doce, do Médio Rio
Doce, do Alto Rio Grande e a Central Elétrica do Piau S.A. tiveram suas ações, de
propriedade estadual, transferidas para a CEMIG que foi, aos poucos, incorporando
estas empresas e suas subsidiárias. A Tabela 3.4 apresenta uma síntese da evolução das
potências instaladas no estado, evidenciando a relevância da criação e da implantação
da CEMIG no estado de Minas Gerais (Andrade,1964).

Tabela 2.4- Potências instaladas no estado de Minas Gerais e CEMIG, entre 1952/1963.
Ano

CEMIG

Total Minas

(MW)

Gerais (MW)

1952

12,8

269,10

1953

13,56

1954

Ano

CEMIG

Total Minas

(MW)

Gerais (MW)

1958

176,14

531,8

280,90

1959

195,65

572,2

15,32

290,8

1960

239,69

667,6

1955

64,38

368,5

1961

266,28

695,0

1956

114,62

439,9

1962

396,64

850,0

1957

121,66

451,3

1963

461,64

1251,6
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Em 1962, foi formalizado um convênio entre o Governo Federal e o Fundo Especial das
Nações Unidas para realizar um levantamento completo dos recursos hidráulicos das
bacias dos rios São Francisco, Doce, Grande, Paranaíba, Jequitinhonha, e Paraíba. Este
projeto iniciou-se com a CEMIG e foi denominado CANAMBRA. Consistia em um
grupo de trabalho ONU-CEMIG e o consórcio de firmas projetistas “Canambra
Engineering Consultants Ltda”, composto de 60 profissionais de engenharia, entre eles
6 estrangeiros. Durante o ano de 1962, o grupo realizou sobrevôos em todos os rios e
iniciaram os estudos particularizados nos rios Grande e Paranaíba.

O primeiro relatório concluído referiu-se a bacia do Rio Grande e o primeiro estudo de
viabilidade a ser detalhado foi o da UHE de Jaguara, que teve seu início de construção
em 1964. Posteriormente os estudos se estenderam por mais alguns estados da região
centro-sul do Brasil.

O presidente Juscelino Kubitschek em sua plataforma de governo, propôs elevar o
potencial energético instalado no país, de 3.000MW em 1955 para 5.000MW em 1960.
Para cumprir sua meta, criou a CELG, Centrais Elétricas de Goiás S.A. para construção
da UHE de Cachoeira Dourada no rio Paranaíba. Criou as Centrais Elétricas de Furnas,
a maior realização no setor energético brasileiro naquele momento, com 1200.MW de
capacidade. Fez convênio com a CEMIG para construção da UHE Três Marias, que
representou o marco da engenharia de barragem brasileira, pela sua magnitude e
complexidade, sendo a 5ª barragem no mundo em volume de terra na época. Através da
CHESF, criada em 1945, construiu a segunda e terceira etapa da UHE de Paulo Afonso,
estudou a implantação do complexo Urubupungá, previsto para gerar 4.000MW, que,
por razões técnicas e econômicas, foi subdividido nos aproveitamentos de Jupiá e Ilha
Solteira, com capacidades de 1200 e 3000MW, respectivamente.

Em 1953, o então presidente Getúlio Vargas lançava a idéia da criação de uma empresa
que detivesse o monopólio da produção de energia elétrica no país, encaminhando, em
1954, uma proposta ao congresso para a criação da Eletrobrás, como empresa de capital
misto. Somente em 1962, entretanto, foi criada a Eletrobrás - Centrais Elétricas
Brasileiras, com a missão de coordenar a política nacional de eletrificação no país.
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2.4 – Critérios de Projeto Adotados na Engenharia de Barragens no Brasil na
Década de 50

Na década de 50, a experiência inicial da CEMIG em empreendimentos hidrelétricos foi
centrada na construção de barragens de concreto. Entretanto, a concepção das barragens
de terra não era algo inédito ou desconhecido no país. Com efeito, nesta época, estavam
sendo implantadas as barragens homogêneas de terra de Euclides da Cunha, Limoeiro e
Santa Branca, no estado de São Paulo. No caso da própria CEMIG, já era de aplicação
corrente a construção de alas em terra adjacentes às estruturas de concreto, para conexão
com as ombreiras, caso das barragens de Itutinga, Cajuru e Camargos. A barragem de
Piau, incorporada pouco antes pela CEMIG, constituía também um maciço homogêneo
de terra compactada, (CEMIG 1956).

Em função da pequena experiência brasileira à época e da participação de consultores
internacionais no projeto, estas barragens pioneiras foram fortemente condicionadas
pela experiência prévia destes consultores. Naquela oportunidade, existiam mais de 450
barragens de terra com alturas superiores a 30m e, pelo menos 30, com alturas
superiores a 64m, altura máxima prevista para o maciço da barragem de Três Marias.
Esta realidade do cenário internacional e as especificidades do local do empreendimento
definiram a opção final por uma estrutura de barragem em terra compactada, em
substituição à barragem de concreto prevista inicialmente.

Na década de 50, as preocupações básicas de projeto de uma barragem de terra eram os
seguintes:
•

capacidade do vertedor;

•

tensões de cisalhamento geradas no aterro;

•

infiltrações através do aterro/fundação da barragem;

•

projeto dos condutos forçados;

•

proteção dos paramentos;

•

estimativa dos recalques;

•

aderência aterro/fundação.

20

Como seria de se esperar, os dados hidrológicos disponíveis eram precários e
insuficientes e, assim, o dimensionamento hidráulico do extravasor constituía uma
preocupação crítica, ainda mais considerando os problemas ocorridos em barragens já
construídas à época e que sofreram colapso por deficiência na caracterização de dados
hidrológicos representativos das condições locais do barramento, (CEMIG, 1956).

2.4.1 – Sistemas de Drenagem Interna

Barragens são estruturas projetadas para armazenar água, o que torna imperativo o
controle do fluxo através de suas estruturas e fundações. No caso das barragens
homogêneas de terra, este controle torna-se fundamental para a estabilidade do talude de
jusante, de forma a propiciar um adequado abatimento da linha freática, minimizando os
efeitos das poropressões nesta zona da barragem. Outra função clássica do sistema de
drenagem interna é o de proteger a estrutura contra os eventuais efeitos danosos de
piping, fenômeno associado a valores elevados dos gradientes hidráulicos. A drenagem
implica ainda a saída d’água de forma disciplinada e controlada do maciço de terra e das
fundações.

Nesse sentido, o projeto de uma barragem é condicionado pelos processos de
impermeabilização das fundações da barragem e pelo controle da saída do fluxo a
jusante do eixo longitudinal através de dispositivos de drenagem. Estes podem incluir
filtros verticais ou inclinados, tapete horizontal, drenos de pé ou de saída, trincheiras
drenantes de fundação e furos de drenagem de fundação. Nos trabalhos de
impermeabilização, é usual a adoção de cortinas de injeções, paredes de concreto,
trincheiras de vedação e/ou tapetes impermeáveis a montante, estacas pranchas, etc.,
(Patrão, 1980).

Na década de 50, ainda não havia sido estabelecido um conceito geral e padronizado
sobre drenagem interna em barragens de terra, no que se refere à posição e
dimensionamento de tapetes horizontais, filtros verticais e inclinados, poços de alívio,
bem como em relação aos materiais empregados nestes dispositivos.
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O arranjo estrutural da barragem da UHE Cajuru (1953) evidencia as proposições
originais então adotadas em sistemas de drenagem interna de estruturas de terra. Neste
caso, adotou-se a barragem de terra apenas na ombreira esquerda (altura de 10m e
comprimento de 97,0m) e o sistema de drenagem ficou restrito exclusivamente a um
dreno de pé em material granular (Figura 2.3).

Figura 2.3 - Concepção do sistema de drenagem da barragem da UHE de Cajuru
(CEMIG).

Esta concepção norteou também o projeto das estruturas de terra das barragens de
Itutinga e Camargos (Figura 2.4), sendo que, nestes casos, incorporou-se ao dreno de
pé, em enrocamento um pequeno tapete drenante (mistura de areia com pedras).

Segundo Mello (1997), na década de 50, havia uma confiança total e excessiva no
traçado de redes de fluxo com tapete tipo filtro drenante de pé, a partir da obtenção da
parábola de Kozeny para solos homogêneos. As primeiras barragens projetadas com
este dispositivo de drenagem, geralmente tinham o dreno de pé colocado no talvegue
sob o talude de jusante; em direção às ombreiras, o dreno subia com dimensões
variáveis e proporcionais à altura da barragem.
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Figura 2.4 - Concepção do sistema de drenagem da barragem da UHE de Camargos
(CEMIG)

A primeira vez onde foi empregado um protótipo de filtro vertical foi na barragem de
Sherburne Lakes, construída entre 1914 a 1918, Sherard et al., (citado por Cruz 1996).
O dreno foi elevado até o topo da barragem sob a crista e foi construído com brita e/ou
cascalho graduado, sem dreno horizontal (Figura 2.5)

Figura 2.5 – Dreno vertical da Barragem de Sherburne Lakes (Cruz,1996)
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Outra variante pioneira constitui o sistema de drenagem interna da barragem de General
Sampaio, construída entre 1932 e1935, que integrava um tapete drenante assente na
fundação com um dreno vertical deslocado para jusante, interconectado a vários tubos
de drenagem com saídas no talude de jusante e em diferentes cotas (Figura 2.6).

Figura 2.6 – Dreno vertical e tubos drenantes da Barragem de General Sampaio
(DNOCS,1982)

A concepção de dreno vertical desenvolveu-se no Brasil, a partir de 1948, quando
Terzaghi projetou a Barragem e o Dique do Vigário, sendo o mesmo conectado até um
dreno horizontal que se estendia a jusante, assente diretamente sobre a fundação e
ligado a um dreno de pé em enrocamento (Figura 2.7). O dreno vertical estendia-se até a
cota do nível do reservatório.

Figura 2.7 - Concepção do sistema de drenagem da barragem da UHE do Vigário atual barragem de Terzaghi (Cruz,1996)
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No dique, Terzaghi projetou um dreno vertical deslocado para jusante e terminando em
uma cota inferior ao nível do reservatório, na altura da primeira berma. Sob o dreno
vertical, foram executados poços de alívio espaçados de 2 a 3 m, até alcançar a rocha sã.
O projeto previa a construção dos drenos verticais com brita fina, mas, segundo
informações verbais, o dreno foi construído com areia. A barragem e dique do Vigário,
influenciaram muitos projetos posteriores em todo o mundo. Representam uma
inovação em termos de drenagem, constituindo um modelo de barragem brasileira, do
tipo terra homogênea com dreno vertical e horizontal (Cruz, 1996).

Um exemplo desta influência é a alteração do sistema de drenagem da barragem do
Ribeirão Cascata (Mello, 1997). Com 25m de altura, foi projetada originalmente
utilizando um tapete horizontal com 1,5m de espessura a jusante. Posteriormente, em
função da concepção adotada na barragem do Vigário, incluiu-se um dreno vertical, em
pedregulho, com geometria em degraus e disposto obliquamente em relação ao eixo da
barragem (Figura 2.8). Na base do dreno, foram instalados tubos perfurados de concreto
e a vazão era conduzida por um tubo de concreto não perfurado ao longo do talvegue.

Figura 2.8 – Sistema de drenagem interna da barragem de Ribeirão Cascata
(Mello1997)
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Como no caso anterior, a barragem de Piau (1952-1954), com 24,5m de altura, foi
projetada originalmente com a drenagem interna constituída por um pequeno tapete
horizontal e dreno de pé; ao longo das ombreiras, o dreno reduzia proporcionalmente
em relação à altura da barragem. O novo projeto considerava a drenagem composta por
um filtro vertical de areia mais deslocado para jusante (Figura 2.9) que o da barragem
de Ribeirão Cascata, pois, nesta barragem, não havia preocupação com as sobrepressões
induzidas na construção.

Figura 2.9 – Barragem da UHE Piau – planta e seção transversal do filtro vertical
(CEMIG)

Na região central, o filtro possui cota de topo inferior à cota do nível d’água do
reservatório e, na base do filtro vertical, foram instalados poços de alívio. O filtro
vertical é interligado a três drenos horizontais de concreto que conduzem a água
percolada para um poço coletor a jusante da estrutura (Figura 2.10).
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Figura 2.10 – Sistema de drenagem interna da barragem de Piau (filtro vertical, drenos
horizontais e poços de alivio) e seção do dreno vertical (CEMIG)

Muitas barragens como esta, que tiveram seus filtros verticais ou inclinados terminados
em cotas inferiores ao nível máximo do reservatório, apresentaram surgências no talude
de jusante, após o enchimento dos reservatórios. Outros problemas correlacionados a
este tipo de sistema de drenagem interna referem-se à impossibilidade de manutenção
dos poços de alívio executados (localizados em regiões não acessíveis da barragem) e à
perda da continuidade do sistema drenante, em função da natureza específica dos tubos
de ferro e das manilhas de concreto (quebras localizadas, recalques diferenciais
elevados, etc).
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Outras barragens da época apresentam os mesmos problemas em termos da locação do
filtro vertical. Um exemplo típico de filtro inclinado, com cota inferior á do nível d´água
a montante, é mostrado na Figura 2.11 (Barragem de Jurumirim, construída entre 1958 e
1962).

Figura 2.11 – Sistema de drenagem interna da barragem de Jurumirim (Cruz,1996)

Uma concepção alternativa, iniciada na década de 50 e que se estendeu para as décadas
seguintes, foi a implantação do dreno horizontal suspenso, ou seja, interno ao maciço de
jusante e não apoiado diretamente sobre o terreno de fundação. Um exemplo é o sistema
de drenagem interna, no trecho do leito do rio, da barragem de Três Marias (Figura
2.12). Para se evitar que o dreno trabalhasse em carga, este foi construído no nível
correspondente à saída do terreno a jusante, ou seja, na elevação da crista da ensecadeira
de jusante.

Figura 2.12 – Sistema de drenagem interna da barragem de Três Marias no leito do rio
(CEMIG)
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Neste contexto, as prescrições de fluxo eram feitas essencialmente pelo traçado da
parábola básica de Kozeny. Atualmente, com o advento dos métodos numéricos e de
programas comercialmente disponíveis, tornou-se possível simular quaisquer relações
de permeabilidades e, por meio de retroanálises, podem ser simuladas diferentes
relações de permeabilidade e de traçado de redes de fluxo. A obtenção das redes no
aterro é bastante afetada pelas variações de permeabilidade espacial do maciço e pela
influência da permeabilidade da fundação, principalmente nas camadas inferiores do
maciço. Em barragens altas, principalmente as de terra-enrocamento, devido à grande
rigidez dos filtros e transições em relação ao material do núcleo, pode ocorrer o
fenômeno de alívio de tensões (efeito de silo) induzindo o aparecimento de trincas
horizontais na parte superior do núcleo, no sentido montante/jusante, aumentando a
permeabilidade horizontal. Outro fato constatado com freqüência é a posição da linha
freática sempre acima da prevista nos modelos teóricos (Cruz, 1996).

A experiência e os estudos teóricos mostram que os drenos horizontais são mais
exigidos que os drenos verticais. A vazão pela fundação independente de ser em solo ou
rocha é, em geral, muito superior à vazão que percola pelo aterro das barragens.
Freqüentemente, torna-se necessário construir drenos horizontais com maior espessura
que os verticais e, ainda mais, construí-los em múltiplas camadas do tipo sanduíche para
comportar maiores vazões, evitando-se, assim, tapetes de areia muito espessos. Vazões
medidas em barragens são, em média, da ordem de 0,1 a 2,0 l/min/m e os gradientes
médios variam entre 0,02 a 0,33 (Cruz, 1996).

Poços de alívio perfurados até as camadas mais permeáveis, são soluções eficientes e
econômicas para controle de fluxo pela fundação. Eles são utilizados quando as
camadas mais permeáveis encontram-se muito profundas para serem atingidas por
trincheiras de vedação ou trincheiras de drenagem.

Esses dispositivos também sofreram modificações ao longo do tempo. Os poços de
alivio eram posicionados muito internamente, sob o talude de jusante, interligados aos
filtros internos ou trincheiras drenantes, impossibilitando posterior manutenção. Hoje a
tendência é a de instalá-los mais a jusante, interligados a trincheiras ou drenos de pé. Os
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poços devem ser previstos durante a construção pois, se deixados para serem perfurados
depois da barragem em operação, tornam-se mais arriscados e onerosos (Mello 1990).

2.4.2 – Sistemas de Impermeabilização das Fundações

O fluxo pela fundação de uma barragem é elevado e quase sempre maior que o fluxo
que se desenvolve pelo aterro. O fluxo de água subterrâneo é caracterizado com base em
4 aspectos principais: vazão, gradiente de saída , subpressões e ações físico-químicas.
A vazão determina a perda d’água aceitável para o empreendimento, o gradiente de
saída e a subpressão estão ligados à segurança estrutural e as ações físico-químicas
podem ser prejudiciais ao longo do tempo (Bourdeaux, 1982a).

Os sistemas de vedação da fundação eram baseados em paredes de concreto, trincheiras
de vedação, tapetes impermeáveis a montante, cortina de injeções e estacas prancha. Até
a década de 50, era muito usual construir uma mureta ou paredes de concreto no
talvegue, ao longo do eixo para cortar a linha preferencial de percolação pela fundação.

Dois casos de barragens brasileiras podem ilustrar este tipo de dispositivo de vedação.
A barragem da Pampulha (Figura 2.13), construída numa primeira etapa durante 1936 a
1938 e ampliada posteriormente na década seguinte, sofreu ruptura em abril de 1954 por
erosão regressiva. A parede de concreto situava-se no pé de montante da barragem,
ligada a uma laje de concreto impermeabilizando o espaldar de montante.

Figura 2.13 – Barragem da Pampulha com parede de concreto impermeável na fundação
(Vargas,1955).
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Na barragem de Limoeiro (Figura 2.14), construída entre 1953 e 1958, empregou-se,
sob a cortina de vedação, um muro em concreto para melhorar a vedação da fundação.

Figura 2.14 – Barragem de Limoeiro – sistema de drenagem e vedação (Cruz, 1996).

A cortina, quando apoiada em rocha, é perfeitamente satisfatória e permite uma
estanqueidade excelente (Cruz1996). Atualmente, estão em desuso por constituírem um
elemento vulnerável ao fissuramento sob o efeito das deformações. Quando executadas
sob o talude de montante podem sofrer momentos fletores capazes de comprometer a
sua integridade e continuidade. A posição mais adequada para uma cortina rígida é sua
localização sob o eixo da barragem, mesmo assim apenas para pequenas profundidades,
para não serem afetadas pelos esforços de atrito negativo, causados pelas deformações e
recalques dos solos adjacentes.

As trincheiras de vedação, preenchidas com material impermeável e compactado, são
utilizadas desde 1920. São aplicadas geralmente quando a camada permeável não é
demasiadamente profunda e espessa, em profundidades de até 20 m. Dentre os
dispositivos de vedação, a trincheira de vedação ou cut off é a solução mais eficaz.
Além de interceptar integralmente a feição permeável, sua execução permite a inspeção
visual das paredes e do fundo da trincheira; permitindo ainda uma execução controlada
com total controle tecnológico. Seu uso tem sido intensificado nos últimos anos devido
à evolução dos equipamentos de terraplenagem, o que as tornam mais econômicas que
outros sistemas similares (Bourdeaux, 1982a).
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Uma trincheira de vedação é geralmente posicionada sob o eixo da barragem ou a
montante da mesma. Em barragens de terra-enrocamento, deve estar localizadas sob o
núcleo. Exemplos típicos destas estruturas são encontradas nas barragens de Terzaghi,
(Figura 2.7), Limoeiro (Figura 2.14) e Três Marias (Figura 2.15), em especial a
trincheira de 45m de profundidade na ombreira direita.

Figura 2.15 – Barragem de Três Marias – trincheiras de vedação da ombreira direita
(CEMIG,1962)
É inconveniente usar a trincheira compactada para vedação quando as mesmas devem
ser executadas abaixo do lençol freático, o que exige rebaixamentos do nível d’água
através de ponteiras filtrantes posicionadas sobre o talude ou por meio de poços
profundos. Estes sistemas são relativamente complexos, pois exigem investigações
detalhadas como ensaios de permeabilidade in situ através de poços de bombeamento e
monitoramento de leituras piezométricas.
Os tapetes impermeáveis de montante, ligados aos núcleos das barragens, constituem
um sistema geralmente barato para controle de fluxo pela fundação. Tapetes extensos
podem não ser eficientes devido a problemas de fissuramento por ressecamento. A
Barragem de Tarbela no Paquistão (construída entre 1968 a 1976) possui um tapete
impermeável a montante com 3 km de extensão, que apresentou numerosas
subsidências e um fluxo subterrâneo de 5m³/s. Algumas barragens brasileiras onde
foram empregados tapetes a montante são: Jurumirim (Figura 2.11), construída entre
1958 e 1962, e outras mais recentes como Itumbiara, Ilha Solteira e São Simão.
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As cortinas em estacas pranchas foram muito usadas até metade do século XIX para
interromper fluxo em fundações de barragens. Atualmente são pouco usadas no Brasil
tendo em vista de que não são muito eficazes e o alto custo dos perfis metálicos
inviabiliza esta solução (Bourdeaux, 1982a).

Quanto à utilização de injeção de calda de cimento, inicialmente utilizavam-se esta
técnica sem muito base teórica e sem, às vezes, considerar os resultados dos ensaios de
perda d’água e testemunhos de sondagem. Por volta de 1956, começaram as primeiras
pesquisas sistemáticas por meio de ensaios de perda d’água e injeções-testes, em todo o
mundo. Assim, eram usuais estabelecer procedimentos in situ para os trabalhos de
injeção, considerando as especificidades locais. Por exemplo, no projeto básico de
Graminha de 1956 (Figura 2.16), a decisão da adoção da técnica de tratamento foi
deixada para ser feita durante a obra, após verificação local e eventuais ensaios de perda
d’água. Com base na avaliação da geologia local e dos ensaios realizados, optou-se pela
não execução da cortina de injeções prevista originalmente (Mello,1997).

Figura 2.16 – Proposição da eventual cortina de injeção da Barragem de Graminha
(Melo, 1996)
Por outro lado, muitos projetos de tratamento de fundações de barragens na década de
50 foram afetados e condicionados por elevado empirismo, baseados em experiências
pessoais. Por exemplo, as barragens de Graminha, Limoeiro e Euclides da Cunha, todas
executadas nas mesmas condições geológicas de fundação, adotaram metodologias
essencialmente distintas nas obras de tratamento das fundações, (Vargas,1997).
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Conforme exposto previamente, na barragem de Graminha a estrutura de vedação
tornou-se desnecessária. Por outro lado, na barragem de Limoeiro (Figura 2.14),
procedeu-se à impermeabilização da fundação em gnaisse fraturado por meio de
injeções de calda de cimento. Os resultados das subpressões, após o enchimento do
reservatório, mostraram que as injeções foram totalmente desnecessárias. Na barragem
de Euclides da Cunha (Figura 2.17), foi construída uma galeria sobre a rocha de
fundação, ao longo do eixo da barragem, com a finalidade de controlar o fluxo pela
fundação através de uma linha de injeções e uma linha de drenos de alívio, conjugando
assim as duas opções. O resultado do tratamento neste caso foi muito eficiente, com
subpressões nulas a jusante da linha de drenagem.

Figura 2.17 – Barragem de Euclides da Cunha -galeria de drenagem/injeção na
fundação (Vargas 1996)

A execução de um sistema de drenagem, para controle da percolação de água em
fundações de barragens de terra, é sem dúvida mais eficiente que as cortinas de injeção
de calda de cimento. Estas conseguem reduzir substancialmente as vazões mas, não
conseguem reduzir igualmente as subpressões. Já em 1961, Casagrande, alertava para a
confiança demasiada em injeções quando analisava as subpressões em barragens de
concreto. Ele mostrou que apenas uma pequena fenda ou abertura numa cortina de
injeções de cimento em rocha fissurada seria suficiente para restabelecer uma linha
piezométrica de montante para jusante semelhante a que havia sem nenhuma cortina
impermeabilizadora, embora com redução substancial das vazões percoladas (Vargas
1996).
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Portanto, ao estudar os tratamentos de fundações em barragens, deve-se avaliar as duas
opções, drenagem e injeções. A adoção de um tipo ou outro ou a conjugação de ambos
exige amplos conhecimentos teóricos e experiência prática da equipe de projeto e requer
um domínio das condicionantes geomecânicas e da hidrogeologia do maciço. Tendo em
vista que as percolações em maciços rochosos ocorrem através de fissuras e juntas, a
eficiência das injeções dependerá de como estas feições se encontram: abertas,
espaçadas ou preenchidas, (Bordeaux,1982). As injeções atuaram nas fendas maiores
eliminando-as e homogeneizando a fundação.

A posição e a geometria da cortina dependem do tipo de barragem e das condicionantes
geológicas locais. Em barragens de terra e enrocamento, a cortina deve ser posicionada
ao longo da linha central do núcleo ou ligeiramente a montante da mesma até um
afastamento máximo da ordem de um terço da distância que separa o eixo do pé de
montante do núcleo.

Há um consenso de que a adoção de drenagem em fundações de barragens é
fundamental em reduzir as subpressões. Entretanto, o controle de percolação através de
fundações de barragens, por meio de dispositivos de drenagem e/ou impermeabilização
por injeção de calda de cimento, ainda é muito polêmico. Dependendo da obra, um dado
tipo de tratamento poderá ter vantagem sobre o outro e, em muitos casos, uma solução
mais adequada seria a conjugação de diferentes metodologias de tratamento.

2.4.3 – Compressibilidade e Deformabilidade do Aterro
O interesse em estudar deslocamentos (verticais ou horizontais) durante o projeto é,
fundamentalmente, evitar que movimentos diferenciais possam provocar trincas na
barragem ou dar origem a uma distribuição de tensões que venha causar algum
problema estrutural. Até a década de 50, aproximadamente, o cálculo estrutural de
barragens baseava-se em formulações empíricas desenvolvidas a partir de observações
de obras semelhantes e já construídas. Com o uso disseminado de computadores a partir
da década de 70 e 80, houve uma grande revolução nos cálculos estruturais, com
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introdução de aspectos ligados ao comportamento dos solos em ruptura progressiva e a
consideração de meios contínuos em descontínuos.

Na década de 50 os recalques previstos para barragens eram calculados através da teoria
clássica de adensamento e, em muitos casos, os recalques previstos divergiam muito dos
recalques ocorridos. Geralmente as previsões eram superestimadas, servindo apenas
para indicar uma tendência de deslocamentos. Por isso não era uma prática rotineira
esse tipo de análise em projetos de barragem.

O comportamento tensão deformação em maciços de terra está relacionado à questão de
fissuramentos, gerados principalmente por recalques diferenciais, que por sua vez foram
a causa de muitos casos de rupturas em barragens de terra. Casagrande, em 1950, após
estudar uma barragem, alertou para o problema de fissuramento, no trecho de maior
altura de uma barragem, junto ao canal do antigo leito do rio, construído no último
estágio da obra apoiando-se em juntas de construção. Sherard, em 1973, menciona que,
apesar da importância de tensões e deformações verificadas em barragens, o assunto só
passou a receber maior atenção a partir da década de 50, quando começaram os
levantamentos das causas de rupturas ocorridas em algumas barragens. A maior parte de
rupturas em barragens que foram catalogadas como ruptura por “piping”, originaram-se
por percolação de água através de fissuras induzidas por um comportamento tensão deformação inadequado das barragens (Ávila, 1980 e Bourdeaux, 1982b).

Geralmente as fissuras são capilares e difíceis de serem observadas em inspeções
visuais, somente sendo notadas quando há percolação de água ocorrendo através das
mesmas. A possibilidade de ocorrência de piping através de fissuras pode ter
conseqüências desastrosas uma vez que o fenômeno pode evoluir muito rapidamente e
em poucas horas levar a barrem a ruptura.

As fissuras em barramentos, induzidas por recalques diferenciais e em função de sua
posição na barragem, são classificadas em três tipos: as longitudinais, as transversais e
as horizontais (Sherard, 1963; Lowe, 1970). Levando-se em conta os fenômenos físicos
que provocam o fissuramento, as fissuras dividem-se em (Ávila, 1980):
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-

Fissuras induzidas por tensões maiores que a resistência à tração do material
(longitudinais, transversais e as horizontais);

-

Fissuras provocadas por fraturamento hidráulico, quando as tensões de
compressão no maciço são menores que a pressão da água percolada; ocorrem
em barragens de terra e enrocamento quando o núcleo recalca mais que os
espaldares e também em furos de sondagem em barragens de terra com perda
d’água de circulação;

-

Fissuras induzidas por ressecamento, comuns em juntas de construção.

As principais causas de fissuramentos em barragens são:

-

Geometria da fundação: irregularidades topográficas da fundação, ressaltandose as irregularidades no sentido longitudinal que dão origem a fissuras
transversais a barragem, ou seja, no sentido do fluxo;

-

Materiais de fundação: barragens sobre solos compressíveis com espessuras
variadas, destacando-se os materiais susceptíveis a colapsar por saturação.

-

Tipo de material de aterro: vários estudiosos (Sherard 1953 e Marsal 1959)
tentaram correlacionar o tipo de material com a ocorrência de fissuras, mas
sem muitas conclusões;

-

Umidade de compactação: a umidade de lançamento e compactação tem
influência fundamental na susceptibilidade ao fissuramento. Pesquisas
laboratoriais e observações de campo confirmam a correlação entre umidades
de compactação e flexibilidade do maciço. Leonards e Narain (1963)
observaram em laboratório que, aumentando as umidades em 2% a 3% abaixo
da umidade ótima, para um valor em torno da mesma, há um aumento
significativo da flexibilidade do maciço e observaram também que aumentos
além da umidade ótima não causam aumento significativo de flexibilidade. No
campo, constatou-se

que barragens que sofreram fissuramento foram

compactadas com umidades no lado seco da curva de Proctor;
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-

Velocidade de Construção: principalmente para solos compactados com
umidades acima da ótima, a subida rápida do aterro da barragem implica
recalques maiores pós-construção e influencia os recalques diferenciais.

-

Geometria das juntas de construção: recomenda-se adotar declividade máxima
de 1V:3H, para junta de construção.

Vargas e Hsu (1970) atribuem à tendência dos solos brasileiros a sofrerem fissuras à
diferença entre a umidade ótima e o limite de plasticidade desses solos. Observa-se que
os solos brasileiros geralmente apresentam a umidade ótima do ensaio normal de
compactação muito abaixo da umidade de plasticidade e, sendo assim, a compactação
seria executadas para o estado semi-sólido destes solos.

Já na década de 50 havia uma preocupação muito grande em relação ao controle da
compactação em maciços de barragem. Isto foi particularmente vivenciado no projeto
da barragem da UHE

Três Marias. Na obra, foram feitas pistas experimentais

envolvendo os solos locais e as variáveis de compactação, incluindo-se os equipamentos
de campo. As variáveis investigadas no programa de compactação no campo incluíram:
tipo de rolo, a intensidade de carga dos rolos em termos de pressão nominal, espessura
não confinada da camada, variação do teor de umidade e número de passadas do
equipamento para uma compactação aceitável. Para checar as condições de campo, os
resultados foram correlacionados com resultados de ensaios de laboratório baseados no
aparelho miniatura Harvard e, posteriormente, no ensaio Proctor Normal. Jack Hilf, em
1957, esteve visitando a obra de Três Marias e apresentou, em caráter pioneiro no
Brasil, seu método clássico de controle de compactação do aterro de barragens. A
metodologia foi, então, aplicada à barragem de Três Marias e difundiu-se em grande
escala para outras barragens do país e do mundo.

Na época, havia também um modismo estatístico muito grande. Na barragem de Três
Marias, introduziu-se um controle que considerava todos os fatores que podiam
influenciar na compactação, desde o número de passadas do rolo compactador até a
especificação da espessura e o biselamento do cilindro amostrador, passando pela
aferição das balanças, peso das cápsulas, umidades do empréstimo etc. Para controlar
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todos estes parâmetros, a equipe de campo era composta por 5 engenheiros de solos, 30
laboratoristas, divididos em dois turnos de 11 horas. A obra parava das 4:00h às 6:00h
da manhã, para manutenção dos equipamentos. Apesar do excesso de controle o maciço
de terra foi compactado em camadas com diferentes materiais e umidades.

Adicionalmente, outra preocupação crítica da época estava relacionada à magnitude e
desenvolvimento de pressões neutras durante a construção de maciços compactados. Na
barragem de Três Marias, este controle também assumiu uma conotação de extrema
atenção e a adoção de procedimentos específicos. Este zelo excessivo em termos do
controle e execução do aterro não impediu certos descuidos em relação ao filtro vertical
que, num trecho da barragem, foi compactado em camadas com espessuras superiores ás
especificadas no projeto, contrariando todas as especificações da época , com CR ≥70%
(Cruz, 1996).

2.4.4 – Parâmetros de Resistência

A partir de 1940, os métodos para determinação da resistência ao cisalhamento dos
solos evoluíram muito e permitiram um melhor conhecimento do comportamento dos
solos submetidos ao esforço cisalhante. Os novos avanços teóricos e tecnológicos
impulsionaram a evolução dos métodos de análise de estabilidade para avaliação dos
fatores de segurança dos taludes de barragens. Até 1960, a estabilidade dos taludes de
barragens geralmente era calculada em termos de tensões totais e provavelmente usando
o método de Fellenius de 1936. O método de Bishop começou a ser difundido a partir
de 1957.

Os cálculos de estabilidade da barragem do Rio Pium-i (Capitólio) foi feito pela
Geotécnica em 1959, utilizando parâmetros tirados de ensaios de tensões totais.
Provavelmente foi um dos últimos cálculos de estabilidade que utilizou parâmetros
totais.

As

discussões

técnicas

implementadas

durante

a

Conferência

de

Boulder/Colorado em 1961 e a Conferência Panamericana realizada no Brasil em 1963
influenciaram os engenheiros brasileiros a utilizar parâmetros efetivos nos cálculos de
análises de estabilidade.
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Outro marco na história da Mecânica dos Solos foi a Conferência realizada em 1960 no
Colorado (“Shear Strenght Conference”), quando o uso de tensões efetivas no cálculo
de estabilidade foi divulgado e ficou consagrado. Apenas para argilas moles
continuaram a prevalecer os cálculos usando parâmetros de resistência totais, com
ensaios CU.

Em Três Marias, recomendou-se que os estudos de estabilidade da barragem fossem
realizados segundo dois métodos, denominados de método A e Método B (Moran et al.,
1958). O método A utilizava análises por tensões efetivas acopladas a medidas de
poropressões obtidas em campo durante a construção e em função das redes de fluxo
estabelecidas para o período de operação da barragem. Isto porque era grande a
preocupação quanto à possibilidade de geração de poropressões durante a construção.

O método B era baseado em tensões totais considerando todas as poropressões geradas
no maciço, inclusive aquelas oriundas da construção da barragem. As seguintes
condições deveriam ser analisadas: taludes de montante e jusante na fase do período
construtivo, talude de montante para a condição de rebaixamento rápido e talude de
jusante para a fase de operação da barragem sob regime permanente.

A experiência brasileira atual sabe que solos de empréstimos de ombreiras ou de áreas
elevadas geralmente tratam-se de colúvios e solos residuais, que não são propícios à
geração de poropressões durante a construção. Por outro lado, solos sedimentares são
muito susceptíveis às poropressões construtivas, mesmo se compactados com umidade
próximos a ótima (exemplos típicos destes problemas ocorreram na compactação dos
aterros das barragens de Açu e Cocorobó).

A metodologia de abordagem das análises de estabilidade em barragens de
empreendimentos hidrelétricos é fundamentada nos seguintes critérios:
- condições de carregamento a analisar: término de construção, rebaixamento rápido,
percolação estável, os efeitos sísmicos não são considerados no Brasil;
- elaboração do perfil geotécnico;
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- escolha das seções mais críticas;
- definição dos critérios de cálculo;
- seleção de parâmetros de projeto.
- métodos de análise por equilíbrio limite e por análises tensões – deformações.

As metodologias baseadas na teoria do equilíbrio limite são as mais amplamente
utilizadas, admitindo-se uma determinada superfície hipotética potencial de ruptura,
calcula-se a relação entre a resistência disponível e a resistência mobilizada. Existe um
consenso universal de que este método é capaz de solucionar a grande maioria dos
casos, a exceção se faz aos materiais com comportamento do tipo strain softening, que
apresentam quedas de resistência com a evolução das deformações, envolvendo a
consideração do fenômeno de ruptura progressiva, relacionada às deformações
diferenciais ao longo da superfície de ruptura. Estes solos merecem atenção especial,
principalmente na escolha da envoltória de resistência a ser adotada, e na escolha dos
métodos de análise em termos de ângulo de atrito de pico e residual.

Os parâmetros de resistência são comumente estabelecidos a partir de ensaios triaxiais
em laboratório, aplicando-se aos solos o critério de ruptura de Mohr-Coulomb.

Outra premissa da época era uma escolha criteriosa dos materiais admissíveis como
materiais de construção do aterro, com a não aceitação de quaisquer solos que não
atendessem globalmente todos os pré-requisitos estabelecidos. A concepção zonada das
barragens atuais, incluindo todos os materiais provenientes das escavações obrigatórias,
somente iria tornar-se realidade muitos anos depois.
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CAPÍTULO 3
CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS DAS FUNDAÇÕES DA
BARRAGEM DA USINA HIDRELÉTRICA DE TRÊS MARIAS
3.1

Natureza e Histórico do Empreendimento

O aproveitamento hidrelétrico de Três Marias foi implantado na década de 50 no
contexto do plano geral de desenvolvimento econômico do Vale do Rio São Francisco.
O vale compreende uma área de cerca de 620.000 km², englobando 5 estados (Figura
3.1). Algumas figuras apresentadas neste trabalho foram mantidas no original, no
sentido de mostrar a prática corrente de projeto de barragens no Brasil em meados do
século XX.

UHE TRÊS MARIAS

Figura 3.1 – Localização do Vale do Rio São Francisco e da UHE de Três Marias

Para dar início a este programa de desenvolvimento, criou-se, em dezembro de 1948, a
chamada Comissão do Vale São Francisco – CVSF que, tendo como principal objetivo
a regularização do regime do rio, estabeleceu como obra pioneira a construção de uma
barragem. Após a escolha do local mais apropriado para a implantação da barragem, a
CVSF contratou a Servix Engenharia Ltda (Brasil) para a elaboração de um anteprojeto
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e orçamento do empreendimento, incluindo estudos geológicos indispensáveis à
caracterização das fundações. Em meados de 1954, a Servix apresentou um relatório
contendo os estudos hidrológicos, geológicos e desenhos básicos do aproveitamento
(Servix, 1954). Em junho de 1956, a CVSF assinou um convênio com a CEMIG Centrais Elétricas de Minas Gerais, transferindo a esta empresa a responsabilidade pelo
desenvolvimento do projeto definitivo e pela construção da barragem, inserida no
âmbito da implantação do projeto e construção de uma usina hidrelétrica de 520 MW,
com 8 unidades geradoras de 65MW cada (Silva, 1956).

O aproveitamento situava-se no rio São Francisco, a jusante da confluência com o Rio
Borrachudo (Figura 3.2), a aproximadamente 260 km de Belo Horizonte, no estado de
Minas Gerais. O empreendimento foi construído com múltiplas finalidades: controle de

Jusante

Lagoa

enchentes, navegação, irrigação e, principalmente, geração de energia elétrica.

Eixo da Barragem
Montante

Rio São Francisco

Rio Borrachudo

Figura 3.2 - Foto aérea do sítio da obra indicando a localização do eixo da barragem
(CEMIG, 1960a).
Como toda grande obra de barragem, o projeto definitivo de Três Marias resultou de
contínuas modificações de anteprojetos, elaborados em diversas fases de investigações
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geotécnicas, de campo e laboratoriais, necessárias aos estudos das fundações e dos
materiais de construção. Fatores de ordem econômica também foram decisivos na
concepção geral e definição de detalhes. Assim, das oito unidades geradoras previstas
no projeto original, apenas 6 unidades foram efetivamente instaladas, gerando,
atualmente, um total de 390MW, embora as estruturas da tomada de água e condutos
forçados das duas unidades restantes tenham sido construídas (CEMIG, 1960a)

Os resultados das investigações geotécnicas locais indicaram, como melhor solução do
barramento, uma barragem homogênea de terra, devido às condições de fundações e à
abundância de material fino na região, constituído por um silte argiloso em depósitos de
fácil exploração. Sob a responsabilidade da CEMIG, a empresa americana lnternational
Engineering Company (São Francisco, Califórnia) elaborou um projeto de uma
barragem de terra com 2.700m de comprimento e 65m de altura no leito do rio e 70m de
altura máxima (Silva, 1956). O projeto contou com a participação do Dr. Arthur
Casagrande como consultor para o projeto das fundações e do aterro da barragem.

A obra foi iniciada em junho de 1957 com a construção dos acampamentos e
ensecadeiras (CEMIG – 1962). O aterro iniciou-se em março de 1958, sobre parte do
leito do rio e ombreira esquerda. Com o desvio do rio, através das tubulações da tomada
d’água em junho de 1959, o aterro da barragem pôde ser estendido de margem a
margem, sendo concluído em setembro de 1961. O enchimento do reservatório teve
início em janeiro de 1961, antes da conclusão da barragem, tendo seu NA alcançando a
cota de 559,7m em meados de março desse ano. A primeira unidade geradora entrou em
operação em junho de 1962. Assim, a construção do aterro ocorreu em um prazo
excepcional de 3 anos e meio para as condições da época, em função do porte da obra.

Foram empregados os seguintes volumes de materiais para a construção da barragem de
terra:13.000.000 m3 de aterro compactado, 947.000 m3 de enrocamento e 250.000 m3 de
areia utilizada no sistema de drenagem interna da barragem (drenos e filtros). No auge
da construção (Figura 3.3) trabalharam em Três Marias cerca de 4.000 pessoas e a
cidade temporária, construída na margem direita da represa, comportou uma
comunidade de cerca de 10.000 habitantes (CEMIG – 1960a).
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Figura 3.3 – Vista Geral da obra (janeiro de 1959) com a indicação das principais
estruturas e áreas de empréstimos (CEMIG,1960a).
A obra foi executada pelas seguintes empresas: Companhia Construtora Corinto e
Companhia Construtora Três Marias, na forma de um consórcio entre a Morrison
Knudsen Co. Inc. (EUA), Raymond Concrete Pile Co. (EUA), Utah Construction Co.
(EUA), Kaiser Engineers (EUA), CEMIG e Geotécnica, sendo atribuído o controle do
aterro e o controle geral de qualidade da obra à CEMIG. A Figura 3.4 apresenta uma
visão geral do complexo atual da UHE Três Marias. (CEMIG, 1960a)

Figura 3.4 - Vista aérea da UHE de Três Marias (CEMIG)
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3.2 – Investigações Geotécnicas Locais

Um amplo programa de investigações foi realizado na área do sítio para a implantação
da barragem, subdividido em três fases distintas: 1954, 1955 e em 1957, já próximo ao
início da obra. Tais investigações foram necessárias pelo vulto da obra e pelo apertado
cronograma de execução, fatos que exigiram um prévio conhecimento dos problemas de
fundações, para planejamento das soluções a serem adotadas.

Devido a grande extensão da obra e das peculiaridades geológicas locais, a barragem se
assenta em diferentes tipos de terreno. Isto implicou a adoção de investigações
geotécnicas distintas, comportando diferentes tipos de sondagem e campanhas de
amostragem dos materiais locais.

Nas primeiras investigações feitas em 1954, foram executados 24 furos com diâmetros
XR e EX e 8 furos com trado mecânico (Sondotécnica, 1954 e 1957). Em busca de
soluções mais adequadas e mais econômicas, uma intensa campanha de investigação foi
realizada em 1955. Foram abertos 19 poços de inspeção, tendo um dos poços alcançado
22,5m de profundidade. Em 12 destes poços, foram retirados 15 blocos de amostras
indeformadas para a execução de ensaios de classificação, de adensamento e de
resistência ao cisalhamento. Em todos os poços foram retiradas amostras para ensaios
de granulometria e peso específico dos grãos. Outros 16 furos com diâmetros AX e EX
foram executados para exploração do maciço rochoso local.

Em 1957, próximo ao início da obra, as sondagens foram concentradas na planície de
inundação da margem esquerda, no alinhamento dos condutos forçados e no local de
dissipação da concha do vertedouro, na margem direita. Na região do leito do rio e em
ambas as margens do rio, foram executados 79 furos, com um furo alcançando 120,4m
(Arêas, 1962a). Na planície de inundação, próximo à região da lagoa, foram realizados
8 furos à percussão até o impenetrável, tendo em vista que os poços de inspeção não
puderam alcançar grandes profundidades, devido ao lençol freático estar muito próximo
a superfície do terreno e à rápida infiltração de água para dentro dos poços (Figura 3.5).

46

TPF-26

TPF-9
TPF-24

TPF-20

Figura 3.5 – Campanha das sondagens realizada no período 1954/1957 (Arêas, 1962a)
na área da barragem (os pontos marcados referem-se ao limite da zona de erosão do rio).

Esse fato comprovou a existência de camadas mais permeáveis entremeadas à camada
de argila sobreposta à rocha. Em função disso, fora realizados mais 20 sondagens com
amostrador contínuo tipo “Shelby “, com diâmetro interno de 2” e foram abertos 43
poços de inspeção em diversos locais. A Tabela 3.1 apresenta o resumo das sondagens
realizadas .

Tabela 3.1 – Quadro resumo das sondagens indicando a época em que foram realizadas.
Períodos
Investigação

1954
o

Furos

Comprimentos
perfurados
(m)

mista

24

902,7

trado

8

170,1

geotécnica

N

1955
o

N

1957
o

N

Furos

Comprimentos
perfurados
(m)

Furos

16

447,8

79

Comprimentos
perfurados

Total

2277,7

3.628

(m)

170.1

percussão

8

78,7

78.7

tipo Shelby

20

125.1

125.1

43

848,2

967.2

poços

19

119

amostras
indeforma

15

das
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3.3 - Geologia e Geomorfologia da Área

A região onde está localizada a barragem de Três Marias está situada sobre rochas do
Grupo Bambuí, do período Siluriano, localmente representadas pela Formação Três
Marias (Figura 3.6). A rocha predominante no local é o siltito ou um metassiltito devido
ao seu baixo grau de metamorfismo, ocorrendo também arenitos siltosos. Essas rochas
têm gênese em sedimentos ricos em calcáreo. Os sedimentos sofreram metamorfismo
do tipo hidrotermal ascendente, em que as soluções hidrotermais embeberam a rocha
segundo os seus planos de estratificação, o que resultou na substituição do calcáreo por
sílica e clorita (Geotécnica, 1957). Este processo de silicificação foi variável na
estrutura, dependendo do teor de calcáreo e do grau de metassomatismo, trazendo como
conseqüência a formação de núcleos mais metamórficos e/ou mais resistentes.

Figura 3.6 - Mapa e seção geológica da barragem de Três Marias (CEMIG, 1960a)

Os trabalhos de investigação geotécnica, realizados por meio das três campanhas
descritas anteriormente, possibilitaram detalhar os aspectos geológicos locais. Os siltitos
e outras litologias variantes constituem o leito do rio e a margem direita. Na margem
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direita, os litotipos mostram uma textura fina, de composição química original quartzocalco-aluminosa, de cor cinza escura a cinza esverdeada. Furos de sondagem executados
na ombreira direita mostraram faixas de rocha sã, com até 4m de espessura, alternando
com outras mais decompostas. O pacote de rocha alterada, incluindo a cobertura
coluvionar, chegava a atingir 45m de profundidade em alguns pontos da margem direita.
No leito do rio, a rocha apresenta-se sã, de cor esverdeada e de aspecto maciço. A
estratificação da rocha é sub-horizontal, tendendo a resultar em um leito quase plano,
recoberto esparsamente por algum cascalho e matacões, às vezes, entremeados por
materiais arenosos ou argilosos.
O rio adaptou-se ao local, a um sistema de diáclases, com direção geral N75OW a
N60OW vertical, coincidente com a direção do rio São Francisco no local. Foram
identificados mais dois grupos de diáclases, um com direção N5OW a N15oW, com
mergulho de 55oW e outro com direção N15oE a N30oE, com mergulho vertical. As
rochas apresentam-se estratificadas quase que horizontalmente, com o mergulho
variando de 0o a 4o E.

Topograficamente o local da barragem é assimétrico (Figura 3.6). A margem direita é
íngreme, alcançando cotas relativamente altas, próximo ao leito do rio, enquanto a
margem esquerda é suave e mais baixa. A explicação mais provável para tal ocorrência
é a hipótese de erosão diferencial, segundo a qual a ombreira constituída de material
menos resistente apresentaria a margem de topografia mais branda, neste caso, a
ombreira esquerda onde ocorre um manto aluvionar (EPC-1987a).

Na ombreira esquerda, onde a topografia é mais regular e suave, depósitos fluviais do
terciário e do quaternário (Pleistoceno e do Holoceno) se sobrepõem ao siltito, que se
encontra em cota igual ou um pouco inferior à do leito do rio (508m), no trecho que
constitui a chamada ‘área da lagoa’. O siltito aparece superficialmente nesta ombreira
somente acima da cota 558m, sob a forma de uma rocha totalmente decomposta.

Plataformas aluvionares quaternárias ocorriam em ambas as margens, com cerca de
100m de largura na ombreira direita e 230m a 250m de largura na ombreira esquerda.
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Nesta última, ocorria, antes da construção da barragem, uma lagoa estreita de 50 a 70m
de largura por 650m, de comprimento começando do pé de montante da barragem e
estendendo para jusante, designada comumente no projeto como ‘região da lagoa’. O
processo de evolução do leito do rio espraiou-se ao longo de toda uma área delimitada
pelas cotas entre 515 a 520m, ao longo da ombreira esquerda, caracterizando uma ampla
plataforma de erosão, com vários depósitos aluvionares distintos (Figura 3.7).

O limite direito desta zona não pode ser estabelecido mas o esquerdo encontra-se entre
os poços TPF-24 e TPF-9 (Figura 3.5), a cerca de 1 km da margem esquerda do rio,
antes da construção da barragem. São evidências do antigo leito do rio os cascalhos
arredondados amostrados em praticamente todas as sondagens da área e nos poços
TPF20 e TPF26 a montante e jusante do eixo da barragem. No poço TPF9, encontrou-se
solo residual na cota 540m, indicando que entre este e o poço TPF24, formou-se a
ombreira esquerda original do rio São Francisco (EPC, 1987a).

Uma nova fase erosiva permitiu ao rio rebaixar seu nível de base para cota 510m,
cortando o depósito de aluvião existente. Esta nova plataforma foi muito bem
delimitada pelas sondagens realizadas na área da lagoa e que sempre atingiram material
residual em torno da cota 510. Durante a fase de rebaixamento do vale e de deposição
do aluvião, solos coluvionares desceram das partes mais altas da ombreira e
depositaram-se sobre o cascalho aluvionar antigo, suavizando a ombreira original. O
coluvião formado estendeu-se até a nova margem do rio quando da erosão. O rio São
Francisco prosseguiu sua migração em direção à margem direita, o que veio acelerar os
processos erosivos nesta área, aflorando os solos residuais.

A estabilização do rio em sua configuração à época do barramento deu origem a
aluviões recentes em ambas suas margens, depositados sobre fina camada de cascalho
basal na elevação 510m, mais nova que outra ocorrência deste material entre as cotas
515 e 520m. A construção da plataforma aluvionar recente permitiu a formação da nova
camada coluvionar, que definiu a declividade final suave da ombreira esquerda
(Figura 3.7).
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siltito são
siltito decomposto e saprolito
aluvião recente/argila orgânica
aluvião antigo
aluvião recente
colúvio antigo
colúvio recente

Figura 3.7 - Seção geológica da barragem de Três Marias (detalhamento das camadas de cascalho da fundação).
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Os depósitos fluviais citados anteriormente apresentam-se no local da barragem da
seguinte forma:

(i) depósitos terciários, estendendo-se aproximadamente da estaca 21+50 até as
proximidades da estaca 27, compõem-se geralmente de cascalhos grosseiros na base,
passando a argila e areias conglomeráticas, terminando no topo por argila vermelha ou
variegada. No depósito de cascalho, a textura aumenta de cima para a base e os
matacões geralmente assentam-se sobre um solo de siltito decomposto;

(ii) depósitos quaternários: são resultados de depósitos de enchentes causadas pelas
cheias periódicas do rio São Francisco e constituem-se principalmente de materiais
finos, argilosos, ocorrendo na sua base camadas de cascalho e de areia pertencentes
ainda ao terciário, que se apóiam sobre siltitos decompostos. Os depósitos quaternários
ocorrem entre o talvegue do rio e a estaca 21+50.

3.4 – Hidrologia da Área

O reservatório formado pela barragem de Três Marias tem capacidade de armazenar 21
bilhões de metros cúbicos d’água, ocupando uma área de 1.040 km², de uma bacia
hidrográfica tributária com superfície de 48.200 km², numa altitude superior a 500m,
limitada ao sul pelas serras de Canastra e Vertentes; a leste pela cadeia central do
Espinhaço e a oeste pelas serras da Mata da Corda e Formoso.

A precipitação pluviométrica anual na bacia é de cerca de 1.400 mm. Ao longo de um
período prévio de 19 anos de observação, a descarga média anual registrada foi de 654
m3/s e no ano mais seco, 1954, a descarga média mensal foi de 315 m3/s. A descarga
média diária máxima foi igual a 4.695 m3/s, registrada em 5 de janeiro de 1946.
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3.5 – Condicionantes Geotécnicos das Fundações

Os trabalhos de tratamento executados nas fundações da barragem da UHE Três Marias
serão abordados, neste item, em 4 trechos geologicamente distintos: ombreira direita,
leito do rio, planície de inundação da margem esquerda ou a chamada área da lagoa e o
restante da ombreira esquerda, onde existe uma espessa camada de argila siltosa porosa.

3.5.1 – Ombreira Direita

Neste trecho da fundação, incluindo também o próprio leito do rio, o terreno é
predominantemente constituído de siltitos e arenitos ou de seus derivados, com
capacidade de suporte bem satisfatória em relação às cargas previstas para a barragem.
Uma vez que a rocha sã encontrava-se recoberta neste local por um manto de 45m de
rocha decomposta, entremeada por núcleos lajeados de siltito inalterado com até 4m de
espessura (Figura 3.8), constatou-se, entretanto, a possibilidade de não garantia de uma
estanqueidade adequada, face ainda à natureza e processos do intemperismo imposto
aos sedimentos originais (EPC, 1987a)

Figura 3.8 – Rocha decomposta presente na região da ombreira direita (Arêas, 1962a).
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O caminho das soluções hidrotermais foi irregular ao longo da estratificação e a
composição clasto-calcárea da rocha também era variável resultando na formação de
núcleos mais metamórficos. O intemperismo químico, ao afetar tais estruturas, pôs em
destaque as porções mais duras da rocha. A possibilidade de fluxo tenderia a ocorrer
potencialmente ao longo da camada decomposta pela ação do intemperismo. Abaixo do
lençol freático, onde as rochas estão praticamente inalteradas, a possibilidade de
percolação estaria restrita às diáclases presentes.

Para se eliminar tais problemas, três soluções foram estudadas (CEMIG 1962):
recobrimento da face de montante da ombreira com material argiloso compactado;
execução de uma trincheira de vedação ou injeção local de calda de cimento. Dentre as
soluções abordadas, optou-se pela execução da trincheira de vedação, tendo sido
avaliadas três diferentes alternativas de projeto, com trincheiras parciais associadas a
cortinas de concreto ou se estendendo até a rocha sã em profundidade (Figura 3.9).

Figura 3.9- Alternativas de projeto previstas para a trincheira de vedação (Arêas, 1962a)
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A escolha final recaiu sobre a terceira alternativa, pois o andamento das escavações
demonstrou que o estado altamente fraturado da rocha dificultaria enormemente as
alternativas com cortina de concreto (alternativas 1 e 2). Essa trincheira está localizada
entre o vertedouro e a face direita do conduto forçado, entre as estacas 10+70 a 13+60
(Figura 3.10). Para completar o tratamento da fundação, foram feitas injeções de calda
de cimento nas zonas de maior permeabilidade, causadas por detonação ou pelo
processo de escavação (Geotécnica, 1960a).

Figura 3.10 – Localização e fase da construção da trincheira de vedação (CEMIG).
A solução escolhida envolveu a movimentação de um volume de 352.000m3 de material
escavado. A trincheira estendeu-se até a rocha sã, a 45m de profundidade, possuindo
12m de largura de base em média e talude de 1V:0,5H (Figura 3.11).
Ao atingir a rocha sã na base da trincheira, a escavação foi interrompida e a rocha foi
limpa com jatos de ar e água. Um total de 24 furos de sondagem rotativa com 11,75m
de profundidade e 164 sacos de cimento injetados foram necessários para tratamento
da ombreira direita. Houve também necessidade de regularização com concreto dental
de alguns locais onde a remoção de lajes e blocos soltos deixou depressões superficiais.
As normas e os critérios adotados no controle de compactação para o enchimento da
trincheira de vedação foram os mesmos adotados para o núcleo e as zonas 2 e 3 do
maciço da barragem (CEMIG- 1962). A compactação nas zonas do silte argilosoarenoso foi feita com rolo pé de carneiro e, junto aos taludes onde era difícil o acesso do
rolo, a compactação foi feita mediante a utilização de soquetes manuais.
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A solução adotada mostrou-se bastante eficiente e econômica, pela possibilidade de
utilização no corpo da barragem, principalmente na zona 3, de materiais oriundos das
próprias frentes de escavação (siltito altamente decomposto). A rocha sã retirada da área
da trincheira foi utilizada no enrocamento de proteção dos taludes do aterro. Para
melhor compreensão do zoneamento da barragem ver Figura 4.3.
Após a escavação da trincheira, percebeu-se que o estado dos taludes não era muito
satisfatório, pois apresentavam blocos soltos, fendas e taludes negativos. Para o talude
de montante, realizou-se uma limpeza mais pormenorizada, para garantir uma boa
compactação. Para o talude de jusante, onde a princípio a limpeza não seria tão rigorosa,
foi lançada uma camada de areia para fazer uma transição entre a trincheira e o talude
natural. Esta camada de areia foi ligada ao filtro vertical da barragem na entrada da
trincheira de vedação. Em vista da falta de areia para o filtro vertical, a execução dessa
camada de areia foi suspensa acima da cota 527m, aproximadamente.

EST. 11+ 40

--- Linha limite de projeto se escavação
__ Linha limite real de escavação

Figura 3.11 – Seção da barragem na região da trincheira de vedação na ombreira direita,
com detalhe do zoneamento da trincheira de vedação (CEMIG,1962).
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Inicialmente a limpeza foi realizada de forma manual, posteriormente adotando-se
limpeza mecânica. A trincheira foi construída de forma zoneada, integrando diferentes
materiais também utilizados na execução do aterro da barragem (Figura 3.11). Grande
parte do material dessa limpeza foi utilizado no enchimento da própria trincheira, junto
ao talude de jusante, espalhado em camadas finas e compactado com rolo pé de carneio.

3.5.2 - Leito do Rio

No leito do rio, os siltitos e arenitos apresentavam-se sãos e de boa qualidade
tecnológica, praticamente planos devido à estratificação quase horizontal da rocha,
estando recobertos esparsamente por cascalhos e matacões, às vezes entremeados por
material argiloso e arenoso. Fluxos localizados foram potencialmente detectados em
zonas diaclasadas mais superficiais (CEMIG- 1962).

Na primeira fase de investigações realizadas em 1954, duas sondagens rotativas
revelaram que o leito do rio era constituído de rocha sã. Mais tarde, com a construção
das ensecadeiras da primeira fase de desvio, foram executados ensaios de perda d’água
em onze furos de sondagem rotativa, realizados em locais que visualmente apontavam
uma certa perturbação na rocha. As pressões utilizadas nestes ensaios variaram de 1 a 5
kg/cm2 conforme a profundidade do trecho e estado da rocha. Com base nos resultados
destes ensaios e em inspeções in situ, os estudos geotécnicos concluíram pela não
necessidade de execução de uma cortina de injeção nesta zona da fundação da
barragem.

Os estudos mostraram também que a estratificação quase horizontal da rocha, conjugada
com as diáclases verticais, davam origem a lajes soltas razoavelmente extensas e de
pequena espessura, as quais necessitavam ser removidas antes da colocação do material
argiloso, para garantir uma boa aderência desse com o maciço rochoso. Outro fato
levantado foi que a injeção de cimento constituía uma operação crítica, por incrementar
a possibilidade de fendas de clivagem ao longo do plano de estratificação quase
horizontal da rocha, deslocando as lajes e comprometendo a estanqueidade do maciço.
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Na fase de preparação da rocha para receber o aterro, outros ensaios de perda d’água
semelhantes aos já mencionados foram realizados. De modo geral, os ensaios
confirmaram o bom estado de estanqueidade da rocha, exceto em alguns pontos
localizados nos 3 primeiros metros superficiais. Em um trecho de 70m, provavelmente
entre as estacas 14+48m e 15+15m, onde a rocha encontrava-se extremamente
fraturada, foi recomendada a remoção total deste material nos 3m mais superficiais. Nos
pontos onde a permeabilidade foi considerada elevada, executou-se injeção de calda
água-cimento na proporção de 1:2 a 1:6 em volume, sob pressões controladas.

Nas referências técnicas do projeto, constata-se uma grande divergência de informações
sobre as injeções executadas ao longo das fundações da barragem de Três Marias na
zona do leito do rio. Neste contexto, as injeções teriam sido aplicadas de forma
generalizada ao longo do leito do rio e também na margem esquerda, comportando
1.185m de furos de 2” de diâmetro que absorveram 827 sacos de cimento (Arêas,
1962a) ou apenas parcialmente, não sendo contemplada a região do fechamento do rio,
correspondente ao trecho compreendido entre as estacas 14+33m 16+82m (CEMIG,
(1959b); EPC (1987b)).

É mais provável que as informações do relatório da Geotécnica sejam mais realistas,
com o tratamento por injeção de calda de cimento limitado à parte esquerda do leito do
rio entre as estacas 16+82m e 18+80m. Estes furos, com profundidades médias de 9m e
espaçados em média de 3m, foram injetados sob 3 estágios de pressão, com calda águacimento na proporção de 1:2 a 1:6, com um consumo de cimento muito variável (Tabela
3.2), totalizando 546 sacos (CEMIG 1957).

Adicionalmente, foram perfurados poços de alívio na região do leito do rio, a jusante do
eixo longitudinal da barragem e em parte da ombreira direita (Figura 3.12), ao longo dos
condutos forçados. Esses poços possuem diâmetro de 6”, profundidades constantes de 9
m e são espaçados de 6m. Os poços foram preenchidos com brita de diâmetro entre ¾” e
¼” . Na superfície da rocha rigorosamente limpa, foi feito uma camada de 0,30m de
espessura por 0,80 x 0,80m de pedrisco para fazer a transição entre cada poço e o filtro
inclinado que por sua vez está interligado com o tapete horizontal (Geotécnica 1958).
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Tabela 3.2 – Consumo de cimento em alguns furos executados no leito do rio.
Estaca

Sacos de cimento consumidos

16+94,80m

3,5

16+97,90m

16,5

17+00,90m

120,5

17+04,10m

17

17+06,90m

0,19

Figura 3.12 – Sistema de poços de alívio na região do leito do rio e ombreira direita
Esses poços, atuando como uma segunda linha de defesa, visam a dissipação das
subpressões desenvolvidas ao longo das diáclases da rocha. Um filtro foi executado
interligando os poços de alívio ao tapete drenante da barragem, possuindo um trecho
inclinado (entre as estacas 16+82m e 18+94m) e um trecho vertical, na região de
fechamento do rio, (entre as estacas 14+33m a 16+82m).

Para verificar a eficiência dos poços de alívio, foram perfurados 3 poços de observação
com diâmetro de 2”, penetrando 15 m em rocha sã na região do leito do rio, a distâncias
de 150m a jusante do eixo e espaçados de 100m. A montante da casa de força também
foram executados 7 poços de observação para estes controles .
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De uma forma geral, o tratamento de fundação realizado no leito do rio consistiu ainda
na remoção de blocos soltos e pedregulhos, com diâmetro maior que 0,25m, para não
interferir na compactação da primeira camada de aterro compactado. Todo o material
argiloso e siltoso localmente saturado foi removido. Numa faixa de 50m de largura,
tendo o eixo da barragem por centro, a limpeza foi cuidadosa com remoção da rocha
mais fraturada e utilização de jato de ar para assegurar o contato da rocha com o aterro
sem a mínima presença de material granular.
3.5.3 – Ombreira Esquerda (Planície de Inundação)

Na ombreira esquerda, os problemas de permeabilidade, deformabilidade e estabilidade
foram mais críticos e constituíram os condicionantes geológico-geotécnicos de maior
relevância no projeto, devido às camadas de argila orgânica, mole e de alta plasticidade,
existentes na planície de inundação (entre as estacas 18+80m e 21+00m) e de cascalhos
existentes na fundação (entre as estacas 20+40m e 27+0m aproximadamente) a
profundidades variando entre 5m e 15m.

Na área correspondente à lagoa pré-existente, de cerca de 50m a 70m de largura por
650m de comprimento, começando do pé de montante da barragem e estendendo para
jusante, ocorriam depósitos quaternários típicos de enchentes causados pelas cheias
periódicas do Rio São Francisco, consistindo de argila orgânica mole, de alta
plasticidade, com intercalações de lentes de areia fina, fofa e de silte inorgânico mole,
com espessura aproximada de 0,5m (Casagrande, 1957; EPC 1987a).

Na base desses depósitos, encontrava-se uma camada de areia e cascalho com siltes
pertencentes aos depósitos terciários. Na planície de inundação, esta camada de areia e
cascalho tinha uma espessura variando de 0,3 a 2m de espessura, sobreposta a rocha
decomposta. Além da planície de inundação, na altura da estaca 21+50m, a espessura do
depósito terciário atinge mais de 5m, incorporando uma camada intermediária de
material argiloso entre as estacas 22+50 e 25+50, aproximadamente. A camada superior
de cascalho tendo, em média, 2m de espessura, estendia-se até próximo à estaca
27+00m.
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Os depósitos terciários na área da planície de inundação apóiam-se em uma espessa
camada de siltito decomposto de mais de 5m, seguido em profundidade por siltito são,
que, nesta região, aparece em cota inferior à do leito do rio (Figura 3.13).

4- -colúvio antigo
5 - aluvião recente
6 - colúvio recente

1 - siltito são
2 - siltito decomposto e saprolito
3 - aluvião antigo

Figura 3. 13 - Seção geológica típica da ombreira esquerda, (EPC, 1987a).

Os aspectos relativos à baixa resistência da camada de argila orgânica mole (RelatórioProjeto) e o potencial de piping ao longo da interface da camada de areia fina uniforme
e do silte inorgânico sobreposto implicaram a remoção completa deste depósito
aluvionar nesta zona da fundação da barragem. Estas características resultariam na
adoção de taludes muito suaves ou na implantação de longas bermas de estabilização,
além de elevados recalques diferenciais que aconteceriam entre as seções
correspondentes à presença da argila mole nesta área e a rocha incompressível do leito
do rio.

O siltito decomposto foi estudado por meio de ensaios de adensamento e triaxiais do
tipo rápido UU, apresentando comportamento geotécnico adequado tanto em termos de
compressibilidade (Figura 3.14) como em termos de resistência (coesão nula e ângulo
de atrito de 270).
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Figura 3.14 – Resultados de ensaio de adensamento realizado no siltito decomposto da
margem esquerda - área da lagoa (CEMIG,1962).

Completando o tratamento na região da planície de inundação, após remoção da camada
de argila orgânica, foi executada uma trincheira de vedação na camada de rocha
decomposta, (Figura 3.15) com cerca de 5m de profundidade até o siltito inalterado,
entre as estacas 18+60 e 21+60 aproximadamente. As camadas de cascalho e areia,
sobrejacentes a rocha decomposta foram mantidas, excetuando-se uma faixa central
compreendendo 50m a montante e 25m a jusante do eixo da barragem (Casagrande,
1958). Estas operações (CEMIG, 1962), demandaram um volume de escavação da
ordem de 850.000m3 (Figura 4.5d).
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Figura 3.15 - Execução da trincheira de vedação na área da planície de inundação
(CEMIG, 1962).
Na região dos condutos forçados até a estaca 18+94m, foi inserido o filtro para
promover a interligação dos poços de alívio da fundação ao tapete horizontal da
barragem, conforme exposto previamente. Na região da antiga lagoa, o filtro também
aparece, mas não existe, nesta parte da fundação, os furos de alívio. Acredita-se que a
função do filtro nesta área seja a de captar o fluxo de água pela parte inferior da
barragem, uma vez que o tapete horizontal não está assentado diretamente sobre a
fundação, e sim, no interior da barragem.

3.5.4 – Ombreira Esquerda (Restante do Maciço)

Nesta parte da fundação da barragem, três formações principais podem ser distinguidas:
as camadas de areia e cascalho, a argila porosa e o material residual, representado pelo
siltito totalmente alterado, praticamente com consistência de solo. Como já mencionado,
as camadas de cascalho e areia presentes na planície de inundação avançam ombreira
adentro até a estaca 27, aproximadamente e, além da planície de inundação, os
cascalhos estão assentes em siltitos decompostos. Sobrejacente ao cascalho, encontra-se
uma camada de argila vermelha porosa, que atinge cerca de 9,0m de espessura na estaca
24+20m. À medida que se avança pela ombreira acima, a espessura da camada de argila
diminui e, a partir da estaca 30+00, o siltito volta a aparecer totalmente alterado.
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Um aspecto bastante avaliado á época referiu-se a uma possível continuidade da camada
de cascalho que, podendo aflorar a montante da barragem, tenderia a constituir uma
zona de infiltração potencial do reservatório. Esta possibilidade foi investigada por meio
de uma campanha de 60 furos a trado de 4”, executados entre o pé da barragem e a
margem do Rio Borrachudo, entre as estacas 21+20m e 25+20m. Essas sondagens
mostraram a existência de uma camada de argila de, pelo menos, 3m de espessura
recobrindo os cascalhos. Ensaios de permeabilidade, executados a partir de blocos
indeformados retirados de solos silto-argilosos com pedregulho, á superfície, junto a
estaca 30+00m, forneceram valores de condutividade hidráulica entre 1,02 x 10-3 e 2,0 x
10-5 cm/s (EPC, 1987a).

Os resultados das sondagens e as características de permeabilidade e granulometria da
camada de cascalho permitiram admitir que grandes percolações não deveriam
acontecer por este horizonte e, se caso ocorressem surgências a jusante da barragem,
essas não seriam perigosas. Recomendou-se, entretanto, a não realização de escavações
e a manutenção de uma espessura mínima de 3m de argila na área de montante. Outra
solução complementar adotada consistiu no espalhamento na área de montante, na
região do pé do aterro, do material argiloso escavado na região da lagoa.

As investigações através de poços evidenciaram também a presença de uma espessa
camada de argila siltosa vermelha sobre as camadas de cascalho, extremamente fofa e
passível de vários questionamentos em termos de seu comportamento à estabilidade e à
deformabilidade. Com espessura média de 9m, foram previstos grandes recalques tanto
pelo peso do aterro como pela saturação posterior do mesmo em função do enchimento
do lago e, por esta razão, este material foi objeto de intensa investigação.

Este material foi investigado por meio da execução de 3 poços ao longo do eixo da
barragem, nas zonas das estacas, 23+00, 24+20m e 25+50m (Figura 3.16), sendo
coletadas 18 amostras em blocos indeformados para realização de ensaios de
laboratório. Durante a escavação dos poços, foram determinados os pesos específicos e
as umidades in situ a cada 0,5m (Figura 3.17) e inferida a resistência do solo a cada
0,25m, pelo ensaio de penetração da Agulha de Proctor (CEMIG, 1958 e 1962).
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Figura 3.16 – Investigação da camada de argila porosa da ombreira esquerda
(CEMIG,1962)

Figura 3.17 - Resultados dos ensaios de caracterização da argila porosa (CEMIG,1962).
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Os resultados obtidos permitiram caracterizar uma grande homogeneidade do material,
tanto em extensão como em profundidade. O peso específico aparente seco medido
nesse material foi da ordem de 1,17g/cm³, muito baixo quando comparado com os
resultados dos ensaios de compactação Proctor Normal que apresentavam pesos
específicos máximos de 1,75 a 1,80 g/cm³.

Outras investigações foram feitas por meio de 13 furos a trado de 4” para confirmar a
espessura da camada de argila, sendo coletadas amostras a cada metro para ensaio de
teor de umidade natural e limites de consistência. Os resultados caracterizaram a argila
como tendo baixa a média plasticidade, tipo CL, com valores de LL entre 36% a 50 % e
IP variando entre 1% a 5% e confirmaram a uniformidade do material.

Nos ensaios de adensamento (CEMIG, 1962), foram estudadas as características de
compressibilidade da argila porosa em seu estado natural e sob saturação (Figura 3.18).

Figura 3.18 – Resultados dos ensaios de adensamento da argila porosa (CEMIG,1962).
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Diferentes corpos de prova foram carregados em condições naturais de umidade e
submetidos a incrementos de carga e, após o adensamento, procedeu-se à inundação
(‘encharcamento’) dos mesmos por imersão (Figura 3.19a), não se constatando
adensamento adicional no caso de ensaios sob tensões elevadas, sendo este processo
maior quanto menor as tensões aplicadas e quanto menor o grau de saturação. Uma vez
que esses dois fatores estão correlacionados diretamente com os índices de vazios do
solo pré-inundação, estes índices foram usados para a avaliação dos efeitos adicionais
de adensamento com a imersão dos corpos de prova. Admitindo-se a condição mais
desfavorável como sendo representada por uma linha reta superior (Figura 3.19b),
foram estimados os recalques da fundação da barragem nestas seções do projeto.

(a)

(b)
Figura 3.19 – Compressibilidade da argila porosa sob inundação (‘encharcamento’)
(CEMIG,1962).
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A resistência da argila porosa foi investigada através de ensaios de compressão triaxial,
realizados a partir de amostras indeformadas extraídas dos poços de inspeção, sendo
realizados ensaios CD, CU e UU. Como a argila porosa apresentou graus de saturação
de apenas 30% a 40%, os resultados dos ensaios UU foram corrigidos devido a redução
do volume do corpo de prova que ocorre quando da aplicação de pressão confinante e
foram adotados corpos de prova com diâmetros de 7,5 cm e alturas de 20,0 cm.

Dessas medições, inferiu-se que, sob tensões confinantes variando entre 0,5 a 3,0
kg/cm², a redução da seção transversal do corpo de prova variou de 13% a 34% e que a
mesma permaneceu essencialmente constante durante a ruptura; ao final do ensaio, a
remoção das tensões confinantes acarretou um aumento da seção transversal de 7 a 17%
em relação aos valores iniciais. Com base nestes resultados, atribuiu-se à tensão de
ruptura um acréscimo de 24% no valor calculado a volume constante (CEMIG, 1962).
Assim, a envoltória de resistência ao cisalhamento, obtida nos ensaios UU, apresentou
um intercepto de coesão igual a 0,2 kg/cm² e ângulo de atrito de 21o, relativamente aos
valores de 0,1 kg/cm² e 19º obtidos dos resultados diretos dos ensaios iniciais,
executados nas amostras naturais, sem considerar quaisquer variações de volume
durante o confinamento e cisalhamento.

Os ensaios CU foram realizados em corpos de prova saturados e estabelecida uma
envoltória expressa por τ = σ tg 18 o. Os ensaios CD foram executados também em
corpos de prova saturados e no estado natural, resultando em uma envoltória dada por
τ = σ . tg 27 o.

Estes dados subsidiaram as análises de estabilidade do sistema aterro-fundação e dos
efeitos da compressibilidade da camada de argila porosa na magnitude final dos
recalques da barragem. Estes estudos implicaram na recomendação da remoção dos dois
metros mais superficiais dessa camada e a compactação da nova superfície de apoio
com três passadas do rolo pneumático de 50 toneladas. Investigações posteriores
indicaram que o efeito desta compactação foi efetivo até aproximadamente 0,60 m de
profundidade.
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As curvas recalques x tempos mostraram que, em média, 86% do recalque total tenderia
a ocorrer quase imediatamente após a aplicação da sobrecarga, devido aos elevados
índices de vazios do solo natural. Para uma melhor avaliação das conseqüências dos
grandes recalques previstos, foram estimados os recalques diferenciais específicos, ou
seja, os recalques diferenciais por unidade de comprimento, para determinados pontos
de seções transversais da barragem e de uma seção longitudinal passando pelo eixo da
mesma (CEMIG, 1958; CEMIG, 1959a). Nessas estimativas foi considerada a remoção
de 2m mais superficiais da argila porosa .

Nas seções transversais, o máximo valor do recalque diferencial específico estimado,
para a fundação, foi de 1:50 e se refere ao trecho entre o pé do aterro e um ponto interior
dele, distante de 1/6 do comprimento da base do aterro, e ocorre numa seção transversal
na região da Estaca 24+20m, onde a camada de argila porosa é mais espessa.
Longitudinalmente, o recalque diferencial específico máximo encontrado foi de 1:183,
no trecho entre as Estacas 24+20m e 26+80m, representando o recalque conjunto da
fundação e do aterro, tendo-se admitido que a totalidade do recalque ocorre logo após o
término da construção do aterro, não considerando-se o fator tempo.

Estes recalques foram admitidos como extremados e não passíveis de danos à barragem,
uma vez que foram quantificados sem se levar em consideração os efeitos da
compactação superficial com o rolo pneumático da camada porosa. Na direção do eixo
da barragem, os recalques diferenciais específicos estimados foram sistematicamente
menores. Para a região do núcleo, composta de material muito mais plástico e sujeito a
recalques diferenciais de menor valor, não foi prevista a possibilidade de fissuramentos
induzidos por recalques e hipótese similar foi adotada para as seções longitudinais, uma
vez que, além dos recalques diferenciais específicos apresentarem-se reduzidos, a
continuidade de eventuais fissuramentos seria restringida pelo próprio dreno vertical de
areia da barragem de Três Marias.

O recalque máximo previsto, em função da sobrecarga do aterro, para a fundação da
barragem na estaca 24+20m, foi de 1,40m, enquanto que o recalque máximo adicional,
oriundo da saturação do material, foi estimado como sendo igual a 0,13m.
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Os resultados dos ensaios de adensamento-permeabilidade com as amostras da argila
porosa permitiram traçar a curva de variação da permeabilidade em função do índice
vazios atingidos sob as diferentes sobrecargas. A partir dessa curva, foram previstos os
valores da condutividade hidráulica da argila porosa da fundação, após os recalques
produzidos pela sobrecarga do aterro, da ordem de 1x10-5 cm/s no pé do aterro até
3x10-7cm/s na região do eixo da barragem. Em vista desses valores, concluiu-se não ser
necessário construir-se uma trincheira de interceptação através da argila porosa; além
disso, o aumento da permeabilidade do eixo para o pé do aterro constitui situação
favorável de projeto.

Entre as estacas 28 e 32 foi removida uma camada de cascalho numa faixa de 10m a
montante do eixo longitudinal, o que poderia constituir possíveis caminhos preferencial
de percolação, (CEMIG 1962)

Em resumo, o tratamento dado à fundação nessa região da barragem consistiu na
escavação de 2,0m superficiais da argila porosa e compactação da camada remanescente
até a estaca 26+90m. Além desta estaca, a argila porosa foi praticamente

toda

removida, para permitir a colocação do tapete horizontal.

Finalmente, em relação ao solo residual, constatou-se ser o mesmo constituído por um
silte arenoso duro, com presença além da estaca 30+00m; sua boa capacidade de suporte
e sua baixa compressibilidade foram atestadas pelos poços de inspeção abertos na área.
O material apresentou uma estratificação horizontal com fácil tendência a clivagem ao
longo destes planos, dificultando inclusive a retirada de amostras indeformadas e
moldagem de corpos de prova. Uma série de ensaios triaxiais e de cisalhamento direto
também foi realizada nesse material, tipificado por uma coesão nula e um ângulo de
atrito de 20o.
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CAPÍTULO 4

CONDICIONANTES GEOTÉCNICOS DO ATERRO DA
BARRAGEM DA USINA HIDRELÉTRICA DE TRÊS MARIAS

4.1 - Investigações das Diferentes Áreas de Empréstimo

Para a construção do maciço da barragem da UHE de Três Marias, cujo volume inicial
estimado foi de 15 milhões de metros cúbicos e cujo reduzido prazo de construção
exigiu utilização de materiais localizados o mais próximo possível do barramento,
foram investigadas três áreas de empréstimos principais, todas situadas na margem
esquerda do Rio São Francisco (Figura 4.1). A área denominada Área de Empréstimo
Sul, localizada a montante do rio Borrachudo e da barragem, constituía o maior volume
de material disponível (cerca de 15,9 milhões de m³), suficiente para a construção de
todo o aterro. A segunda maior área, a chamada Área de Empréstimo Norte, situava-se a
jusante da barragem, também apresentando um grande volume de material de
empréstimo. A terceira área, denominada Área Central, situava-se imediatamente a
montante do barramento.

Área
Central

Área
Sul

Área
Norte

Figura 4.1 – Localização das áreas de empréstimo da barragem da UHE Três Marias
(Queiroz, 1961)
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Com algumas exceções de depósitos aluviais, especialmente de cascalho e matacões
alterados, bem como depósitos de argila orgânica e siltes areno-argilosos de
consistência mole da planície aluvial, o manto natural do local da barragem de Três
Marias é composto por solos residuais derivados da alteração da rocha local, siltito e
meta-siltito. O perfil típico do solo consiste basicamente de três tipos gerais de
materiais:
-

uma camada superior constituída por uma argila areno-siltosa a silte argiloso
de cor vermelha, característica de solos lateríticos;

-

uma camada intermediária de silte argiloso a silte arenoso, geralmente
micáceo e de cor rosa;

-

uma camada inferior de silte amarelo a ocre, com transição gradual a um
siltito alterado e/ou decomposto.

Os solos lateríticos foram considerados os mais adequados para a construção do aterro
da barragem, principalmente para o núcleo, devido as suas características de
plasticidade, impermeabilidade e compactação. Os solos micáceos, por apresentarem
reduzida plasticidade, alta erodibilidade e serem mais difíceis de compactação, foram
indicados para utilização nos flancos laterais ao núcleo, desde que tomados certos
cuidados na sua compactação (Queiroz, 1961).

Estes materiais foram objeto de um amplo programa de ensaios de caracterização em
laboratório (Tabela 4.1) e estatísticos, embora com avaliações críticas (Cruz, 1996).
Análises de ensaios de classificação mostraram que 90% das amostras representativas
dos materiais da Área Sul possuíam limites de liquidez entre 31% e 56% com média de
42,3%. Para o empréstimo da Área Norte, 90% das amostras ensaiadas apresentaram
limites de liquidez entre 27,5% e 49%, com média de 37,3%. Os limites de plasticidade
do Empréstimo Sul tinham valor médio de 23,7%, e o Empréstimo Norte apresentou
uma média para limite de plasticidade de 21,3%. Os índices de plasticidade se
dispunham ao longo e acima da linha A do gráfico de plasticidade de Casagrande para
ambos os materiais. Esses solos foram classificados como argilas siltosas e argilas
arenosas inorgânicas, apresentando baixa a mediana plasticidade, (Queiroz 1961).
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Tabela 4.1 Resultados dos ensaios de Atterberg executados nas áreas principais de
empréstimo de Três Marias (Queiroz, 1961).
RESUMO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS

ENSAIOS DE CONSISTÊNCIA

DESVIO

MÉDIA

PADRÃO
(%)

ÁREA SUL

COEFICIENTE
DE

N0 DE

VARIAÇÃO

ENSAIOS

CV (%)

42.3

7.93

18.7

1202

39.9

8.0

20.1

173

AREA NORTE

37.3

6.7

18

ÁREA SUL

23.7

4.29

18.1

1202

23.7

6.88

29

176

21.3

3.60

16.9

676

LIMITE DE
LIQUIDEZ -

AREA

LL

CENTRAL

(%)

676

LIMITE DE
PLASTICIDADE

AREA

LP

CENTRAL

(%)
AREA NORTE

Os solos da Área Central apresentavam uma característica peculiar: especificamente, a
argila arenosa laterítica de cor vermelha apresentava-se excepcionalmente fofa, com
uma estrutura natural similar a de solos eólicos tipo loess, embora mais friável.

Os ensaios de densidade natural, umidade natural, ensaios de consistência e de Proctor
Normal, realizados com amostras coletadas de três poços de investigação espaçados de
120m, forneceram resultados bem homogêneos. Foram obtidos, para o material da área
central, valores da ordem de 1,2g/cm³ para densidade natural do solo seco, muito baixo
quando comparados aos resultados de densidade seca exigida no aterro, dados pelo
ensaio de Proctor Normal, que era da ordem de 1,75g/cm³. Esses valores implicaram em
um elevado coeficiente de empolamento, da ordem de 43%.
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Para a Área Central, entretanto, apenas 45% dos ensaios indicaram um valor igual ou
superior a 40% para o limite de liquidez, devido provavelmente ao fato de que, nesta
região, o solo apresentava uma porcentagem maior de uma fração arenosa incorporada à
argila laterítica vermelha típica desta área; ao passo que o limite de plasticidade
apresentou um valor médio igual a 23,7%.

Os índices de plasticidade estão inseridos, em média, acima da linha A ou ligeiramente
abaixo desta, para os materiais da área Sul, sendo a linha média nitidamente oblíqua à
chamada linha A do gráfico de plasticidade. Tal fato vem indicar que o aumento do
limite de liquidez está associado a um ligeiro decréscimo da plasticidade para os solos
desses empréstimos. O gráfico de plasticidade para a área Central também indica um
decréscimo de plasticidade com o aumento do limite de liquidez, mais pronunciado que
a do solo da área Sul. Para a área Norte, a linha média é ligeiramente inclinada sobre a
linha A, dispondo-se, entretanto, quase paralelamente à mesma. A Figura 4.2 apresenta
o gráfico de plasticidade de Casagrande, indicando-se a posição das linhas médias dos
resultados dos ensaios dos ensaios de consistência para as três áreas de empréstimos
analisadas.

Gráfico de Plasticidade para todos os Ensaios de Atterberg realizados nas
Áreas de Empréstimo de Três Marias
35,00

Índice de Plasticidade IP (%)

30,00

Linha A 0,73(LL-20)

Área Sul

Área Central

Área Norte

25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

Limite de Liquidez LL(%)

50,00

60,00

70,00

Figura 4.2 - Gráfico de plasticidade com as linhas médias dos resultados dos ensaios de
consistência para as três áreas de empréstimos da barragem da UHE Três Marias.
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Devido às proximidades do maciço, as áreas norte e central foram muito utilizadas, esta
última após estudos cuidadosos sobre a possibilidade de infiltração de água oriunda do
reservatório, através das camadas de cascalho, deixadas na fundação da ombreira
esquerda. Na Área Central, a fiscalização não permitiu escavação de materiais junto ao
pé de montante da barragem para uso no maciço. A escavação foi liberada apenas a uma
distância mínima da ordem de 3 vezes a altura da barragem do ponto considerado, sendo
exigido ainda taludes de corte de 1V: 3H nas zonas de escavação frontal à barragem,
além de ser necessária a manutenção de um recobrimento argiloso de, no mínimo, 2m
de espessura em toda a área de empréstimo, (Queiroz, 1961).

4.2 - Zoneamento do Aterro da Barragem

A barragem da UHE Três Marias, embora seja uma barragem classificada
genericamente como barragem de terra homogênea, constitui, a rigor, uma estrutura
zoneada, incorporando diferentes materiais disponíveis nas áreas de empréstimo locais
(Relatório Geral, 1960). Nesta concepção, a barragem foi compartimentada na forma de
três zonas distintas, incluindo o núcleo, além de uma zona 4, externa ao corpo da
barragem (Figura 4.3).
Os estudos estatísticos realizados nas três áreas indicaram que as área Sul detinha os
maiores volumes de solos argilosos (62% dos ensaios indicaram valores de LL iguais ou
superiores a 40%). Como premissa de projeto, estabeleceu-se, para estas áreas, a
restrição geral de que apenas os solos com valores de LL iguais ou superiores a 35%
seriam aceitos para a construção do núcleo da barragem, visando garantir, com a
utilização de solos mais plásticos, um melhor comportamento quanto às deformações e
aos recalques diferenciais da fundação.

De forma geral, o material que foi empregado no núcleo era representado por uma argila
laterítica vermelha (argila silto-arenosa vermelha), diferenciando dos materiais menos
plásticos de coloração amarela ou rósea. Para finalidades práticas, a identificação desses
solos nas áreas de empréstimo foi feita de forma expedita, para efeitos de escavação e
lançamento no aterro.
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Figura 4.3 – Planta e Seção Típica da Barragem da UHE Três Marias (CEMIG,1962)
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Para as Zonas 2 e 3, flancos de montante e jusante respectivamente, foram empregados
materiais menos argilosos. A Zona 2 foi construída de forma mais homogênea (siltes
arenosos ou argilosos, de cor amarela ou rosa) que a Zona 3. Nos taludes da Zona 3,
foram utilizados vários tipos de solo contendo quantidades apreciáveis de pedregulho
que ocorriam nas partes baixas do empréstimo Norte.

No domínio da Zona 3, nas áreas correspondentes aos dois terços externos do talude,
foram utilizados materiais provenientes das escavações do vertedouro, da trincheira de
vedação da ombreira direita e da área da casa de força, constituídos por siltitos
altamente decompostos e desagregáveis. Estes materiais incorporavam blocos de rocha
decomposta, blocos de rocha sã, finos rochosos e silte e, na sua implantação, adotaramse cuidados especiais para se evitar o seu contato direto com o sistema de drenagem
interna da barragem. Materiais mais úmidos ou secos ou ainda contendo material
orgânico em maior quantidade foram lançados na Zona 4, a jusante da barragem.

A extração dos materiais dos empréstimos foi realizada com carregadeiras mecânicas
tipo loader, deslocando-se aproximadamente segundo as curvas de nível, o que garantiu
sempre a extração de materiais uniformes, dentro de um mesmo horizonte da área de
empréstimo e variáveis ao longo do tempo (Arêas, 1962a).

Na Zona 1 do aterro, acima da cota 545m, houve necessidade de modificação do núcleo
da barragem com a redução da seção transversal (Figura 4.3), para economia de
transporte do material especificado para essa região, uma vez que os correspondentes
depósitos nas áreas de empréstimo começaram a ficar distantes, afetando sensivelmente
o rendimento dos equipamentos.

4.3 – Metodologia Construtiva do Aterro

Inicialmente, dado ao caráter argiloso do material, verificou-se que as correções de
umidade para efeito de compactação, demandavam tempo considerável e contínua
mistura para obtenção de uma homogeneidade adequada, principalmente quando se
tratava de adição da água em material muito seco. Os resultados no aterro experimental
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permitiram concluir que a adição d’água deveria ser feita restritamente no empréstimo,
permitindo que parte do processo de homogeneização se fizesse através da escavação e,
posteriormente, no lançamento e espalhamento do material no aterro. Depois de
lançado, foram utilizados arados de discos para completar a homogeneização do
material, adotados também quando a umidade do material era excessiva. Estes cuidados
foram adotados no sentido de garantir as especificações do grau de compactação
requerido no projeto.

Nos materiais dos flancos, tanto da Zona 2 como na Zona 3, mais siltosos e geralmente
arenosos, as correções de umidades foram feitas na própria praça de compactação. No
material do núcleo, Zona 1, a umidade foi corrigida apenas nas áreas de empréstimo,
levando-se em consideração as prováveis perdas ocorridas durante os processos de
escavação, transporte, lançamento e compactação, principalmente durante a estação
seca.

Outro ponto de relevância referiu-se às condições de secagem do material já
compactado. Durante a construção dos primeiros metros de aterro e nas condições de
uma praça de trabalho muito extensa, a interrupção das atividades por longo tempo
demandariam uma excessiva secagem do material, passível de induzir trincas
superficiais. Antes de ser reiniciado o lançamento de nova camada de material nestas
áreas, procedia-se à escarificação do material trincado até uma profundidade adequada,
corrigindo-se a umidade local e procedendo-se à sua recompactação. Estes cuidados
visaram evitar a definição de caminhos preferenciais para percolação de água.

Por meio dos ensaios especiais de retração por secagem ao ar em um aterro
experimental, evidenciou-se uma diminuição de volume da ordem de 5% por contração,
(Moran et al., 1962). Estas observações foram ratificadas na compactação do aterro
oeste. Durante o mês de abril de 1960, houve necessidade de remoção de uma camada
de 1m de profundidade em toda a largura do núcleo central, incluindo uma extensão de
5m de largura a jusante do filtro. Na Zona 2, o problema assumiu proporções tão
grandes, que tornou-se necessária a construção de uma trincheira de vedação localizada,
com cerca de 8m de largura por 1m de profundidade aproximadamente.
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Em abril de 1961, novas trincas de retração foram observadas entre as estacas 27 e 37
aproximadamente. Na região compreendida entre as estacas 27+00 e 29+00, ocorreram
trincas mais profundas, registrando-se, na estaca 27+17, trincas com até 1cm de largura
por 1,85m de profundidade. A remoção do material trincado foi, então, executada entre
as estacas 27+00 e 31+00, com profundidades variando de 1,0m a 1,5m. Além da estaca
31+00, não se efetuou a remoção do material trincado (Geotécnica, 1960b);
CEMIG,1960b)

Outra questão importante que mereceu atenção especial referiu-se ao tráfego de grandes
equipamentos sobre o aterro. Neste sentido, recomendou-se que deveria ser evitada a
concentração do tráfego destes equipamentos em determinadas áreas por tempo
prolongado, uma vez que isto resultaria em uma sobre-compactação até uma certa
profundidade, perdendo-se, então, a condição de homogeneidade do aterro e induzindo
no solo potenciais trincas por cisalhamento.

Houve também preocupação com a segunda fase de fechamento do rio, cujo processo
implicou em interferências com a construção do aterro. Com efeito, a construção do
aterro na parte da barragem localizada na área do leito do rio a direita, somente foi
possível após o desvio da vazão do Rio São Francisco pelos condutos forçados
(Figura 4.5). Nesta situação, a construção da barragem da margem esquerda deveria
estar em cotas bem altas em relação à parte do leito do rio onde se daria o fechamento.
Isto causaria uma quebra na homogeneização do aterro no sentido longitudinal (‘junta
de construção’), causada pelo recalque diferencial, por adensamento dos materiais
compactados em épocas distintas, no contato aterro antigo e aterro recém construído. O
aterro antigo já teria grande parte do adensamento ocorrido, enquanto que o novo aterro
ainda seria adensado pela sobrecarga das camadas sobrejacentes.

Para evitar este problema, recomendou-se que o aterro antigo na face de contato com o
novo aterro da região de fechamento deveria ter inclinação máxima de 3H:1V. Além
disso, a superfície de contato teve o material solto removido e, da mesma forma, o
material seco e trincado era previamente escarificado e tinha a umidade corrigida para
receber as novas camadas de aterro.
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O controle da compactação in situ foi feito por meio de séries de ensaios em laboratório.
Nos estudos dos materiais para a barragem de Três Marias, foram utilizados dois tipos
de ensaios:
-

ensaio de compactação com aparelho miniatura Harvard

-

ensaio de compactação Proctor Normal

O ensaio Miniatura de Harvard foi inicialmente adotado para controle do aterro
compactado, considerando a granulometria fina dos solos locais e os resultados iniciais
do primeiro aterro experimental, executado com material da área Central.

O ensaio de compactação com o aparelho Miniatura de Harvard foi idealizado para
reproduzir as condições de compactação de campo especificamente para o rolo pé de
carneiro. O ensaio consiste em um soquete cuja pressão é transmitida ao solo
compactado no molde através de mola calibrada. Com base no número de golpes por
camada, número de camadas e a pressão de calibração da mola, pode-se variar a energia
de compactação, a fim de representar as condições ótimas de campo, ajustando-se,
assim, o ensaio às condições reais. No aterro experimental realizado, verificou-se que
tal ensaio, executado a partir de 3 camadas, 10 golpes por camada e mola calibrada para
15kg, reproduzia melhor as condições consideradas mais representativas para as de
campo (Queiroz, 1961).

Porém, nas etapas iniciais da compactação do aterro, foram constatados grandes desvios
entre as umidades ótimas de campo e as de laboratório (solos provenientes da área
Norte), passando-se a adotar o controle formal pelos ensaios Proctor Normal, aplicandose a metodologia recentemente proposta (à época) por Hilf (Hilf, 1957), sendo esta a
primeira barragem no mundo a aplicar esta metodologia, posteriormente de uso
generalizado no controle da compactação in situ de barragens de terra.
Conseqüentemente, também as investigações das áreas de empréstimo, que se
realizavam simultaneamente com a compactação inicial do maciço, passaram a ser
realizadas com o ensaio de Proctor Normal ao invés do ensaio de compactação com o
aparelho miniatura de Harvard.
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A densidade do aterro compactado foi determinada após cada camada compactada,
sendo o volume máximo admitido para cada ensaio de 600m³. Os estudos estatísticos
das densidades secas máximas dos ensaios de Proctor Normal mostraram que 90% dos
solos para o núcleo tiveram variações entre 1,55g/cm³ e 1,80g/cm³ e, para os materiais
das zonas 2 e 3, entre 1,67g/cm³ e 1,94g/cm³. As especificações para a compactação do
solo na barragem determinavam que a média das densidades secas do solo compactado
deveria atingir 98% da densidade seca máxima (Energia Proctor Normal), não sendo
validada a compactação de camadas com valores inferiores a 95%, as quais deveriam
ser recompactadas.

A fim de assegurar prescrições de elevada plasticidade ao núcleo e um mínimo de
geração de poropressões construtivas nos espaldares, as especificações em termos dos
desvios de umidade na compactação do aterro foram as seguintes: para o núcleo, faixas
de umidade de compactação entre 1% acima e 1% abaixo da ótima e, para os flancos,
entre a umidade ótima e 3% abaixo da ótima, caso a porcentagem da compactação fosse
atingida para os solos secos, sob energia do ensaio Proctor Normal. Nas estações
chuvosas, as faixas se ampliavam para mais 1% em ambos os lados, com a finalidade de
permitir o prosseguimento dos trabalhos naquele período, observando, entretanto, certas
restrições referentes ao número de camadas compactadas nessas condições.

Na fase final de construção, estas prescrições foram modificadas novamente, visando
maior produtividade dos trabalhos durante a estação chuvosa. Estes novos limites de
tolerância dos desvios de umidade de compactação, para as três diferentes áreas do
maciço, estão listados na Tabela 4.2 (Geotécnica, 1961b).

Tabela 4.2 – Critérios de desvios de umidade adotados para a construção do aterro.
Cotas

Zona 1

Zonas 2 e 3

Comentários

560 a 566

-2% a +2%

-1.5% a +3%

Ampliou-se a faixa úmida para as
zonas 2 e 3.

566 a 572 -2.5% a +2%

Ampliou-se o desvio úmido para as três

-2% a +3%

zonas
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Em média, os solos dos espaldares laterais foram compactados com umidades de 1,2%
abaixo da ótima. Desse modo, as umidades dos solos compactados nas zonas 2 e 3
foram em torno de 2,5% abaixo do valor ótimo da compactação de campo e, portanto,
com reduzido grau de saturação, favorecendo, assim, o não desenvolvimento de
poropressões nesta parte do maciço.

Correlacionando-se os ensaios de consistência com os ensaios de compactação Proctor
Normal, verificou-se que a umidade ótima mostrou-se, em média, inferior ao limite de
plasticidade. Estudos posteriores indicaram que, para o núcleo da barragem, a umidade
ótima de campo coincidiu com a umidade ótima de laboratório dada pelo ensaio de
Proctor Normal. No caso das Zonas 2 e 3, a umidade ótima de campo ficou em torno de
1,5% acima da umidade ótima de laboratório.

A tabela 4.3 apresenta a síntese dos resultados dos ensaios de compactação executados
nas áreas principais de empréstimo da barragem da UHE Três Marias (Queiroz,1961).

Tabela 4.3 – Resultados dos ensaios de compactação executados nas áreas de
empréstimo da barragem de Três Marias.
ENSAIOS DE CAMPACTAÇÃO
PROCTOR NORMAL

DESVIO
MÉDIA

PADRÃO

TOTAL=1436
ÁREA SUL
DENSIDADE
SECA
MÁXIAMA

TEOR DE
UMIDADE

CV (%)

%

N0 DE
ENSAIOS

1.690

0.09

5.3

732

1.730

0.08

4.8

170

AREA NORTE

1.755

0.073

4.2

534

ÁREA SUL

19.1

3.07

16.1

732

18.2

2.92

16.0

160

17.1

2.46

14.4

574

AREA
CENTRAL

AREA
CENTRAL

ÓTIMA
AREA NORTE
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As especificações recomendavam que as camadas de solo lançadas na zona 1 deveriam
ter 25cm de espessura, com expectativa de chegar a 15cm após a compactação,
utilizando-se 9 passadas de rolo pé de carneiro preenchido com água. Em junho de
1959, em inspeção de campo, o Professor Casagrande alterou estas especificações para
12 passadas com o rolo pé de carneiro vazio, evitando-se que o material ficasse
laminado, desagregável de modo friável. Nas zonas 2 e 3, foi recomendada a aplicação
de 4 passadas de rolos pneumáticos de 50 toneladas, tendo as camadas uma altura inicial
de 35cm (Casagrande, 1958).

Caso não se atingisse o grau de compactação requerido, além das passadas especificadas
anteriormente, o consultor recomendava a aplicação de mais três passadas de rolo pé de
carneiro na zona 1 e mais duas passadas de rolo tipo pneumático nas zonas 2 e 3. Na
prática, os resultados foram bastante satisfatórios, com os casos de recompactação de
camadas limitados a cerca de 7% .

Os materiais rochosos provenientes das escavações do vertedouro e da trincheira de
vedação deveriam ser lançados em camadas de 50cm e serem compactados com 3
passadas de trator D-8. Nos primeiros metros do aterro da zona 3, foram utilizadas tanto
material CL provenientes da Área Norte como material de escavação da tubulação
forçada, constituído por um siltito decomposto amarelo. O material CL foi usado acima
da superfície da rocha, formando uma camada com 1m de material compactado,
aproximadamente. A compactação foi feita com 4 passadas de rolo pneumático de 50t,
pressão dos pneus de 80psi e espessura de camada não confinada de 30cm. A
compactação do siltito decomposto foi realizada com 9 passadas do rolo compactador
pé de carneiro preenchido com água, com pressão de 420psi, sobre camadas com
espessuras médias da ordem de 25cm.
A prévia investigação detalhada dos empréstimos e o controle efetivo de sua
exploração, aliados ao rigoroso controle de lançamento e compactação, permitiram uma
fiel observação das especificações no que se refere à seleção de materiais, grau de
compactação e desvio da umidade. Os coeficientes de permeabilidade dos materiais
compactados variaram entre 1x10-6cm/s e 1x10-8cm/s (Arêas, 1963).
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4.4 – Sistema de Drenagem Interna

Para o controle das águas de percolação através do maciço da barragem e para o alívio
das subpressões no contato do aterro com a fundação, foi previsto um sistema de
drenagem interna à barragem, constituído por um filtro vertical colocado entre as zonas
1 e 3, a 15m a jusante do eixo longitudinal e interligado em sua base a um tapete
horizontal (Geotécnica, 1958). Poços de alívio executados na fundação foram
interligados ao tapete horizontal através de um filtro, na região dos condutos forçados,
leito do rio.

Como já mencionado no Capítulo 3, poços de alívio foram construídos na região dos
condutos forçados e leito do rio. Na zona entre as estacas 13+50m e 14+40m, os poços
foram localizados a 70m do eixo longitudinal e, entre as estacas 14+60m e 18+94m,
esta distância foi alterada para 50m do eixo longitudinal (Figura 4.4). Estes poços
possuem diâmetro de 6”, profundidades constantes de 9 m e espaçamentos de 6m, sendo
preenchidos com brita de diâmetro entre ¾” e ¼”. Na superfície da rocha rigorosamente
limpa, executou-se uma camada de transição em pedrisco, com 0,30m de espessura,
entre cada poço e o dreno inclinado que os conectam ao tapete horizontal. Esses poços
objetivam dissipar as subpressões que se desenvolvem através das diáclases da rocha.

Figura 4.4 – Geometria dos poços de alívio na zona dos condutos forçados e leito do rio.
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O sistema de drenagem interno da barragem possui diferente variante em função das
especificidades das seções. Alem disso, na concepção original, o filtro vertical foi
projetado para ser uma estrutura contínua e inclinada ao longo do aterro da barragem.
Entretanto, na fase de projeto executivo sofreu modificações por facilidades
construtivas e economia de material. Assim, na região dos condutos, o tapete horizontal
está assentado diretamente sobre o concreto que envolve a tubulação forçada, para
captar qualquer possível fuga de água através dessa estrutura e está interligado aos
poços de alívio da fundação, (Figuras 4.5a).

Na região do leito do rio, entre as estacas 16+82m e 18+94m, a ligação do tapete
horizontal com os poços de alívio ocorre por meio de um filtro inclinado e, entre as
estacas 14+33m e 16+82m, por um filtro vertical (4.5b e 4.5c). Na região da lagoa,
localizada entre as estacas 18+94m a 21+00m aproximadamente, foi feita a construção
de uma trincheira de vedação, sendo executado também um dreno inclinado abaixo do
tapete horizontal, sem poços de alívio associados (Figura 4.5d). Na ombreira esquerda,
além da área da lagoa, o dreno horizontal assentou-se diretamente sobre a fundação em
solo (Figura 4.5e).

Figura 4.5a –Sistema de drenagem interno da barragem na região dos condutos forçados

85

Figura 4.5b –Sistema de drenagem interno da barragem na região de fechamento do rio
(estacas 14+33m à 16+82m).

Figura 4.5c –Sistema de drenagem interno da barragem leito do rio (estacas 16+82m à
18+94m).

Figura 4.5d –Sistema de drenagem interno da barragem (estacas 18+94m à 21+60m)

Figura 4.5e – Sistema de drenagem interno da barragem, restante da ombreira esquerda.
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Considerou-se prudente estender o tapete horizontal sobre o talude de corte realizado
para a construção das estruturas do conduto, na zona da ombreira direita. Isto veio a
proporcionar uma redução da compactação manual do aterro no contato com a
superfície de corte e a drenagem de qualquer infiltração através da ombreira, protegendo
o talude de jusante da barragem próximo à Casa de Força.

Em decorrência da grande massa de aterro compactado implicando um baixo gradiente
hidráulico e, conseqüentemente, uma pequena quantidade de água de percolação, o
dreno horizontal foi projetado como uma camada única de areia, apresentando as
seguintes características: menos de 5% de finos (material passante na peneira 200) na
zona do dreno horizontal e menos de 15% de finos para a zona do dreno vertical. O
tapete “horizontal” foi construído com uma declividade de 4% a 5% para jusante.

A espessura mínima empregada em ambos os drenos foi de 0,80m na maior parte da
barragem, com exceção da região de fechamento sobre os condutos, onde o dreno
vertical possui uma espessura de 2,0m e o horizontal de 1,5m. Na região da ombreira
esquerda, onde a barragem tem altura inferior a 20m, os drenos horizontal e vertical
foram reduzidos para 0,60m de espessura. O dreno que interliga os poços de alívio ao
tapete horizontal tem espessura de 2m, (Relatório Consultores, segundo a EPC (1987b).

No trecho dos condutos, a compactação do filtro horizontal foi feita em 6 passadas de
um trator D-8 em alta velocidade, sobre a camada lançada. A camada inicialmente de
0,40m foi aumentada para 0,80m, quando foi demonstrado que os resultados da
compactação não eram substancialmente alterados.

O filtro vertical foi executado em trincheiras de 0,80m de largura, exceto na região de
fechamento, onde foi adotado uma largura de 2m, conforme instruções do Professor
Casagrande em sua segunda visita à obra. Inicialmente, lançou-se camadas de 1,5m de
espessura, compactadas com duas passadas do trator D-8 em alta velocidade. Após
vários estudos, o filtro vertical foi lançado em camadas de 0,8 m de altura no máximo,
compactadas em 8 passadas do trator D-8. Na seção de fechamento, o filtro, com largura
de 2m, foi executado e compactado concomitantemente com o aterro.
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Ao final da obra, com o esgotamento da areia natural do rio, adotou-se uma mistura de
areia para concreto (30%) e de pedrisco lavado da britagem (70%), entre as cotas 562m
e 565m e da estaca 15+50m a 28+00m. O último metro do filtro, até a cota 566m, foi
construído inteiramente com pedrisco.

4.5 – Dispositivos de Proteção dos Taludes e da Crista

O grande volume de material resultante das escavações em rocha das diversas estruturas
do projeto sugeriu o emprego de enrocamento para a proteção dos taludes de montante e
de jusante da barragem. Na zona do “rip-rap” de proteção do talude de montante, as
prescrições técnicas condicionavam a utilização específica de blocos rochosos com peso
superior a 45kg. Sob o “rip-rap”, deveriam existir duas camadas de material mais fino
(areia e pedra britada), constituindo, assim, um filtro zoneado protegendo o talude das
águas do reservatório e evitando o carreamento de finos do aterro em caso de
rebaixamento rápido.

Dada a presença de arenitos na área do empreendimento, admitiu-se que os produtos das
escavações conteriam toda a gama de material exigida para a proteção dos taludes. A
construção do “rip rap” para proteção do talude de montante, bem como a transição
entre este e o aterro compactado, foram realizadas através do lançamento direto do
material de escavação, de forma que o material mais fino ficasse em contato com o
aterro. O processo construtivo não conseguiu separar os materiais de forma a obter as
transições desejadas, obtendo-se sempre uma mistura dos materiais finos entremeados
aos materiais mais grossos. Na obra, esta separação foi realizada por meio de uma grade
com abertura entre 0,20 a 0,30 m, adaptada ao trator, sendo a compactação realizada
pelo próprio trânsito dos equipamentos.
Da espessura total do rip-rap de 2,1m, 1,2 m corresponde às transições, antes projetadas
para uma espessura de apenas 0,70m. Esse aumento da espessura foi adotado face à
qualidade menos seletiva da distribuição granulométrica dos materiais obtidos. Para o
talude de jusante, especificou-se inicialmente a utilização de enrocamento abaixo da
berma situada na elevação 541m e utilização de grama para o trecho acima desta berma.
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Ensaios especiais de contração por secamento lento ao ar, realizados com material do
aterro experimental, revelaram uma grande redução de volume causada por perda de
umidade. Neste caso, em função das características da rocha local, foram gerados
volumes consideráveis de finos de escavação que foram, então, utilizados como
materiais de cobertura e proteção dos taludes, em vez de grama. As espessuras adotadas
foram as seguintes: entre a crista e a berma 562,2m, espessura de 0,50; entre esta berma
e a berma 552,0m, espessura de 0,70m; entre a berma 552,0m e a 541,0m, espessura de
1,0m e entre a berma 541,0m e o pé do talude, espessura de 1,5m. No talude de
montante a espessura de enrocamento ficou em torno de 1,5m.

O atraso das obras de proteção do talude de jusante resultou em ação intensa dos
processos erosivos, especialmente na ombreira esquerda, exigindo a reconstrução das
áreas afetadas. Em algumas áreas dos taludes, as camadas de proteção foram lançadas
antes da regularização dos mesmos, o que exigiu obras complementares de correção. No
final de 1961, os reparos no talude de jusante, ainda não tinham sido concluídos e
prolongaram-se além do período de atuação da fiscalização.

O talude de montante apresenta uma inclinação inicial de 2,5H:1V a partir da crista até a
elevação 567m, passando para 3H:1V até a berma na elevação 541m e, entre esta berma
e o pé do talude, a inclinação é de 4H:1V. Já o talude de jusante foi construído com
bermas nas elevações 541,0m 552,0m 562,2m; com inclinações 2H:1V da crista até a
elevação 567m, passando a 2,4H:1V até a berma 541,0m e de 3,5H:1V da berma
541,0m até o pé da barragem (EPC, 1967b).

Em torno dos condutos forçados, o talude de montante da barragem com inclinação de
2,5H:1V foi recoberto com enrocamento com inclinação de 3H:1V. Nas proximidades
da tomada d’água, o talude com inclinação 2H:1V foi coberto com pedras lançadas sem
compactação para reduzir os esforços dos empuxos sobre o concreto. Por outro lado, o
talude de jusante, junto ao muro sul da casa de força, foi cortado com inclinação de
1H:0,67V com a utilização de material rochoso permeável como preenchimento. A
compactação foi feita por meio da movimentação de caminhões e tratores sobre as
camadas, que eram lançadas com altura de 1m.
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Ao longo do pé do talude de jusante, no limite do tapete horizontal da barragem,
executou-se uma valeta para coleta e encaminhamento das águas pluviais oriundas do
talude. Uma camada de transição foi feita entre o tapete e a canaleta de pé, atuando
como filtro de prevenção contra o carreamento de finos do tapete horizontal. Desta
valeta saem tubos de concreto que encaminham as águas para um canal de drenagem ou
que desembocam diretamente no rio.

A proteção da crista da barragem de Três Marias visou mais resolver os problemas de
erosão e ressecamento excessivos, já que o tráfego sobre a crista da barragem é de
pouca importância. Para a proteção temporária da crista, contra a erosão de águas de
chuva, recomendou-se uma cobertura de 0,50m de material selecionado das escavações
ou cascalho natural sem excesso de finos, até ser executado o asfaltamento definitivo. A
largura da crista foi definida mais em função das exigências práticas das operações de
construção e dos equipamentos de terraplenagem do que de considerações teóricas. A
crista foi construída com uma largura de 11,30m, com 7,0m de pavimento asfáltico
final.

Adicionalmente, devido à altura considerável da barragem e em decorrência dos
recalques previstos, projetou-se um aterro de sobrelevação, variável ao longo do eixo da
barragem. Tal medida se impõe para garantir que a borda livre da barragem mantenhase sempre além do valor mínimo estimado em projeto, em função da cheia máxima
prevista, da capacidade dos órgãos extravasores e da ação das ondas geradas no
reservatório.

4.6 – Sistemas de Controle e Monitoramento

A instrumentação geotécnica da barragem da UHE Três Marias consistiu basicamente
de medidores de recalques (marcos superficiais no aterro e de fundação da barragem) e
de piezômetros de diversos tipos. Neste item, são apresentadas as principais
características destes instrumentos, sendo os resultados obtidos abordados no capítulo
seguinte.
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4.6.1 - Poços de Observação

Para a observação e o controle de infiltração da águas na fundação da barragem, foram
executados alguns poços de observação a jusante da barragem, CEMIG, (1961a),
conforme as seguintes especificações:
-

7 poços com diâmetro de 6” a montante da casa de força, a 133m de
distância do eixo longitudinal. Os poços situados entre os condutos 6/7 e 7/8
foram perfurados em rocha, até as cotas 498,40m e 495,3m respectivamente;
os demais encontram-se apenas revestidos até a rocha e não foram
perfurados;

-

3 poços de 3” de diâmetro nas estacas 17+63m, 18+16m e 18+66m a 159m
de distância do eixo longitudinal, penetrando 15,0m na rocha sã;

-

3 poços de 4” de diâmetro na ombreira esquerda nas estacas 22+01m
23+03m e 24+02m até o topo do cascalho.

4.6.2 - Marcos de Recalque da Fundação
Marcos de recalque de fundação foram instalados no trecho da argila porosa da
ombreira esquerda, que constitui a zona mais compressível da fundação da barragem.
Assim, 10 marcos foram instalados inicialmente ao longo da seção transversal da estaca
24+00m da barragem, zona correspondente a uma espessura da argila porosa na
fundação da ordem de 7,5m. Estes marcos possibilitaram a estimativa dos recalques
diferenciais, no sentido transversal, oriundos da variação gradual da sobrecarga (altura
do aterro) do eixo para os pés da barragem, (Geotécnica, 1959; CEMIG, 1962a)

Os marcos desta seção (Tabela 4.4) foram espaçados de 20m, assentados sobre a
superfície da argila porosa, após a remoção dos dois metros mais superficiais da mesma
para a construção da barragem. Consistem basicamente de uma placa quadrada de aço,
com 0,50m de lado e ½” de espessura, em cujo centro foi fixado uma luva de ½” de
diâmetro, para permitir a emenda de uma haste de mesmo diâmetro em ferro
galvanizado. As placas foram assentadas (dezembro de 1958) sobre uma camada de
areia de 2cm dentro de uma cava rasa de 60 x 60cm perfeitamente horizontalizada.
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Tabela 4.4 – Locação dos Marcos de Recalque de Fundação– Seção 1 - Transversal
Marcos de Recalque de Fundação – Argila Porosa - Instalação dezembro de 1958
Cota de
Nomenclaturas*

Estaca

Afastamento

Instalação

M 100

24+00

100m montante

531,372

M 80

24+00

80m montante

531,165

M 60

24+00

60m montante

531,042

M 40

24+00

40m montante

531,202

M 20 - MRF 9 - TMBTRF016

24+00

20m montante

531,724

E - MRF 8 - TMBTRF018

24+00

eixo

531,592

J 20 - MRF 10 - TMBTRF020

24+00

20m jusante

531,544

J 40 - MRF 11 - TMBTRF022

24+00

40m jusante

531,409

J 60

24+00

60m jusante

531,209

J 80 - MRF 12 - TMBTRF024

24+00

80m jusante

531,522

* nomenclaturas : original – EPC (1985) – atual (CEMIG, Programa Monitor)

Em decorrência dos recalques diferenciais previstos nas vizinhanças da estaca 22+00m,
em setembro 1959, já com o aterro em construção, recomendou-se a instalação de mais
8 marcos na fundação, no sentido longitudinal, entre as estacas 20+50m e 24+00m
(Tabela 4.5). Estes marcos foram instalados paralelamente ao eixo da barragem, num
alinhamento situado a 5m a montante da crista, com espaçamento de 50 m entre eles.

Estes marcos constam de uma ponteira cravada na parte do aterro imediatamente
sobrejacente a argila porosa. Solidária à ponteira, conecta-se uma haste constituída por
segmentos de aço que foram sendo acrescentados à medida que o aterro subia. Um
revestimento, constituído também por segmentos de uma tubulação de aço, permite o
livre movimento da haste dentro do aterro. Nivelamentos periódicos das extremidades
superiores das hastes indicavam o recalque da fundação em função do tempo e das
sobrecargas (Geotécnica, 1960c)
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Tabela 4.5 – Locação dos Marcos de Recalque de Fundação – Seção 2 - Longitudinal
Marcos de Recalque de Fundação – Argila Porosa – Instalação setembro de 1959
Nomenclatura*

Estaca

Afastamento

Cota de Instalação

20+50 - MRF1- TMBTRF002

5m montante

509,765

21+00 – MRF2 - TMBTRF004

20+50
21+00

5m montante

512,533

21+50 – MRF3 -TMBTRF006

21+50

5m montante

519,379

22+00 – MRF4 - TMBTRF008

22+00

5m montante

525,129

22+50 – MRF5 - TMBTRF010

22+50

5m montante

527,880

23+00 – MRF6 - TMBTRF012

23+00

5m montante

530,233

23+50 – MRF7 - TMBTRF014

23+50

5m montante

530,164

24+00 - TMBTRF013

24+00

5m montante

530,221

* nomenclaturas : original – EPC (1985) – atual (CEMIG, Programa Monitor)

4.6.3 - Marcos de recalque do aterro

Um total de 7 marcos, para a medida dos recalques oriundos do adensamento do aterro,
foram instalados na crista da barragem, a 5m a jusante do eixo, 5 deles com
espaçamento de 300m entre as estacas 14+00m e 26+00m e 2 marcos espaçados de
350m, entre as estacas 29+00m e 32+50m. A profundidade de instalação foi cerca de
1,5m do topo da crista. A tabela 4.6 apresenta os dados de locação destes instrumentos.

Tabela 4.6 – Locação dos Marcos de Recalque do Aterro da Barragem
Nomenclatura

Estaca

Afastamento

MRA 1

14+00

5m jusante

MRA 2

17+00

5m jusante

MRA 3

20+00

5m jusante

MRA 4

23+00

5m jusante

MRA 5

26+00

5m jusante

MRA 6

29+00

5m jusante

MRA 7

32+50

5m jusante
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Cota Instalação

Não encontrada

4.6.4 - Piezômetros

Pelo fato de a barragem de Três Marias ser uma barragem de terra praticamente
homogênea, construída com materiais argilosos e siltosos de baixa permeabilidade (em
geral, da ordem de 10-6 cm/s a 10-8 cm/s) e submetida a um ritmo intenso de construção,
mesmo em período chuvosos, previu-se o desenvolvimento de poropressões elevadas no
aterro e na fundação durante o período construtivo, com pouca possibilidade de
dissipação imediata (Arêas, 1963).
Considerando que os processos de previsão de poropressão existentes na época não
eram muito confiáveis, nas primeiras análises de estabilidade procedidas para o talude
de jusante, relativas à condição de fim de construção, empregaram-se os parâmetros de
resistência dados pelos ensaios triaxiais rápidos efetuados em amostras indeformadas do
aterro experimental, conjugados com tensões totais.
Posteriormente, os resultados dos primeiros ensaios de compactação, dos ensaios de
compressão triaxial realizados em amostras indeformadas do próprio aterro da barragem
e das leituras dos primeiros piezômetros instalados, permitiram fazer uma reavaliação
da estabilidade dos taludes, para as mesmas condições de fim de construção. Estes
novos cálculos de estabilidade, baseados em resultados de ensaios triaxiais lentos,
mostraram que FS < 1,0 ocorreriam quando as poropressões ultrapassassem a 36% da
sobrecarga, admitido-se uma coesão igual a zero.

Levando-se em conta estas considerações e fazendo-se comparações com valores de
poropressões observadas em outras barragens homogêneas, estabeleceu-se para Três
Marias que o valor máximo admissível para o coeficiente B seria de 40%. Assim,
tornou-se imprescindível o emprego de piezômetros para o controle eficaz das poro
pressões geradas durante o período construtivo. Para isso decidiu-se utilizar piezômetros
de diferentes tipos e origens, para maior confiabilidade dos resultados, além de se poder
comparar as leituras obtidas sob diversos aspectos e condições de funcionamento. Neste
contexto, foram instalados piezômetros de tubo aberto, hidráulicos e elétricos na
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barragem. No total, foram instalados na barragem de Três Marias, durante o período
construtivo, 104 piezômetros, sendo:
•

10 piezômetros de corda vibrante Maihak,

•

12 piezômetros hidráulicos tipo London

•

39 piezômetros hidráulicos tipo Geotécnica,

•

43 piezômetros tipo Casagrande.

Estes piezômetros permitiram monitorar regiões críticas do maciço, sujeitas a
desenvolver poropressões, em função do teor de umidade de compactação,
principalmente durante períodos de chuva. Assim teores de umidade previamente
estabelecidos puderam ser reavaliados e restabelecidos, de forma a atender às
necessidades técnicas e construtivas. Os piezômetros foram distribuídos ao longo de 4
seções transversais (Figura 4.6), na região das estacas 16+50m, correspondente à seção
de fechamento; 18+00m, seção do leito de rio; 20+00m, zona da lagoa e 23+27m,
ombreira esquerda onde a barragem está assentada em uma espessa camada de argila
porosa.

Nas zonas das estacas 18+00m e 20+00m, os instrumentos foram instalados aos pares,
distanciados longitudinalmente de, no máximo, 30m. Na zona da estaca 23+27m, os
piezômetros foram instalados na fundação, para monitoramento do comportamento da
argila porosa existente nesta área. Na estaca 16+50m, os instrumentos foram separados
em três grupos, compostos pelos 4 diferentes tipos de piezômetros utilizados no maciço
da barragem, objetivando avaliar seus comportamentos sob as mesmas condições.
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Figura 4.6 – Seções instrumentadas da barragem da UHE Três Marias (Arêas, 1963)
•

Piezômetros Elétricos

Trata-se, na verdade, de piezômetro Maihak do tipo corda vibrante, composto por um
elemento transmissor ou célula, constituída por um cilindro metálico encerrando o
diafragma e as conexões elétricas, na extremidade do qual é atarraxada a ponta porosa
quando da instalação. A célula é ligada por meio de um cabo isolado a um receptor
munido de um osciloscópio.

A água intersticial passa através da pedra porosa e impõe uma determinada deformação
ao diafragma afetando, conseqüentemente, a tensão da corda que passa, então, a vibrar.
Esta vibração do fio induz na bobina magnética do eletro-imã uma oscilação elétrica de
igual freqüência que é, então, transmitida ao terminal das leituras através de cabos
elétricos blindados. Posteriormente, as medições das freqüências de oscilação da corda
vibrante são correlacionadas diretamente às poropressões atuantes sobre o diafragma.
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•

Piezômetros Casagrande

Dos chamados piezômetros hidráulicos, o tipo Casagrande ou de tubo aberto é o mais
simples em constituição e operação, tratando-se meramente de um tubo piezométrico,
composto de uma ponta porosa e um tubo plástico. Em Três Marias, a ponta porosa
consistiu de uma vela comum de filtro doméstico com cerca de 0,20 m de comprimento
e 0,025 m de diâmetro à qual foi ligada uma das extremidades do tubo polietileno, de
3/8” de diâmetro interno e ½” de diâmetro externo, que se prolonga verticalmente pelo
aterro.

Com o desenvolvimento da pressão nos vazios do solo na região em torno da célula , à
água emigra do aterro ou da fundação para dentro do tubo através da ponta porosa,
elevando-se através do mesmo até a igualdade das pressões. Conhecendo-se a cota da
ponta porosa e a cota do nível d’água alcançado dentro do tubo, tem-se
automaticamente a poropressão gerada.

Para a medida do nível d`água dentro do tubo, utilizava-se um cabo graduado dotado de
um sensor elétrico na extremidade inferior e um emissor sonoro ou luminoso na
superfície. As extremidades superiores dos tubos de polietileno foram mantidas a 0,50m
e até 3,50 m acima do aterro e, à medida que este subia, iam sendo acrescentadas seções
de tubo de 3,0 m de comprimento. Para proteção dos tubos de polietileno, utilizou-se de
revestimentos de cano galvanizado de 2”de diâmetro ou de 4” de diâmetro quando duas
células eram instaladas numa mesma prumada. Foram instalados em furos de sondagem
de 2 ½ “ ou 4”.
•

Piezômetros London

Dos piezômetros hidráulicos em circuito fechado, um dos tipos empregados em Três
Marias foi o chamado piezômetro “London”, por ser de fabricação inglesa. Constava
de um estojo de polietileno com pedra porosa, através da qual era transmitida a pressão,
e no qual se conectava uma tubulação dupla de polietileno até um painel de medição. As
leituras podiam ser efetuadas separadamente em dois ramos por meio de um dispositivo
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na forma de um Y de latão provido de torneiras. Os dois ramos deverão indicar valores
de leituras aproximadamente iguais; quando tal não acontece, o sistema deve ser
verificado, pois provavelmente há vazamentos ou a presença de ar no sistema.

A tubulação com dois ramos facilitava a saturação do sistema quando da instalação das
células, utilizando-se para isto de um painel apropriado fornecido pelo fabricante. Para
a saturação do sistema, utilizou-se água desaerada (água destilada, fervida ou água
comum sob vácuo no próprio painel de saturação). Esta providência tem por finalidade
evitar o aparecimento de bolhas de ar por efeito de variações de temperatura e ou
pressão.

Para a instalação das células e tubulações abriram-se valetas de

0,80 x 0,80 m,

estendendo-se das guaritas dos painéis até os locais das células; estas foram colocadas
tendo a face com a pedra porosa voltada para baixo. Tanto os piezômetros London
quanto os Maihak tiveram dificuldades de importação, chegando a obra com grande
atraso, razão porque só foi possível sua instalação acima da cota 533m, nas zonas 1 e 2
e na zona 3, acima da cota 531, mantidos, neste último caso, com um afastamento
mínimo de 3m do dreno horizontal de areia. Na Estaca 16+50, seção do fechamento da
barragem, foi possível a instalação destes dispositivos em cotas mais baixas.
•

Piezômetros Geotécnica

Os outros tipos de piezômetro hidráulico empregados foram fabricados pela Geotécnica
S.A de São Paulo. Foram empregados em Três Marias os modelos de tubulação simples
e os de tubulação dupla, sendo que estes compreendem o modelo com células
semelhantes às dos instrumentos fabricados pelo Bureau of Reclamation (EUA) e o
modelo Geotécnica propriamente dito. Com exceção do modelo “Bureau”, os demais
possuem na célula uma espécie de tampa de mercúrio que, situada sobre a pedra porosa,
impede a migração de água da tubulação para o aterro ou fundação e, com isso, busca-se
evitar a saturação prematura da região em torno de células com água oriunda do
piezômetro.
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Para a instalação das células foram abertos poços de mais ou menos 1,40m x 1,40m. No
fundo do poço, abria-se uma cavidade circular com diâmetro próximo ao da célula
utilizando uma sapata cortante especial e comprimia-se ligeiramente o fundo da cava,
colocando-se em seguida a célula com a face porosa voltada para baixo.

Uma

tubulação de polietileno ligava a célula ao painel de leitura, estendendo-se ao longo de
uma valeta, juntamente com as tubulações dos piezômetros London e com os cabos dos
piezômetros Maihak.

Os piezômetros possuíam registros individuais para possibilitar que a leitura fosse feita
em um único manômetro de mercúrio situado no painel de leituras. Ao abrir a torneira, a
pressão atuante no piezômetro entrava em contato com o circuito de medição, sendo
equilibrada pela injeção de ar comprimido manobrado através da abertura de outra
torneira especial. Esta operação era controlada num visor de vidro, estando o ar
comprimido em contato com a coluna de mercúrio na outra extremidade. Os
piezômetros de tubulação dupla tinham uma torneira em cada ramo, permitindo que a
leitura fosse realizada em cada ramificação. Para a saturação do sistema existia no
painel um dispositivo para esta função que utilizava água desaerada.

Os painéis de leitura dos piezômetros Geotécnica e London e os terminais dos Maihak,
foram instalados em duas cabines situadas no pé de jusante da barragem, nas estacas
18+00 e 20+00. Os cabos elétricos e as tubulações foram reunidos em um número
mínimo possível de valetas, dispostos com certa ondulação de modo a terem folgas e
permitir adaptações com a ocorrência de recalques. Posteriormente, estas valetas foram
compactadas manualmente com os devidos cuidados.
•

Problemas na Instalação, Operação e Manutenção dos Piezômetros

Os piezômetros tipo Casagrande, por terem as extremidades dos tubos expostas acima
da superfície do aterro, estão sempre sujeitos a danos causados pelos equipamentos de
terraplenagem, principalmente em obras com ritmo acelerado de construção, como foi o
caso de Três Marias. Inúmeras vezes, estes instrumentos tiveram seus tubos danificados
pelos equipamentos, apesar das recomendações e sinalização existentes.
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Além dos prejuízos materiais, estes acidentes causavam trabalhos demorados de
recuperação e, às vezes, não muito eficazes, pois muitos tiveram seus tubos obstruídos
por torrões de argila e pedregulhos, dificultando ou mesmo impedindo a passagem do
instrumento de leitura.

Como em Três Marias foram utilizados tubos de polietileno de apenas 1/2” de diâmetro,
os mesmos sofreram dobramentos intensos que impediram também a passagem do
aparelho de leituras. Inicialmente, colocava-se areia entre o tubo de leitura e o tubo de
revestimento, o que tornava o conjunto de tubos muito rígido, causando a ruptura dos
tubos quando eram atingidos pelos equipamentos de terraplenagem.

Outro fato importante que causou a perda de alguns piezômetros Casagrande, e que só
foi observado mais tarde, resultou do ressecamento do tubo de polietileno devido a
exposição por tempo prolongado ao sol. Durante uma campanha de leituras, observouse a ruptura em profundidade de três destes piezômetros, com os tubos apresentando-se
localmente amarelados, mais rígidos e quebradiços. Através da medida das partes dos
tubos que se desprenderam, constatou-se que o trecho de ruptura estava situado entre as
541m e 543m, coincidente com a época de paralisação da obra por um período de 9
meses, enquanto as atividades foram concentradas na fase do desvio do rio para os
condutos e para a na construção do fechamento.

Os piezômetros Maihak exigiram alguns cuidados especiais para a colocação da ponta
porosa na célula, pois, depois de atarraxada no cilindro metálico, ficava apenas a
0,05mm do diafragma, exigindo para isso local isento de qualquer poeira. Quanto aos
piezômetros hidráulicos, evitou-se o mínimo de emendas das tubulações pois, como
trabalham permanentemente sob pressão, devem ser evitados quaisquer vazamentos.

Os trabalhos de abertura de valas foram concentrados nos domingos e feriados para se
evitar interferência com o tráfego da obra. Os painéis de leitura eram inspecionados
freqüentemente por possuírem grande número de conexões e torneiras, providenciando,
caso necessária, a substituição imediata das peças com problemas.
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CAPÍTULO 5

ANÁLISES DOS RESULTADOS DE INSTRUMENTAÇÃO DA
BARRAGEM DA USINA HIDRELÉTRICA DE TRÊS MARIAS

5.1 – Estimativas dos Recalques da Barragem
O depósito de argila porosa vermelha existente na fundação da ombreira esquerda de
Três Marias estende-se de montante a jusante e, ao longo do eixo da barragem, entre as
estacas 21+50m até 28+50m. A camada não apresenta variações apreciáveis de
espessura na direção transversal, mas longitudinalmente é muito variável, atingindo
uma espessura máxima de 9,5m, aproximadamente na estaca 24+20m, conforme
mostrado na Figura 3.16. Os recalques advindos dessa camada de argila foram motivo
de preocupação desde os primeiros estudos da barragem.

Dos estudos prévios em laboratório, constatou-se o potencial crítico destas argilas em
termos de compressibilidade no campo (umidade natural: 20%; LL= 45%; índice de
compressão de 0,40; índice de vazios igual a 1,10 e pressão de pré adensamento entre
0,5 e 2,0 kg/cm2, com média de 0,8 kg/cm2). Como mencionado, os recalques máximos
estimados para a fundação foram de 1,40m, com um acréscimo de 0,13m em caso de
saturação da fundação. O recalque diferencial específico máximo previsto, na direção
transversal, foi de 1:50 e com a tendência de ocorrer próximo ao pé do talude de jusante.

Longitudinalmente chegou-se a um recalque total (aterro/fundação) da ordem de 1,78m
na estaca 24+20 e um recalque diferencial específico máximo previsto de 1:183 entre as
estacas 24+20 e 26+80. Nestas estimativas, admitiu-se que 100% dos recalques
ocorreriam imediatamente após a colocação do aterro (recalques imediatos), sem
evoluções ao longo do tempo (sem recalques de adensamento) e também sem levar em
conta os efeitos da compactação na superfície da argila porosa, induzida pelo rolo
compactador de 50t. Por outro lado, considerou-se a remoção de uma camada
superficial da argila com 2,0m de espessura (CEMIG, 1958).
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A partir dos ensaios de adensamento em amostras indeformadas do maciço, pôde-se
estimar os recalques longitudinais do conjunto aterro-fundação, levando-se em conta
também os benefícios da compactação na superfície da argila porosa. Os ensaios de
adensamento, executados em amostras indeformadas do maciço, mostraram o mesmo,
mais compressível do que a hipótese admitida inicialmente. Foram previstos grandes
recalques diferenciais próximos à estaca 26+50, com valor máximo em torno de 1:86
para o recalque longitudinal específico, e um valor de 1,90m para o recalque total
(aterro/argila porosa), em torno da estaca 24. As curvas teóricas de tempos x recalques
mostraram que, em média, 86% do recalque total na argila da fundação ocorreria quase
imediatamente após a aplicação da sobrecarga, devido aos elevados índices de vazios
naturais da argila (Geotécnica, 1960c; 1961c).

5.2 – Medição e Análise dos Recalques
5.2.1 – Recalques Medidos nos Marcos de Fundação
A fim de se ter um acompanhamento real dos recalques que ocorreriam na argila e os
fatores que os afetariam, foram instalados medidores de recalques no topo desse
depósito de argila (Figura 5.1). Os primeiros instrumentos foram instalados em
dezembro de 1958, na estaca 24, após a remoção de uma espessura dos 2m mais
superficiais, ficando a camada de argila remanescente na fundação, nesta estaca, com
uma espessura total de 7,5m. Consistiram de 10 marcos instalados a espaçamentos
uniformes de 20m. Posteriormente, no final de setembro de 1959, já com o aterro em
construção, foram instalados outros 8 medidores de recalques na direção longitudinal da
barragem. Estes marcos foram instalados em direção paralela ao eixo da barragem, num
alinhamento situado a 5m a montante da crista, com espaçamento de 50m entre eles.

No início de janeiro de 1960, após 400 dias da instalação dos marcos transversais à
barragem, uma análise preliminar dos resultados, obtidos por meio dos marcos
instalados na argila porosa na estaca 24, confirmou as previsões dos recalques teóricos.
A argila porosa da ombreira esquerda sofreu uma compressão quase que instantânea, a
menos de alguma parcela de assentamento lento adicional.
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(a)

(b)

RF002 RF004 RF006 RF008 RF010 RF012 RF014 RF013

(c)
Figura 5.1 – Medidores de recalque instalados na argila porosa da fundação, locação em
planta (a), locação na seção transversal (b) e locação na seção longitudinal (c).

103

A compressibilidade da argila aferida pelos recalques observados in situ foi da ordem de
70% dos valores estimados através dos ensaios de adensamento em laboratório. Com
estes valores de recalque observados, novas estimativas de tendência de recalques para a
fundação foram feitas para as seções transversal e longitudinal da barragem.
(Geotécnica, 1960c; CEMIG, 1959a ; 1961e).

Essas novas estimativas, a partir dos dados reais observados em campo, resultaram em
um recalque transversal máximo de 0,90m no eixo da barragem e de 0,80m ma direção
longitudinal em torno da estaca 24+00. Os recalques diferenciais específicos máximos
estimados foram de 1:95, entre os afastamentos 60 m a jusante e 80m a jusante;
longitudinalmente, os recalques específicos foram da ordem de 1:188 entre as estacas
26+00 e 26+50. Nesta estimativa de recalques, considerou-se apenas os efeitos do peso
próprio do aterro, não se levando em conta a influência do reservatório.

Após o término do aterro, ocorrido em setembro de 1961, novo nivelamento foi
realizado nos marcos instalados na fundação (Geotécnica, 1961c) O enchimento do
reservatório teve início em janeiro de 1961 e, em março, seu nível alcançava a elevação
559,7 m. Os recalques obtidos, neste levantamento pós-construção, foram os seguintes:

-

na seção transversal, estaca 24+00, recalque máximo de 1,36m registrado na
zona do eixo da barragem; o recalque diferencial máximo específico foi de 1:79
entre as seções 40m a jusante e 60m a jusante;

-

longitudinalmente, o recalque máximo registrado foi de 0,93m na estaca 24+00;
o recalque diferencial específico máximo ocorrido na seção longitudinal foi de
1:167, entre as estacas 21+50 e 22+00 .

As Figuras 5.2 e 5.3 apresentam as medidas destes recalques de referência ao longo das
seções instrumentadas, nas direções longitudinal e transversal (estaca 24) ao eixo da
barragem. Observa-se que houve um ótimo ajuste entre as estimativas de recalques e os
recalques efetivamente medidos, ao longo do eixo longitudinal. A Tabela 5.1 apresenta
a síntese geral da evolução dos estudos de recalques durante as várias fases de projeto.
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Recalques Referentes à Aargila Porosa da Fundação - Seção Tranvarsal - Estaca 24
Afastamento do Eixo Longitudinal da Barragem
Montante
-120

-100

Jusante

Eixo
-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

0,00
20,00

Recalques (cm)

40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00

---- M arcos de Recalque submersos ou danif icados
no f inal da const rução

160,00

Recalques medidos fim construção (09/1961)

Estimativas finais de recalques (04/1960)

Estimativas de recalque projeto (12/1958)

Figura 5.2 – Perfis de recalques para a seção transversal da barragem .
Recalques Longitudinais ao Eixo Fundaçao - Argila Porosa
Estacas
20+00 20+50 21+00 21+50 22+00 22+50 23+00 23+50 24+00 24+50 25+00 25+50 26+00 26+50 27+00
0,00
20,00

Recalques (cm)

40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
140,00
160,00

Estimativas de recalque projeto (12/1958)
Estimativas Finais de Recalques (04/1960)
Recalques medidos fim construção(09/1961)

Figura 5.3 – Perfis de recalques para a seção longitudinal da barragem.
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Tabela 5.1 - Estimativas de recalques diferenciais máximos e medidos
Período
Início projeto básico

Transversal (Estaca 24)

Longitudinal

1:50

1:183

(apenas fundação

(fundação/ maciço

no pé do talude)

entre as estacas 24+20/26+80)

Projeto básico – ensaios em

1:86

amostras indeformadas do
aterro

Após primeiras leituras de
recalque

em torno da estaca 26+50)

1:95

1:188

(apenas fundação

(fundação e maciço

entre 60m jusante e 80m jusante) entre as estacas 26+00/26+50)

Resultados medidos na fase
final de construção

(fundação e maciço

-

1:79

1:167

(apenas fundação

(apenas fundação

entre 40m jusante e 60m jusante) entre as estacas 21+50/22+00)

As Figuras 5.4 e 5.5 apresentam os registros da evolução dos recalques das fundações
da barragem nas fases de construção e de enchimento.
Usina Hidrelétrica de Três Marias - Marco de recalque de fundação
140,000
130,000

TMBTRF015

120,000
TMBTRF016

Recalque (cm)/Afundamento (+)

110,000

TMBTRF017

100,000
90,000

TMBTRF018

80,000
TMBTRF019
70,000
60,000

TMBTRF020

50,000

TMBTRF021

40,000
TMBTRF022
30,000
TMBTRF023

20,000
10,000
0,000
1958

TMBTRF024

1959

1960

1961

1962

Figura 5.4 – Recalques de fundação observados através dos medidores instalados na
seção transversal ao eixo da barragem (período construtivo).
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Usina Hidrelétrica de Três Marias - Marco de recalque de fundação
140,000
130,000
TMBTRF002
120,000
110,000

TMBTRF004

Recalque (cm)/Afundamento (+)

100,000
TMBTRF006

90,000
80,000

TMBTRF008

70,000
60,000

TMBTRF010

50,000
TMBTRF012

40,000
30,000

TMBTRF013

20,000
TMBTRF014

10,000
0,000
1959

1960

1961

1962

Figura 5.5 – Recalques de fundação observados através dos medidores instalados na
seção longitudinal ao eixo da barragem (período construtivo).

Em um breve relatório de Queiroz (1963), é citado que os recalques ocorridos 1 ano pós
construção aumentaram de 1 a 3 cm apenas. Após esta data, Mello (1976) faz uma
análise geral dos dados de toda a instrumentação de Três Marias, entre o período de
setembro de 1961 (final de construção) e final de 1969. Nos três anos subseqüentes não
foi encontrado registro de dados referentes aos recalques da barragem. Em outubro de
1972, procedeu-se a um novo levantamento topográfico em relação à locação dos
marcos de fundação e as medidas dos recalques foram, então, retomadas. Assim, dos 10
marcos instalados originalmente na seção transversal, apenas 5 foram reativados e, dos
8 instalados longitudinalmente à barragem, apenas 7 foram reativados. O recalque
máximo observado na argila porosa, entre outubro de 1972 e 1996 foi de 4,2cm,
verificado no marco de recalque instalado na estaca 22.

As Figuras 5.6 e 5.7 apresentam a evolução dos recalques medidos, para as seções
transversal e longitudinal, respectivamente.

107

Usina Hidrelétrica de Três Marias - Marco de recalque de fundação
140,000
130,000

TMBTRF015

120,000
TMBTRF016

110,000

TMBTRF017

Recalque (cm)/Afundamento (+)

100,000
90,000

TMBTRF018

80,000
TMBTRF019
70,000
60,000

TMBTRF020

50,000

TMBTRF021

40,000
TMBTRF022
30,000
TMBTRF023

20,000
10,000
0,000
1958

TMBTRF024

1962

1966

1970

1974

1978

1982

1986

1990

1994

1998

Figura 5.6 – Recalques de fundação medidos por meio de medidores instalados na seção
transversal ao eixo da barragem.
Usina Hidrelétrica de Três Marias - Marco de recalque de fundação
140,000
130,000
TMBTRF002
120,000
110,000

TMBTRF004

Recalque (cm)/Afundamento (+)

100,000
TMBTRF006

90,000
80,000

TMBTRF008

70,000
60,000

TMBTRF010

50,000
TMBTRF012

40,000
30,000

TMBTRF013

20,000
TMBTRF014

10,000
0,000
1959

1963

1967

1971

1975

1979

1983

1987

1991

1995

Figura 5.7 – Recalques de fundação medidos por meio de medidores instalados na seção
longitudinal ao eixo da barragem.

Na direção transversal (estaca 24), o máximo recalque foi de 0,02m, registrado no
marco RF016 instalado a 20m à montante. Nota-se que, no marco RF024, instalado a
80m a jusante do eixo longitudinal, há um decréscimo de recalque, ou seja, um
movimento de elevação. Em geral, os recalques observados entre 1972 e 1986 foram
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incipientes, demonstrando, assim, uma efetiva estabilização dos recalques da argila
porosa de fundação (observar que tais recalques atingiram aproximadamente 20% da
espessura da camada de argila). Em 1994, decidiu-se interromper o monitoramento
desses instrumentos, uma vez que o recalque da barragem estava sendo monitorado por
marcos de recalque superficiais, instalados ao longo da crista da barragem, e esses,
acumulam recalques tanto da fundação quanto do aterro compactado.

5.2.2 – Recalques Medidos nos Marcos de Aterro

Foram instalados 7 marcos na crista da barragem a 5m a jusante do eixo, entre as
estacas 14+00 e 32+50m, para monitorar os recalques conseqüentes do adensamento do
aterro. A única informação referente a estes marcos data de maio 1962, onde cita que os
recalques observados foram de alguns centímetros, sem tendência patente de atenuação
com o tempo (Mello 1976). Em 1977 foi realizado um novo levantamento topográfico
desses marcos e, desde então, semestralmente, são realizadas leituras nestes medidores
de recalque (EPC, 1987e).

Tabela 5. 2 – Marcos de recalques do aterro na direção longitudinal ao eixo
Nomenclatura do

Estaca

Afastamento

instrumento*

Cota de Topo
em 31-03-77 (m)

MRA 1 - TMBTRA002

14+00

5m a Jusante

572,14

MRA 2 - TMBTRA004

17+00

5m a Jusante

572,416

MRA 3 - TMBTRA006

20+00

5m a Jusante

572,412

MRA 4 - TMBTRA014

23+00

5m a Jusante

572,349

MRA 5 - TMBTRA008

26+00

5m a Jusante

572,237

MRA 6 - TMBTRA010

29+00

5m a Jusante

571,942

MRA 7 - TMBTRA012

32+50

5m a Jusante

571,787

•

nomenclaturas EPC (1986) – atual (CEMIG, Programa Monitor)

As Figuras 5.8 e 5.9 apresentam, respectivamente, a evolução e o perfil dos recalques
longitudinais ao eixo da barragem ao longo do tempo, a partir de 1977. Observa-se que
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o maior recalque (12cm) ocorre no instrumento RA004, instalado na estaca 17, região
correspondente ao leito do rio, onde o aterro possui altura máxima (da ordem de 64m).

Figura 5.8 – Evolução dos recalques do conjunto aterro/fundação.
Perfil Longitudinal da Evolução dos Recalques Aterro/Fundação Registrados Através dos RA

19-abr-79

21-jul-82

04-jun-88

27-fev-92

01-mar-96

07-mai-98

24-fev-99

05-abr-00

12-set-01

05-set-02

04-mai-04

27-jun-05

RA008

RA010

-2
RA002

RA004

RA006

RA014

RA012

0

Recalques (cm)

2

4

6

8

10

12

14
14+00,00

16+00,00

18+00,00

20+00,00

22+00,00

24+00,00

26+00,00

28+00,00

30+00,00

32+00,00

34+00,00

Estacas

Figura 5.9 – Perfil longitudinal dos recalques do conjunto aterro/fundação a partir de
novo levantamento topográfico realizado em 1977.
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Constata-se ainda que, entre o início de 1999 e meados de 2002, a barragem sofreu um
acréscimo acentuado dos recalques (da ordem de até 2,5 cm) neste período, o que
corresponde a um recalque anual de 0,8cm, bem superior à média registrada nos anos
anteriores. Outro fato importante que se observa, é que, a partir de 1982, houve uma
aceleração nos recalques ocorridos na zona do aterro entre as estacas 17 e 20.

5.2.3 – Recalques Medidos nos Marcos Superficiais

Estes marcos foram instalados na crista da barragem em 1972, entre as estacas 12+00 e
37+00, espaçados de 100m e posicionados a 4,0m à montante do eixo, consistindo
apenas uma referencia topográfica localizada sobre o meio-fio existente na crista.

Os recalques máximos foram registrados entre as estacas 17+00 e 22+00, na região
abrangendo o antigo leito do rio (rocha sã), a região da lagoa (fundação em rocha
decomposta e com uma trincheira de vedação) e a região com a fundação contendo uma
espessa camada de cascalho subjacente a uma camada de silte argiloso. Da estaca 22 em
direção à ombreira, os recalques diminuem gradativamente, voltando a crescer em torno
das estacas 26 e 28, região onde a barragem tem como fundação pequena camada de
argila porosa, sobreposta ao siltito decomposto e saprolito. Em direção à ombreira, os
recalques voltam a diminuir, indicando inclusive uma sobre-elevação nos marcos
instalados na porção mais alta da ombreira. A Figura 5.10 apresenta o perfil longitudinal
da evolução dos recalques desde a instalação.

O aterro da barragem possui maior altura na região do leito do rio, sendo que, na estaca
18, o marco MS018 indica um recalque de 14 cm. Na região da estaca 22, verifica-se o
recalque máximo (15cm medido pelo marco MS022) e, na estaca 27, o marco MS027
registra um recalque de 10cm. Os recalques vinham mantendo uma mesma tendência
até 2000, aproximadamente, quando ocorreu uma aceleração dos mesmos. Observa-se
ainda uma mudança no perfil de deslocamentos da barragem a partir de 1986, quando os
marcos de recalque das estacas 26, 27 e 28 da ombreira esquerda sofreram recalques
acentuados. As Figuras 5.11 a 5.15 apresentam a evolução dos recalques dos marcos
superficiais instalados na crista da barragem desde 1972.
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siltito são
siltito decomposto e saprolito
aluvião recente/argila orgânica
aluvião antogo
aluvião recente
colúvio antigo
colúvio recente

UHE DE TRÊS MARIAS
MARCO DE DESLOCAMENTO SUPERFICIAL - CRISTA - RECALQUE (cm)

5/10/1973

3/8/1975

30/3/1977

19/4/1979

21/7/1981

6/12/1983

15/4/1986

4/6/1988

30/5/1990

27/2/1992

16/3/1994

22/10/1997

7/5/1998

8/11/2000

3/6/2003

10/10/2003

-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00

ESTACA

Figura 5.10 - Perfil longitudinal da fundação da barragem e da evolução dos recalques superficiais.
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37+00,00

36+00,00

35+00,00

34+00,00

33+00,00

32+00,00

31+00,00

30+00,00

29+00,00

28+00,00

27+00,00

26+00,00

25+00,00

24+00,00

23+00,00

22+00,00

21+00,00

20+00,00

19+00,00

18+00,00

17+00,00

16+00,00

15+00,00

14+00,00

13+00,00

12+00,00

14,00

Usina Hidrelétrica de Três Marias - Marco de deslocamento superficial
15,000

13,000

Recalque (cm)/Afundamento (+)

11,000

9,000

7,000

5,000

3,000

1,000

-1,000
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
TMBTMS012

TMBTMS013

TMBTMS014

TMBTMS015

Figura 5.11 – Evolução dos recalques do conjunto aterro/fundação (estacas 12 –15).

Usina Hidrelétrica de Três Marias - Marco de deslocamento superficial
15,000

13,000

Recalque (cm)/Afundamento (+)

11,000

9,000

7,000

5,000

3,000

1,000

-1,000
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
TMBTMS016

TMBTMS017

TMBTMS018

TMBTMS019

TMBTMS020

TMBTMS021

Figura 5.12 – Evolução dos recalques do conjunto aterro/fundação (estacas 16 –21).
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Usina Hidrelétrica de Três Marias - Marco de deslocamento superficial
15,000

13,000

Recalque (cm)/Afundamento (+)

11,000

9,000

7,000

5,000

3,000

1,000

-1,000
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
TMBTMS022

TMBTMS023

TMBTMS024

TMBTMS025

TMBTMS026

TMBTMS027

Figura 5.13 – Evolução dos recalques do conjunto aterro/fundação (estacas 22 –27).

Usina Hidrelétrica de Três Marias - Marco de deslocamento superficial
15,000

13,000

Recalque (cm)/Afundamento (+)

11,000

9,000

7,000

5,000

3,000

1,000

-1,000
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
TMBTMS028

TMBTMS029

TMBTMS030

TMBTMS031

TMBTMS032

TMBTMS033

Figura 5.14 – Evolução dos recalques do conjunto aterro/fundação (estacas 28 –33).

114

Usina Hidrelétrica de Três Marias - Marco de deslocamento superficial
14,000

12,000

Recalque (cm)/Afundamento (+)

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0,000

-2,000
1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005
TMBTMS034

TMBTMS035

TMBTMS036

TMBTMS037

Figura 5.15 – Evolução dos recalques do conjunto aterro/fundação (estacas 34 –37).
A Tabela 5.3 apresenta a síntese dos resultados obtidos, a partir das medidas dos
recalques obtidos pelos marcos superficiais e pelos marcos de fundação. Em princípio,
tais medidas permitiriam, por diferenças diretas entre estes valores, a obtenção dos
deslocamentos verticais específicos do aterro da barragem neste período considerado. O
maior recalque da fundação ocorre na (estaca 22+00) onde a barragem tem como
fundação a maior espessura de cascalho (5m aproximadamente), e onde termina
praticamente a trincheira de vedação. Para fins de comparação qualitativa, a Figura 5.16
apresenta o perfil longitudinal dos recalques estimados e medidos para a barragem.
Tabela 5.3 – Valores de recalques medidos no aterro e fundação da barragem
Recalques da barragem observados entre 1972 e 1986
Estaca aproximada

Recalque total - MS

Fundação - RF

Maciço

20+50

6,6

1,8

4,8

21+00

6,6

2,3

4,3

21+50

6,7

2,6

4,1

22+00

6,8

4,2

2,6

22+50

5,9

3,0

23+50

4,7

2,9
3,0
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1,7

siltito são
siltito decomposto e saprolito
aluvião recente/argila orgânica
aluvião antogo
aluvião recente
colúvio antigo
colúvio recente

Comparação entre Recalques Medidos e Estimados
Estimativas de Recalque - Projeto-03/1959-(aterro/fundação)
Recalques Medidos entre 1972 e Junho 2005 (aterro/fundação)

0,00

-4

20,00

-2

40,00

0

60,00

2

80,00

4

100,00

6

120,00

8

140,00

10

160,00

12

180,00

14

16
200,00
12+00 13+00 14+00 15+00 16+00 17+00 18+00 19+00 20+00 21+00 22+00 23+00 24+00 25+00 26+00 27+00 28+00 29+00 30+00 31+00 32+00 33+00 34+00 35+00 36+00 37+00

Estacas

Figura 5.16 – Perfil longitudinal comparação entre recalques estimados e recalques medidos.
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Recalques medidos aterro/fundação entre 1972/2005
(cm)

Recalques estimados e medidos no final de
construção (1961) (cm)

Estimativas de Recalque - Projeto-12/1958-(aterro/fundação)
Recalques medidos fim construção (apenas fundação)

5.3 – Piezometria da Barragem

Conforme explicitado no capítulo anterior (item 4.6), a barragem de Três Marias foi
bastante instrumentada em termos de controle da sua piezometria (total de 104
piezômetros de diferentes tipos e instalados em 4 diferentes seções – estacas 16+50,
18+00, 20+00 e 23+27). Tais cuidados foram tomados em função do potencial de
geração das poropressões estimadas tanto no aterro como na fundação da barragem.
Esta instrumentação, infelizmente, foi totalmente comprometida por uma série de
problemas. Muitos piezômetros foram danificados logo após sua instalação.

5.3.1 – Período Construtivo
As análises de estabilidade estabeleciam para o talude de jusante, para a condição de
final de construção, um fator de segurança menor que 1, para poropressões maiores que
36% da sobrecarga ( B ≤ 0,36). Assim sendo, estabeleceu-se para a barragem de Três
Marias um valor máximo admissível para o coeficiente B igual a 40% e foram tomados
cuidados para o controle e avaliação das subpressões desenvolvidas durante o período
construtivo.

Durante a construção, os piezômetros indicaram, de um modo geral, valores de poro
pressão que, a primeira vista, pareceram incoerentes entre si, em alguns casos desviados
dos valores esperados nas previsões iniciais e nos valores obtidos de outras barragens.
Numa tentativa de se procurar explicações consistentes para os valores observados, fezse preliminarmente uma seleção dos piezômetros mais confiáveis, com base no histórico
dos registros de cada um, desde a sua instalação. Foram selecionados, assim, 74
piezômetros e, para cada um deles ou grupos de instrumentos próximos, foram feitas
estimativas das poropressões em relação às sobrecargas atuantes. Nestas análises, foram
levadas em consideração dados de campo obtidos no controle da compactação e as
características de compressibilidade do material, a partir de resultados de ensaios de
adensamento realizados em amostras indeformadas, coletadas diretamente do aterro
compactado.
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Em Três Marias foi empregado o Método Rápido de Hilf. Este método possibilitou um
controle mais rigoroso das condições de compactação do aterro, pela diminuição da
dispersão em relação às condições ótimas, do que os métodos de controle classicamente
usados até então. Porém, embora podendo-se manter os desvios de umidade dentro de
uma faixa estreita, o grau de saturação obtido em campo, para as condições ótimas,
variou de 82% a 91%.

Sendo as poropressões dependentes do valor do grau de saturação, uma estimativa
acurada das mesmas é um problema intrinsecamente complexo, em função da natural
heterogeneidade das camadas de solo compactado acima da célula de leitura. Além
disso, há uma grande dispersão em torno dos valores médios das densidades secas.
Desta forma, é de se esperar desvios importantes entre os valores efetivos das
poropressões geradas e dos valores previstos, afetados ainda pelas simplificações
introduzidas nas metodologias de cálculo das poropressões.

As curvas teóricas das poropressões desenvolvidas durante a construção foram
calculadas segundo os procedimentos propostos por Brahtz e Hilf (1956), de acordo
com a relação:
u = Pa ∆ / (Va + h Vw - ∆)

(5.1)

sendo:
Pa – pressão atmosférica local (igual a 0,976 atm no local da obra)
∆ - deformação vertical do solo expressa em porcentagem
Va – volume inicial de ar nos vazios, expresso em porcentagem, em relação ao volume
total inicial do solo do aterro
Vw - volume d’ água no solo, expresso em porcentagem, em relação ao volume total
inicial do solo
h – constante de solubilidade do ar na água (igual a 0,02 no local da obra).

A expressão anterior era aplicável até o ponto em que a compressão do solo se tornasse
igual ao volume inicial de ar livre; nestas condições, ∆ = Va e solo encontrava-se
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saturado, de modo que, qualquer aumento de sobrecarga induzia um acréscimo
equivalente das poropressões, na hipótese de não ocorrer drenagem (hipótese bastante
consistente no caso devido às características específicas do material do aterro da
barragem). Nestas novas condições, tem-se que:
u = Pa.Va / h.Vw.

(5.2)

Os piezômetros que forneceram leituras mais ajustadas aos valores teóricos obtidos pela
metodologia anterior foram aqueles situados na parte central do aterro, enquanto aqueles
localizados próximos ao dreno de areia mostraram uma rápida dissipação das
poropressões. Outros instrumentos situados mais exteriormente à Zona 2 forneceram
leituras muito discrepantes com as análises teóricas. Em função destes resultados, Arêas
(1962a) fez as seguintes considerações à época, correlacionando as medidas de campo à
metodologia teórica aplicada:
(i) fatores diversos e muitas vezes de difícil caracterização influem sobremaneira no
desenvolvimento das poropressões; a metodologia teórica aplicada não permitiu a
obtenção de resultados com a precisão desejada, em função das várias hipóteses
simplificadoras adotadas na sua formulação, ficando muito da sua aplicação dependente
da experiência e do julgamento de quem os utiliza;
(ii) o emprego de piezômetros torna-se, então, uma necessidade imperiosa sempre que
as condições de projeto e construção indiquem a relevância das poropressões geradas
nas análises da estabilidade da estrutura;
(iii) o emprego de mais de um tipo de piezômetro foi uma medida acertada,
principalmente considerando-se a segurança, apesar das inconveniências que trazem a
aquisição, operação e manutenção de aparelhos de diferentes marcas e princípios de
funcionamento.
A instrumentação por piezômetros permitiu que zonas críticas do aterro quanto à
umidade de compactação fossem adequadamente monitoradas, sendo que as faixas de
umidade de compactação previamente estabelecidas nas especificações puderam ser
caracterizadas sob novos limites e a experiência de campo foi sensivelmente ampliada
ou reconsiderada.
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A dissipação das poropressões foi registrada em alguns piezômetros, durante o período
em que a construção do aterro a oeste da Estaca 17+00 esteve longamente paralisada,
enquanto se concentravam as operações relativas à última fase do desvio do rio. Outras
interrupções de construção em certos trechos da barragem ocorreram posteriormente e,
no entanto, não foram observadas dissipações da mesma natureza, o que parece indicar
que as dissipações ocorridas inicialmente ocorreram devido a gradientes hidráulicos
localmente acentuados.

5.3.2 - Inventário e avaliação do comportamento dos piezômetros após a
construção
Em 1962, alguns piezômetros posicionados mais a montante do maciço, instalados em
torno da elevação 537m, nas estacas 18 e 20, apresentaram aumento significativo de
poropressões. Fato atribuído ás trincas por ressecamento, ocorridas quando a construção
do aterro concentrava-se na região do fechamento do rio, (Arêas 1962a). Nesta fase da
obra, o aterro da ombreira esquerda estava paralisado em torno da cota 541m na zona 1
e 544 m na zona 2. Apesar da remoção do material trincado ter atingido uma
profundidade média de 1m, trincas milimétricas podiam ter permanecido e após 1 ano
de operação do reservatório tenham se transformado em caminhos preferenciais para
percolação pelo maciço.

Em 1963 foi feita uma análise geral dos piezômetros (Queiroz, 1963), selecionando
quais instrumentos deveriam continuar sendo observados e definindo uma periodicidade
de uma leitura por mês, para os três anos subseqüentes. Verificou-se que alguns
piezômetros instalados no talude de montante zona 2, apresentavam aumento de carga,
indicando que a rede de fluxo, àquela época não havia estabilizado. Muitos dos
piezômetros hidráulicos apresentavam medidas erráticas por problemas de ar ou
vazamentos nas tubulações, em outros, o teste de circulação de água nas tubulações
causou saturação na região das células.

Quanto aos piezômetros instalados na argila porosa da fundação da estaca 23, estes
revelavam em 1963 que a argila da fundação, mesmo após a consolidação, continuava
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mais permeável que o maciço e que a camadas mais permeáveis subjacentes (cascalho e
matacão) facilitou o estabelecimento da rede de fluxo naquela região.

Entre junho de 1963 e 1976, as atividades relativas aos piezômetros, limitavam-se em
leituras e elaboração de relatórios gráficos. Nesse último ano, após uma avaliação
pormenorizada da instrumentação instalada na barragem, concluiu-se que a grande
maioria dos piezômetros instalados durante a construção, não

apresentava

comportamento confiável. Era necessário tentar recuperá-los e em função desses
resultados reformular o quadro de piezômetros, incluindo novos piezômetros de tubo
aberto (Mello, 1976).

Em 1977, 20 novos piezômetros do tipo Casagrande foram instalados no maciço da
barragem, nas mesmas estacas já instrumentadas previamente, em substituição a vários
instrumentos que foram danificados (EPC,1997d)

Após a cheia ocorrida em 1979, foi realizada uma análise do comportamento da
barragem por meio dos novos piezométricos instalados. Estes revelaram cargas
superiores às previstas nos estudos teóricos, o que sugeriu que os filtros trabalhavam
com carga elevada. Os poucos instrumentos instalados a jusante encontavam-se em
níveis baixos. Os piezômetros instalados na fundação da argila porosa da estaca
23+27m também registram subpressões maiores que as previstas.

Durante um longo período, vários trabalhos foram desenvolvidos na barragem de Três
Marias, na tentativa de recuperar os piezômetros instalados durante a construção. Em
1983, uma avaliação criteriosa do desempenho da instrumentação geotécnica da
barragem revelou que todos os piezômetros tipo Casagrande, os de corda vibrante e
alguns piezômetros hidráulicos estavam danificados e inoperantes. Praticamente todos
os piezômetros Casagrande foram danificados durante o período construtivo ou nos
primeiros anos de operação da usina. Estes piezômetros foram paulatinamente
abandonados, pelos seguintes motivos: submersão após o enchimento do reservatório,
danos diversos durante a construção, obstrução do tubo de leitura ou dificuldade de
leituras devido à perda do alinhamento vertical (sinuosidade extremada) dos tubos de
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polietileno. Constatou-se na época que estes instrumentos tinham seus tubos
excessivamente dobrados, obstruídos ou rompidos, devido a uma provável falta de
proteção contra atrito negativo, causado pelos significativos recalques do aterro
compactado (CESP, 1983). Os piezômetros de corda vibrante tipo Maihak foram
danificados provavelmente por descargas atmosféricas, uma vez que na época não se
utilizava cabos elétricos blindados, nem era providenciado o aterramento de suas caixas
seletoras, nas cabines de leitura (Silveira, 1996).

Em novembro de 1984, a CEMIG e CESP iniciaram um processo de recuperação dos
piezômetros London e Geotécnica. Os trabalhos consistiram em troca de painéis de
leitura e desaeração destes instrumentos, obtendo-se leituras consistentes em maio de
1985, comprovando-se a efetividade da recuperação implementada. Com base nestes
dados, procedeu-se a uma nova seleção da instrumentação a ser adotada como
referência para as leituras futuras, sendo adotados 25 piezômetros dos 51 instrumentos
destes tipos instalados originalmente (EPC, 1986). Com a criação de um banco de dados
único de instrumentação das barragens da CEMIG em 1985, reavaliou-se a
instrumentação da barragem, tendo sido cadastrados como operantes apenas 28 dos 104
instrumentos instalados originalmente.

Um novo processo de reavaliação da instrumentação da barragem foi feito entre agosto
de 1986 a outubro de 1987 (EPC, 1987e). Numa etapa preliminar, foram avaliados e
realizados ensaios de dissipação nos 20 piezômetros Casagrande instalados em 1977.
Por medida de segurança, o volume d’água injetado nos tubos destes piezômetros na
fase de dissipação não excedeu 40% da profundidade dos mesmos. A partir dos
resultados de dissipação, constatou-se que um dos piezômetros encontrava-se obstruído,
5 apresentaram dissipação excessivamente lenta e 14 piezômetros apresentaram
dissipação normal e lenta, tendo estes sido considerados com bom funcionamento.
Passou-se então, para a fase de recuperação dos instrumentos que se encontravam
obstruídos ou apresentavam dissipação excessivamente lenta. Utilizou-se de varetagem
com circulação de água sob pressão para expulsar prováveis bolhas de ar presentes na
tubulação e possível colmatação do bulbo drenante. No instrumento obstruído, foi
introduzido cabo de aço no tubo de leituras para desobstruir a tubulação e, em seguida,
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utilizou-se os mesmos procedimentos de limpeza já mencionados, realizando-se novos
ensaios de equalização adotando a metodologia adotada por Hvorslev em 1951(EPC –
1987f).

Os piezômetros hidráulicos também passaram por processos de recuperação. Todos os
painéis de leituras e tubulações foram inspecionados visando detectar problemas que
pudessem ocasionar erros nas medidas das leituras tais como: existência de vazamentos
nas tubulações, registros e nos painéis e mau estado de conservação dos manômetros.
Após as correções necessárias, os manômetros foram calibrados e os piezômetros
hidráulicos de tubulação dupla passaram por um processo de circulação de água
deaerada na tentativa de recuperá-los. As operações não tiveram êxito e estes
instrumentos foram considerados perdidos.

5.3.3 – Situação da Piezometria da Barragem da UHE Três Marias até 1987

A Tabela 5.4 apresenta de forma resumida a situação da piezometria da barragem da
UHE Três Marias em 1987, relativa aos 104 piezômetros instalados originalmente,
considerados todos os trabalhos de recuperação dos mesmos e a inclusão dos outros 20
piezômetros tipo Casagrande instalados em 1977.

Apesar dos resultados dos piezômetros hidráulicos não terem sido satisfatórios na
avaliação de 1987, pois apresentavam variações aleatórias sem correlação com o NA do
reservatório, decidiu-se pela continuação das leituras de alguns destes instrumentos (o
que ocorreu até 1997).
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Tabela 5.4 - Situação dos 124 piezômetros da barragem em Três Marias em 1987.
Estado de
funcionamento em
1987 após reparos

Quantidade
instalada

Casagrande - C

43

período
construtivo

Todos desativados

Todos desativados

Corda Vibrante
Maihak - M

10

período
construtivo

Todos desativados

Todos desativados

20

1976/1977

Após recuperação
1 obstruído
todos apresentaram
10 lento a muito lento
funcionamento
9 normal
normal

12

período
construtivo

8 em funcionamento

20

período
construtivo

5 em funcionamento

15

período
construtivo

8 em funcionamento

4

período
construtivo

3 em funcionamento

Casagrande
Modificado - PC
Hidráulicos London L
Hidráulicos
Geotécnica Simples GS
Hidráulicos
Geotécnica Duplo GD
Hidráulicos
Geotécnica tipo
Bureau - GB

Época de
instalação

Estado de
funcionamento em
1986

Tipo de Piezômetro

Piezômetros não
confiáveis (leituras
anômalas)

A partir das análises dos piezômetros existentes, concluiu-se que o número de
piezômetros confiáveis na barragem era insuficiente para se avaliar as condições de
fluxo na barragem e que os conhecimentos das propriedades do maciço e fundação eram
insuficientes para se tentar traçar uma rede de fluxo consistente. Tendo em vista a
posterior análise do comportamento da barragem, julgou-se necessário ainda a
instalação adicional de mais 31 piezômetros abertos tipo Casagrande Modificado, na
fundação e no sistema de drenagem interno da barragem.

Por solicitação da CEMIG (EPC, 1987g), este número foi reduzido para 15 piezômetros
e, efetivamente, apenas 11 foram instalados na barragem por problemas decorrentes de
instalação no campo. Os 11 piezômetros adicionais foram instalados a jusante do eixo,
na fundação e no tapete horizontal, no período entre julho e agosto de 1987, abrangendo
novas seções da barragem. Assim, a barragem de Três Marias passou a contar com um
total de 31 piezômetros do tipo Casagrande, a partir de 1987 (Tabela 5.5).
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Tabela 5.5 - Piezômetros tipo Casagrande Instalados na Barragem entre 1976 e 1987
Nomenclatura
Estaca

Atual

Data

Antiga

Afastamento

*Cotas **Cotas
Células Células

TMBTPC101
TMBTPC102
TMBTPC103
16+50 TMBTPC104

PCM-1A
PCM-2A
PCM-3A
PCM-4A

12/76 16,0 Montante
01/77 5,0 Montante
01/77
5,0 Jusante
12/76 20,0 Jusante

553,13
544,71
534,74
534,00

TMBTPC106

PCM-6A

08/87

55,0 Jusante

510,69 510.91

TMBTPC107

PCM-7A

07/87

145,0 Jusante 519,26

TMBTPC201
TMBTPC202
TMBTPC203
18+00 TMBTPC204
TMBTPC207

PCM-1B
PCM-2B
PCM-3B
PCM-4B
PCM-7B

12/76 16,0 Montante
12/76 5,0 Montante
01/77
5,0 Jusante
02/77 60,0 Jusante
07/87 61,00 Jusante

TMBTPC208

PCM-8B

08/87

TMBTPC301
TMBTPC302
TMBTPC303
TMBTPC304
TMBTPC305

PCM-1C
PCM-2C
PCM-3C
PCM-4C
PCM-5C

12/76 18,0 Montante 549,94 549.09
12/76 18,0 Montante 543,76 542.95
02/77
5,0 Jusante 533,44 532,88
01/77
5,0 Jusante 543,88 543.36
01/77 20,0 Jusante 534,55 533,88

TMBTPC306

PCM-6C

01/77

90,0 Jusante

509,40 508,83

TMBTPC310

PCM-10C

07/87

72,0 Jusante

525,52 525,52

TMBTPC311

PCM-11C

08/87

138,0 Jusante 516,83

TMBTPC401
TMBTPC402
TMBTPC403
TMBTPC404
TMBTPC405
TMBTPC406
TMBTPC408
TMBTPC410
TMBTPC503
TMBTPC702
TMBTPC703

PCM-1D
PCM-2D
PCM-3D
PCM-4D
PCM-5D
PCM-6D
PCM-8D
PCM-10D
PCM-3E
PCM-2G
PCM-3G

01/76 18,0 Montante
12/76 5,0 Montante
12/76 5,0 Montante
01/77 10,0 Jusante
01/77 62,0 Jusante
77
89,0 Jusante
06/87 56,0 Jusante
07/87 111,0 Jusante
07/87 131,0 Jusante
08/86 28,0 Jusante
08/87 64,0 Jusante

20+00

23+27
23+32

23+27

21+65
27+00

553,13
543,67
532,66
521,46
499,14

138,0 Jusante 511,72

552,14
551,38
523,99
541,67
519,18
520,64
511,22
524,50
521,21
532,00
531,77

*Valores de cotas obtidos diretamente em campo.

** Valores de cotas extraídos dos croquis de instalação.
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552.48
543.96
534.04
533.27

552,72
543.37
532.06
520.51
498.38
-

551,34
550,60
523,33
541,14
518,36
519,87
512,74
533,09
532,40

Local
Instalação
maciço –Z2
maciço -Z1
maciço -Z1
maciço -Z3
Z3/jusante filtro
inclinado
fundação/ Z3 abaixo
tapete
maciço -Z2
maciço -Z1
maciço -Z1
Z3 abaixo tapete
fundação
fundação/ Z3 abaixo
tapete
maciço -Z2
maciço -Z1
maciço -Z1
maciço -Z1
maciço -Z3
contato fundação/
maciço -Z3
tapete drenante
fundação / z3 abaixo
tapete
maciço -Z2
maciço -Z1
fundação
maciço -Z1
fundação
fundação
fundação
fundação
fundação
fundação
fundação

A avaliação mais atual do estado de funcionamento dos piezômetros tipo Casagrande foi
realizada a partir dos resultados obtidos em ensaios de dissipação, realizados em
junho/julho de 1999. Estes ensaios foram executados após procedimentos de lavagem
dos instrumentos, visando a melhoria de funcionamento.

Constatou-se que os piezômetros que apresentavam elevados tempos de resposta em
1986, apresentam atualmente, após lavagem, valores de tempo de resposta bem
reduzidos ou seja:
-

Dissipação mais rápida,

-

Estimativas mais realistas dos coeficientes de permeabilidade,

-

Melhor funcionamento.

Os piezômetros instalados em 1987 apresentam a partir dos ensaios recentes, baixos
valores do tempo de resposta e portanto bom funcionamento. (UFOP-2000)

5.3.4 - Instalação de Novos Piezômetros

Apesar do bom comportamento da barragem retratado pelos instrumentos e inspeções
visuais, nos últimos anos tem-se questionado muito sobre algumas ocorrências na
estrutura da barragem que não são passíveis de explicações imediatas e que indicaram a
necessidade de instalação de mais piezômetros para avaliação destes fatos:
•

Dúvidas quanto às características e comportamento do cascalho da fundação e a
necessidade de esclarecer sua influência no comportamento piezométrico da
barragem sob o espaldar de jusante, bem como sua provável influência na saturação
de todo o terreno a jusante da barragem, fato observado desde o início do
enchimento do reservatório; atualmente sabe-se que a permeabilidade do cascalho
está em torno de 10-3 cm/s, maior que a permeabilidade do próprio sistema de
drenagem da barragem;

•

novas áreas de surgência a jusante da barragem e no próprio talude de jusante sobre
as paredes de montante das canaletas de drenagem;
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•

causas do elevado nível piezométrico a montante do filtro devido a uma provável
ineficiência do sistema de drenagem.

Assim, fazendo parte do escopo deste trabalho, procedeu-se a um estudo preliminar dos
tratamentos realizados na fundação e dos sistemas de drenagem da barragem, bem como
uma completa inspeção visual da barragem, subsidiando a proposta de instalação de
uma bateria de piezômetros complementares para a barragem (Carim, 2003).

Neste contexto, 17 novos piezômetros, além de 9 medidores de NA, foram instalados
em novas zonas da barragem (Tabela 5.6). Alguns deles foram localizados ao longo do
tapete horizontal, visando avaliar a sua eficiência e permitir ao longo do tempo
caracterizar uma potencial colmatação do mesmo, particularmente por ação biológica
(deposição de material gelatinoso devido à ação de ferro-bactérias, como ocorre entre
as estacas 15 e 20).

Foi instalado um medidor de nível a montante do filtro vertical e outro em seu interior,
objetivando caracterizar a posição efetiva da linha freática nesta zona da barragem, na
estaca 17+50m. Alguns medidores de nível d’água foram colocados no espaldar de
jusante, acima do tapete drenante, para tentar esclarecer as surgências observadas em
vários pontos do talude, mesmo em época de seca, como observado em agosto de 2003,
maio de 2004 e 2005, por ocasião das inspeções anuais com NA do reservatório nas
elevações 558,59m, 567,16m e 567,42m, respectivamente. (Carim, 2003, 2004 e 2005).

Outros piezômetros foram instalados abaixo do tapete horizontal, onde a fundação da
barragem é constituída por cascalho com pedregulho, como ocorre na fundação da
barragem na estaca 21+80m, onde a espessura da camada de cascalho é mais
significativa, e na zona da estaca 23+27m. Nesta seção os piezômetros já existentes
indicam altos níveis piezométricos. Os demais piezômetros e medidores de nível d’água
foram instalados na parte a jusante do pé do talude para melhor avaliar o fluxo
proveniente da fundação.
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Tabela 5.6 - Piezômetros Casagrande e Medidores de NA Instalados na barragem em
2003.
Estaca Nomenclatura
TMBTPC108
16+00

Data

19+45

Cota Célula
Piezômetro

31/10/03 119,80 Jusante

TMBTMN101 04/11/03

200 Jusante

TMBTPC209

05/11/03

122 Jusante

TMBTPC210

05/11/03 70,74 Jusante

TMBTMN201 24/10/03
17+50

Afastamento

Cota Fundo
Medidor NA

523,72

Tapete horizontal
509,09

Área à Jusante

523,24

Tapete horizontal

525,68

Tapete horizontal

15Jusante

535,49

Filtro vertical
Maciço acima do
tapete
Maciço acima do
tapete

TMBTMN202 18/11/03 70,740 Jusante

528,61

TMBTMN203 21/11/03 121,96 Jusante

524,39

TMBTMN204 05/11/03 202,70 Jusante

509,48

Área à Jusante

TMBTMN205 29/11/03

539,45

Maciço acima do
tapete

6 Montante

TMBTPC312

10/11/03 100,96 Jusante

524,68

TMBTPC313

08/11/03

509,30

200 Jusante

TMBTMN301 29/11/03 100,96 Jusante
TMBTPC501

15/11/03 76,26 Jusante

TMBTPC502

25/10/03 77,06 Jusante

TMBTPC504

26/11/03 124,73 Jusante

TMBTPC505

12/11/03 198,51 Jusante

TMBTPC506

12/11/03 198,51 Jusante

21+80

Tapete horizontal

527,14

Tapete horizontal

513,67

Cascalho
fundação

523,63

Tapete horizontal

515,69
511,88
530,47

TMBTPC412

25/11/03 58,14 Jusante

527,69

TMBTPC413

31/11/03 110,29 Jusante

517,40

TMBTPC414

06/11/03 105,71 Jusante

512,22

TMBTPC416

11/11/03 145,17 Jusante

517,17

TMBTPC417

14/11/03 195,57 Jusante

517,6

TMBTPC418

14/11/03 195,57 Jusante

511,16

TMBTMN401 28/11/03 58,08 Jusante
18/11/03 41,93 Jusante
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536,61
544,23

Cascalho
fundação
Rocha
decomposta
Maciço acima do
tapete
Tapete horizontal

23+27

TMBTPC704

Cascalho
fundação
Maciço acima do
tapete

524,28

TMBTMN500 06/12/03 75,36 Jusante

7+02

Local
Instalação

2 ªcamada
cascalho
fundação
2ª camada
cascalho
fundação
2ª camada
cascalho fund.
2ª camada
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5.4 – Medição e Análise dos Resultados da Piezometria Atual da Barragem

Neste item, são apresentados e discutidos os resultados da piezometria da barragem da
UHE Três Marias, distribuídos ao longo de sete seções instrumentadas e
compreendendo um total de 48 piezômetros, sendo: 20 piezômetros instalados em 1977,
11 piezômetros instalados em 1987 e 17 piezômetros além de 9 medidores de nível
d’água instalados em 2003. É importante salientar que, em Três Marias, o nível do
reservatório apresenta variações cíclicas, mais ou menos regulares, com período de um
ano, provocando um fluxo transitório no interior do maciço, o que faz com que alguns
piezômetros apresentem cotas mais elevadas que o próprio nível do reservatório, no
período de seca. Nas seções da barragem apresentadas a seguir, as linhas azuis
representam a coluna de água no interior dos instrumentos.
• SEÇÃO 1 – ESTACA 16+00m e 16+50m
Esta seção corresponde à seção do fechamento do rio, tem o siltito são como fundação,
sem procedimentos de injeção de calda de cimento para tratamento da fundação. Para
alívio da subpressão foram executados, poços drenantes sob o talude de jusante, a 50m
do eixo longitudinal. Tanto o filtro vertical quanto o horizontal têm 0,8m de espessura.
As atuais pesquisas comprovaram que o filtro que interliga os poços drenantes de
fundação ao tapete horizontal, é vertical e não inclinado, como adotado até então nas
análises da instrumentação desde 1987. O piezômetro PC108 e o medidor de nível
d’água MN101 foram instalados na estaca 16 em 2003 com a finalidade de monitorar o
tapete e verificar o NA a jusante da barragem respectivamente. A estaca 16+50m já era
monitorada por 6 piezômetros do tipo Casagrande. A Figura 5.17 apresenta a
instrumentação correspondente às estacas 16+00 e 16+50m.

As Figuras 5.18 e 5.19 apresentam os gráficos das leituras dos 7 piezômetros e do
medidor de NA, respectivamente, instalados na região da estaca 16+50m da barragem.
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Estaca16+50

Estaca 16+00

Figura 5.17 – Seção Instrumentada das Estacas 16+00m e 16+50m.

Figura 5.18 – Medidas das leituras dos piezômetros das estacas 16+00m e 16+50m.
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Figura 5.19 – Medidas das leituras do medidor de NA da Seção 1 da Estaca 16+00m.

Nos piezômetros instalados a montante do filtro, os níveis piezométricos têm mantido
uma sintonia com as variações do reservatório, para as condições de NA entre o nível
máximo e a cota 560m aproximadamente. Entretanto, pela reduzida permeabilidade do
maciço e, consequentemente, pelo tempo lento de resposta dos instrumentos, assim, em
determinadas situações, o nível d’água no interior da barragem chega a ser superior ao
nível de montante, como se verifica no caso dos instrumentos PC101, PC102 e PC103.

Nesta seção, a linha freática apresenta a posição mais elevada ao longo de todo aterro,
não ocorrendo praticamente nenhuma perda de carga entre os piezômetros PC102 e
PC103 (Figura 5.18). O medidor PC104, instalado imediatamente acima do tapete
horizontal e à jusante do filtro, tem apresentado leituras incipientes, com
comportamento seco em quase todo o período das leituras. O medidor PC106, instalado
a jusante do filtro que liga os poços de alívio ao tapete horizontal, mostra uma pequena
influência do reservatório e apresenta um nível d’água em cota um pouco inferior à cota
da base do tapete drenante. Por outro lado, o medidor PC107, instalado abaixo do tapete
drenante no pé da barragem, encontra-se seco.
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O medidor PC108, recentemente instalado no tapete horizontal (estaca 16), mostra uma
pequena carga hidráulica. Este piezômetro foi testado recentemente e apresentou um
tempo muito grande para estabilização. Por estar instalado no tapete drenante, sugere
(possibilidade de colmatação biológica no dreno ou mau funcionamento do piezômetro).
O medidor MN101 (localizado à jusante da barragem) registra leituras em torno da cota
515m, aproximadamente a 5m de profundidade em relação ao nível do terreno.
• SEÇÃO 2a – ESTACA 17+50m
Esta seção também corresponde ao leito do rio, onde houve uma linha de injeções de
calda de cimento para tratamento da rocha sã e execução de poços de alívio sob o talude
de jusante, a 50m do eixo longitudinal. A iniciativa de instrumentar esta seção se deu à
ocorrência de surgências no talude de jusante, em elevações bem superiores às do tapete
horizontal. A Figura 5.20 apresenta esta seção e a correspondente instrumentação

Estaca 17+50

instalada, composta por 2 piezômetros e 5 medidores de nível d’água.

SEÇÃO – 2a
Estaca 17+50

Figura 5.20 – Seção Instrumentada da Estaca 17+50m.

As Figuras 5.21 e 5.22 apresentam os gráficos das leituras dos piezômetros e do
medidor de NA, respectivamente, instalados na região da Estaca 17+50m.
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Figura 5.21 – Medidas das leituras dos piezômetros da Estaca 17+50m.

Figura 5.22 – Medidas das leituras do medidor de NA da Estaca 17+50m.
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O medidor MN205, instalado recentemente a montante do filtro vertical, apresenta-se
muito sensível às variações do nível do reservatório, confirmando os altos níveis que
ocorrem a montante do filtro vertical. Já o medidor MN201, instalado no interior do
filtro vertical, encontra-se às vezes seco ou com pequena coluna d’água. Durante a
instalação deste instrumento, houve carreamento de areia para dentro do tubo de leitura,
o que levou a uma redução do seu comprimento total de 39m para 34,20m. Em junho de
2007 o instrumento foi readaptado, e seu comprimento foi reduzido a 29,85m.

Os piezômetros PC 209 e PC210, ambos instalados no tapete horizontal, encontram-se
secos, indicando que o tapete trabalha sem carga nesta seção. Por outro lado, os
medidores de NA, MN202 e MN203, instalados logo acima do tapete, apresentam
leituras da ordem de 10,0 e 1,0 mca no máximo, respectivamente, valores independentes
das variações do nível do reservatório. O medidor MN204, instalado a jusante da
barragem, apresenta nível d’água na elevação 518m, correspondente uma posição de
2,6m abaixo do terreno natural. É importante salientar que os MNs 201 e 202 possuem
praticamente o mesmo nível de água; o MN201 encontra-se no filtro vertical, enquanto
o que MN202 está posicionado acima do tapete drenante, a 55m a jusante do MN201.
• SEÇÃO 2b – ESTACA 18+00m

Trata-se de uma seção deslocada de 50m em direção à ombreira esquerda, em relação à
seção anterior, ainda na região do leito do rio e submetida aos mesmos processos de
tratamento da fundação, ou seja, uma linha de injeções de calda de cimento e poços de
alívio sob o talude de jusante, a 50m do eixo longitudinal. A Figura 5.23 apresenta esta
seção e a correspondente piezometria composta de 6 piezômetros do tipo Casagrande.

A Figura 5.24 apresenta os gráficos das leituras dos piezômetros, instalados na região da
Estaca 18 da barragem.
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Estaca 18+00

Figura 5.23 – Seção Instrumentada da Estaca 18+00m.

Figura 5.24 – Medidas das leituras dos piezômetros da Estaca 18+00m
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Os piezômetros instalados a montante do filtro vertical, na estaca 18, são muito
sensíveis às oscilações do reservatório. Os medidores PC201 e PC202 registram as
mesmas cargas que os PCs correspondentes, instalados na estaca 16+50m além de
constatar o mesmo fato observado em relação ao deplecionamento do reservatório. No
medidor PC203, instalado em posição semelhante ao PC103 da estaca 16+50m,
verifica-se, entretanto, uma resposta menos efetiva em relação às variações do nível do
reservatório. Nesta posição, ao contrário do observado na Estaca 16+50m, o nível
d´água no interior do maciço está abaixo do nível de montante (da ordem de 18m). O
piezômetro PC204 fornece sempre leituras baixas e consistentes com a sua posição
próxima ao tapete drenante, praticamente sem interferências com o reservatório, ao
passo que os medidores PC207 e PC208, instalados na fundação, registram níveis
piezométricos elevados, porém, abaixo do tapete drenante, indicando fluxo horizontal
pela fundação.
• SEÇÃO 3 – ESTACAS 19+45m e 20+00m
Estas seções correspondem à área da lagoa e têm por fundação uma trincheira de
vedação de aproximadamente 5m de profundidade, escavada até a rocha sã. Nesta
seção, não foram executados poços de alívio sob o talude de jusante, mas o tapete
inclinado foi mantido. A estaca 20 já era instrumentada anteriormente a 2003 por oito
piezômetros.

A estaca 19+45m foi instrumentada recentemente, para

monitorar surgências que

ocorrem no pé do talude de jusante da barragem, na região junto à canaleta de descida
d’água pluvial. Esta nova instrumentação foi composta por: 1 medidor de nível d’água MN301 - instalado acima do tapete e 1 piezômetro - PC312 - instalado no interior do
mesmo, além de outro piezômetro - PC313 – instalado na zona do cascalho
remanescente a jusante a barragem. A Figura 5.24 apresenta a seção 3 correspondente a
estas estacas, com a indicação de todos os instrumentos instalados (antiga e nova
instrumentação).
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Estaca 20+00

Estaca 19+45

Figura 5.25 – Seção Instrumentada das Estacas 19+45m e 20+00m.

As Figuras 5.26, 5.27 e 5.28 apresentam, respectivamente, os gráficos das leituras dos
piezômetros e do medidor de NA, instalados na região da Seção 3 da barragem.

Figura 5.26 – Medidas das leituras dos piezômetros da Seção 3 - Estaca 20+00m.
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Figura 5.27 – Medidas das leituras dos piezômetros da Seção 3 Estacas 19+45m e
20+00m.

Figura 5.28 – Leituras do Medidor de nível d’água da Seção 3 - Estaca 19+45m.
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Em 2003, foram instalados os medidores PC312, PC 313 e MN 301 na Estaca 19+45m.
O piezômetro PC312, instalado no tapete horizontal, apresenta-se seco, indicando tapete
sem carga. O medidor PC 313 instalado em uma feição geológica muito permeável
mostra-se muito sensível às oscilações do reservatório. O medidor MN301 mostra uma
carga hidráulica elevada em relação à leitura esperada para o mesmo, em função de sua
posição pouco acima do tapete drenante.
As leituras de todos os piezômetros instalados a montante do filtro vertical (PC301 a
PC304) da estaca 20, mostram um comportamento similar às variações ocorridas no
reservatório da barragem, com valores bastante elevados, com potencial inversão do
fluxo na hipótese de deplecionamento do reservatório. Os níveis piezométricos a
montante do filtro vertical, medidos nesta seção, encontram-se em posição intermediária
aos níveis medidos nas seções das estacas 16 e 18. A partir de 2004, constatou-se um
acréscimo das leituras do piezômetro PC304, (uma elevação de quase 6,0m em relação à
sua média histórica), o que deve merecer um acompanhamento mais sistemático nas
leituras seguintes.
O piezômetro PC305, instalado a jusante do filtro vertical, apresenta-se praticamente
seco ao longo do tempo, o mesmo ocorrendo com o medidor PC310 instalado no tapete
horizontal. Os medidores PC306 e PC311, instalados na fundação e abaixo do tapete,
parecem indicar uma perda crescente da sua sensibilidade com as variações do
reservatório.
A leitura do instrumento PC311 apresenta-se coincidente com a elevação de saída do
tapete e superior à leitura do medidor PC306, instalado mais a montante. O PC306 está
instalado numa feição muito permeável, remanescente da fundação, a mesma feição
geológica em que se instalou o PC313 da estaca 19+45m. O PC306 registra menor
subpressão que o PC 313, o que poderia ser explicado pela influência da injeção de
calda de cimento realizada no furo de sondagem 10C, entre o tapete horizontal e a rocha
decomposta, para obturação de fraturas por onde ocorreu um fraturamento hidráulico
durante os ensaios de infiltrações e instalação do PC310. Além disso o PC306 está
instalado mais a montante que os demais, não sendo tão afetado pelo fluxo longitudinal
à barragem, no sentido ombreira/leito do rio.
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•

SEÇÃO 5 – ESTACA 21+65m e 21+80m

A fundação nesta parte da barragem é caracterizada por uma espessa camada de
cascalho, maior que 5m, sobrejacente à rocha decomposta que atravessa toda a fundação
da barragem de montante à jusante. Anteriormente a 2003, havia apenas o piezômetro
PC 503 instalado na fundação da estaca 21+65m. Pelo fato da barragem nessa seção
estar assente sobre a maior espessura de cascalho deixado na fundação, as grandes áreas
de surgência no talude de jusante e a região onde apresenta atualmente os maiores
recalques (estaca 22), achou-se por conveniente instrumentá-la melhor. Então foram
instalados na estaca 21+80m, 5 piezômetros e 1 medidor de nível d’água, a saber:
MN500 acima do tapete drenante, PC501 e PC504 no interior do tapete drenante, o PC
502 e PC505 na camada de cascalho abaixo do tapete e o PC506 na rocha decomposta.
A Figura 5.28 ilustra a seção 5 correspondendo às estacas 21+65m e 21+80m com todos

Estaca 21+80

Estaca 21+65

os instrumentos instalados.

Figura 5.29 – Seção Instrumentada das Estacas 21+65m e 21+80m.

As figuras 5.30 e 5.31, mostram as medidas das leituras dos piezômetros e medidores de
nível d’água da Seção 5, estacas 21+65m e 21+80m.
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Figura 5.30– Medidas das leituras Piezômetros da Seção 5, estacas 21+65m e 21+80m.

Figura 5.31– Medidas das leituras Medidor de nível d’água da Seção 5, estaca 21+80m.
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O piezômetro PC503 instalado na estaca 21+65m apresenta leituras com níveis abaixo
do tapete drenante. Os PC 501 e PC504, instalados recentemente no tapete horizontal
apresentam-se secos. O MN 500 instalado acima do PC501, apresenta uma pequena
coluna de água, seu comportamento é semelhante ao MN301 instalado na estaca
19+45m.

O PC502 (cascalho fundação) apresentava-se com nível água muito elevado, passou por
teste de dissipação em 2005, o que resultou em uma grande queda no nível água em seu
interior, de 540m para 516m aproximadamente. Em 2007, foi realizada nova tentativa
de recuperá-lo sem obter êxito, a sobrecarga aplicada no instrumento não dissipou,
portanto seu funcionamento está comprometido.

Os instrumentos instalados além do pé da barragem PC505 e PC506 apresentam leituras
praticamente constantes, com cota piezométrica em torno de 520m. A cota piezométrica
a jusante da barragem está a 2 metros abaixo do terreno a natural a jusante nesta seção.
•

SEÇÃO 4 – ESTACA 23+27m

A barragem nesta seção assenta-se sobre espessa camada de argila porosa intercalada a
duas camadas de cascalho, por onde se dá o caminho preferencial de percolação. A
argila porosa da fundação apresenta-se nesta região uma espessura de aproximadamente
7,0m e sofreu significados recalques no período construtivo, as camadas de cascalho
variam de espessura e granulometria, atingindo camadas métricas e variando de areia a
cascalhos grossos. Esta seção era considerada a mais crítica em termos de subpressão,
os piezômetros instalados na fundação registram subpressões elevadas acima do tapete
horizontal. A piezômetros instalados concentrava-se no maciço a montante do filtro e na
fundação a jusante desse.

Em 2003 decidiu-se por instrumentar o talude de jusante com um medidor de nível
d’água, e o tapete horizontal com 1 piezômetro. Aproveitando as investigações das
camadas de cascalho junto ao pé e a jusante da barragem, instalou-se uma série de
piezômetros nesta região.
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Nas análises da documentação da época da construção e dos dados das recentes
sondagens (novembro 2003), pode-se concluir que houve um engano durante as
investigações realizadas em 1987, em relação ao posicionamento do tapete drenante.
Durante a perfuração através de uma sondagem mista (SM8D), para instalação do
piezômetro PC408 não foi percebido o tapete drenante, o furo prosseguiu e ao encontrar
uma camada de cascalho da fundação, a 28,90m de profundidade, considerou-se na
ocasião ter atingido o tapete drenante. A sondagem a percussão (SP10D) feita a partir de
um poço de investigação no tapete horizontal, registrou o tapete em posição superior à
considerada nesta seção. O PC410 instalado neste furo foi posicionado abaixo do tapete
e não como mostravam os desenhos desta seção.Todas as sondagens executadas a
jusante da barragem em 2003 confirmam a posição mais elevada do tapete drenante. A
partir daí a seção foi refeita considerando a nova posição do tapete drenante, (Figura
5.32) e indicando todos os instrumentos instalados na seção 4 correspondendo a estaca
23 + 27m.

A posição equivocada do tapete horizontal causou interpretações também errôneas
quanto a análise da piezometria, além de considerando o talude de jusante muito mais
suscetível que a realidade.

As figuras 5.33 a 5.36, mostram as medidas das leituras dos piezômetros e medidores de
nível d’água da Seção4, estaca 23+27m.
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Estaca 23+27

Figura 5.32 – Seção Instrumentada das 23+27m.

Figura 5.33– Medidas das leituras piezômetros instalados no maciço a montante do
filtro vertical da Seção 4 - Estaca 23+27m.
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Figura 5.34– Medidas das leituras piezômetros instalados na fundação da barragem da
Seção 4 estaca 23+27m.

Figura 5.35–Medidas das leituras Piezômetros instalados na fundação e tapete a jusante
da barragem da Seção 4, Estaca 23+27m.
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Figura 5.36 – Medidas das leituras do Medidor de NA da Seção 4, estaca 23+27m.

Os piezômetros, PC401 e PC402, instalados a montante do filtro vertical são sensíveis
às oscilações do reservatório e registram o mesmo comportamento observado nas
demais seções, com inversão do fluxo na hipótese de deplecionamento do reservatório.
Observa-se através do PC404, uma acentuada queda de pressão junto ao filtro vertical,
apesar de suas leituras não apresentarem uma nítida correlação com as variações do
reservatório, portanto seu comportamento é muito lento. Ressalta-se que, a recuperação
do NA do reservatório ocorrida em 2004 foi refletida pelo piezômetro. Desde então vem
apresentando uma maior

correlação com esse, porém oscilando em níveis mais

elevados que os registrados anteriormente. O mesmo comportamento é verificado no PC
304, instalado em posição semelhante, na estaca 20+00, (Figuras 5.33 e 5.26).

Todos os piezômetros instalados na fundação da barragem sofrem grandes influências
das variações do reservatório. Os piezômetros instalados sob o talude de jusante da
barragem, registram pressões elevadas, indicando um caminho preferencial de
percolação através da fundação, (Figuras 5.34 e 5.35). Este fato fazia suspeitar que o
tapete nesta seção poderia estar com carga, portanto não suportando o fluxo e
trabalhando sobrecarregado. Os dados levantados da época de projeto, bem como as
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investigações posteriores aliadas às investigações realizada em 2003 mostraram que o
perfil transversal da barragem, nesta seção, apresentava erros que proporcionaram
análises enganosas da seção. Antes das investigações recentes o tapete horizontal era
representado em cotas inferiores a que realmente está, isso fazia supor que a freática
tinha uma posição muito superior a real. O PC410 apresenta-se, para níveis de
reservatório altos, pequenas cargas, que correspondem a base do tapete drenante,
indicando que nesta posição, o tapete já não trabalha em carga sendo o fluxo horizontal
preferencialmente.

O PC412 instalado recentemente no tapete horizontal mostra-se sensível às oscilações
do reservatório (Figura 5.35) e registra a mesma carga que o PC405, indicando que o
tapete está com uma pequena carga, 1,5 m.c.a. aproximadamente, na posição média do
tapete horizontal. O MN401 foi instalado no talude de jusante acima do PC412, registra
uma nítida interferência do reservatório (Figura5.36) e mostra a presença de água acima
do tapete drenante, em posição superior a registrada pelo PC412, (442m e 428,8m
respectivamente).
Alem do pé da barragem foram instalados nas camadas de cascalho, os piezômetros
PC416, 417 e 418, indicando ainda uma pequena influência do reservatório, e um
gradiente hidráulico horizontal (Figura 5.35).
•

SEÇÃO 7 – ESTACA 27+00m

Esta é a última seção instrumentada da barragem ou seja além desta estaca não há mais
monitoramento de poropressões. A fundação da barragem na estaca 27m está assente
sobre camada de solo coluvionar sobreposto a rocha decomposta. A seção está
instrumentada em termos de piezometria sendo 2 instalados na fundação e um terceiro
instalado recentemente no tapete horizontal. A figura 5.37 mostra a seção 7, estaca 27
com a indicação dos piezômetros instalados.
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Figura 5.37 – Seção Instrumentada da 27+00m.

Figura 5.38– Medidas das leituras Piezômetros da Seção 7, Estacas 27+00m

Nos piezômetros instalados na fundação há uma perfeita correlação com nível do
reservatório, porém com carga piezométrica abaixo do tapete drenante. O piezômetro
PC704 foi instalado em 2003 no tapete drenante, apresenta-se seco indicando um bom
funcionamento da seção.
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5.5 – Medição e Análise dos Resultados das Vazões Atuais Percoladas pela
Fundação e Barragem

Existem em Três Marias 8 vertedores de vazão (VV) instalados a jusante do pé da
barragem, desde 1997. A exceção dos vertedores VV006 e VV007, que captam água da
drenagem interna da barragem, no alto da ombreira esquerda, os demais captam água
que percolam pela fundação da barragem. As águas que percolam pelo sistema de
drenagem interno, da maior parte da barragem e algumas surgências existentes no talude
de jusante são direcionadas para as canaletas de drenagem pluvial e não são
monitoradas.

Existem dois pontos de saída de água percolada através do maciço da barragem que
merecem atenção: um deles localiza-se na estaca 17+61m, berma da elevação 538,40m,
região da junta de construção transversal, para fechamento do rio. O segundo ponto se
localiza sobre na canaleta de pé, na estaca 24+12m, junto ao intercepto de drenagem
interno, concentrando água percolada pela ombreira esquerda da barragem. A Figura
5.39 mostra em planta a localização dos vertedores de vazão e dos dois pontos de saída
de água percolada citados anteriormente.

VV00
7
VV005
VV001 VV002
VV004

VV003

VV006

Vertedores de Vazão VV
Pontos de Monitoramento
de água de percolação

Figura 5.39– Planta com a Localização dos Vertedores de Vazão.

De modo geral os VVs acompanham as variações do nível do reservatório. O VV001
instalado na estacas 21+60m, é o de maior vazão, por concentrar grande parte das águas
percoladas pela camada de cascalho existente na região. Os VVs 002, 003 e 004
registraram aumento de vazões a partir 2004 e desde então, oscilam em conformidade
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com os níveis do reservatório que vem sendo operado em níveis mais altos, desde o
verão 2003. Em 2004 foram realizados trabalhos de localização, desobstrução das
drenagens sub superficiais a jusante da barragem, na região onde estão instalados estes
VVs, o que pode ter contribuído para o aumento verificado. Os demais VVs também
têm mostrado correlação com o nível do reservatório.

As Figuras 5.40 e 5.41 mostram os gráficos dos 8 medidores de vazão instalados na área
a jusante da barragem.

Figura 5.40– Medidas das leituras dos Vertedores de Vazão (VV001 a VV004)
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Figura 5.41– Medidas das leituras dos Vertedores de Vazão (VV005 a VV008).

O tubo medidor de vazão da estaca 17+61 é lido esporadicamente e parece ser
influenciado pelo reservatório:
•

maio de 2001 – Vazão 0,6 l/min - NA reservatório 553,40m

•

maio de 2005 – Vazão 0,9 l/min - NA reservatório 567,40m.

As águas percoladas pela ombreira esquerda da barragem, além da estaca 24+12m,
coletadas pelo tapete drenante, junto ao intercepto interno de drenagem, somam 3l/min
aproximadamente.

5.6 – Medição e Análise dos Resultados dos Poços de Alívio

Existem 8 poços de observação entre os condutos forçados, atrás da casa de força, junto
ao “muro sul”, entre as estacas 13+30m e 14+60m, Estes poços são revestidos e estão
em contato com a rocha. Os poços funcionam como Medidores de Nível d’ água e
tiveram suas leituras reativadas em 2003. A figura 5.42 mostra as leituras realizadas
desde 2003 nestes poços.
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Figura 5.42 – Medidas das leituras realizadas nos poços de observação.

O gráfico mostra níveis d’água, mais altos, nas proximidades da ombreira direita.
Observa-se ainda que alguns são influenciados pelo nível de jusante.
Sobre o talude de jusante elevação 520m, na região do antigo leito do rio, estacas
17+63, 18+16 e 18+66, foram instalados poços de observação penetrando na rocha de
fundação cerca de 15m. Há relato de que estes poços apresentaram vazões
correlacionadas com o nível do reservatório até 1963. A última informação sobre vazões
nestes poços data de1979, após a cheia ocorrida no inicio do ano, o poço da estaca
17+63 registrou uma vazão da ordem de 2,8l/min. Atualmente, os poços encontram-se
obstruídos.
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CAPÍTULO 6
PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES, OCORRÊNCIAS E
INTERVENÇÕES NA BARRAGEM DE TRÊS MARIAS APÓS O
ENCHIMENTO DO RESERVATÒRIO
Neste capítulo, estão relacionados os principais problemas observados na barragem
desde o primeiro enchimento do reservatório, suas implicações e as intervenções
realizadas para as correções dos problemas detectados. Julga-se importante fazer este
apanhado sobre o histórico da barragem, para permitir um entendimento sobre o seu
comportamento geotécnico por quase cinco décadas, sistematizando todas as
informações possíveis sobre este empreendimento.

6.1 - Surgências Observadas Durante o Primeiro Enchimento

Apesar de todos os cuidados e prescrições adotadas na fase de projeto, em relação à
escavação da argila sobrejacente aos cascalhos de fundação, constatou-se a ocorrência
de diversas zonas de umidade na região a jusante de pé da barragem, durante o primeiro
enchimento do reservatório.

O fechamento das comportas da barragem de Três Marias ocorreu em 11 de janeiro de
1961, quando a elevação do aterro encontrava-se em torno da elevação 566,0m, ou seja,
6m abaixo da cota da crista. O reservatório foi rapidamente formado e, um mês após o
fechamento das comportas, já alcançava a elevação de 559,50 m, tornando necessária a
operação do vertedouro e, em 12 de março, atingia o nível 559,70m (CEMIG, 1961b).

Com a formação do reservatório, a única área de material disponível para ser empregado
no núcleo da barragem, era a área Norte situada a jusante do barramento. Nessa área de
empréstimo, os trabalhos de exploração da argila tinham como única restrição, uma
distância mínima de escavação de 30 m do pé do maciço, sem limites de profundidade.
Em março deste mesmo ano, as escavações alcançaram materiais arenosos muito
úmidos; a primeira impressão foi atribuída à elevada precipitação da última estação

153

chuvosa. As escavações foram então deslocadas para mais próximo à barragem, onde a
argila encontrava-se em cotas mais altas. Brevemente, a exploração do material argiloso
foi interrompida devido às manchas úmidas que apareceram em grande extensão. Só
então, o problema foi associado a possível percolação através da camada de cascalho da
fundação da ombreira esquerda (CEMIG, 1961a).

A área úmida estendeu-se além de 300m longitudinalmente à barragem, constituindo a
primeira área de surgência observada (Figura 6.1). Piezômetros instalados a montante
do eixo longitudinal, na fundação, próximos à estaca 23, indicaram aumentos de
poropressões imediatos com a elevação do reservatório. Alguns instrumentos do maciço
também registraram aumentos de poropressões.

Poços de observação

1ª Área de surgência

Figura 6.1- Primeira Área de surgência e poços de observação na região do leito do rio.

Na ocasião, foi escavada uma valeta, com profundidade variando de 1 a 3 m,
paralelamente ao pé do talude, acerca de 30m a jusante deste para alívio das
subpressões. No interior da valeta, uma série de poços de alívio de 4”, distanciados de
5m, foram escavados na argila vermelha remanescente até a camada de cascalho que,
em média, situava-se a dois metros de profundidade. Os poços foram preenchidos com
areia e a valeta foi preenchida com material filtrante envolvendo um tubo de juntas
abertas. Observou-se à época um aumento do nível d’água nos poços quase que
imediatamente à subida do lago.

As águas percoladas foram conduzidas para um medidor de vazão tipo “Parshall Flume”
de 6”, instalado a jusante da barragem na direção da estaca 21+00, onde a primeira
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estimativa de vazão foi de 30 l/min. Em abril de 1961, 3 meses após o fechamento das
comportas, o volume d’água medido aumentara para 600l/min, mantendo-se constante a
partir dessa época. Apesar deste valor ser bem maior que o previsto pelo consultor (Dr.
Arthur Casagrande), a água apresentava-se totalmente limpa (CEMIG, 1961b).

Na região do leito do rio, três poços de observação já haviam sido instalados a partir da
elevação 520m, nas estacas 17+63, 18+16 e 18+66, penetrando 15m na rocha de
fundação. O poço da estaca 18+66 apresentou nível d’ água em torno da elevação
524,30 m; 4,30m acima da plataforma 520,0, correspondente à saída do tapete drenante.
Na ocasião, a vazão medida nesse poço foi de 30 l/min. Em outubro de 1960, antes do
início do enchimento do reservatório, esse poço havia registrado nível de água na
elevação 521,9m.

Com o objetivo de se coletar as águas que percolam longitudinalmente pelo tapete
horizontal, além da estaca 24+12, o projeto previu um intersepto de drenagem de 3m de
largura, transversalmente à barragem, no tapete horizontal. Adjacente ao mesmo foi
escavada uma valeta de 1m de profundidade, tendo, no seu interior, um tubo de juntas
abertas de 8” de diâmetro envolto com material filtrante, que se estendeu de 14m a
112m a jusante do eixo, ou seja, do filtro vertical ao pé da barragem. Após 3 meses de
enchimento do reservatório, registrou-se uma vazão de aproximadamente 60 l/min na
saída desse dreno.

Na sequência, providenciou-se a execução de três furos para se investigar o nível de
água na ombreira esquerda. Na estaca 25+20, o furo foi feito na saída do tapete
horizontal e o nível d`água foi encontrado na elevação 531m, abaixo da cota do tapete.
Nas estacas 27+00 e 27+70m, os furos foram feitos a jusante do maciço, sendo o nível
d`água localizado em torno da elevação 536,0m, 4,0 metros abaixo da superfície do
terreno (CEMIG, 1961b). Na ombreira direita, junto à casa de força, apareceram
algumas manchas de umidade, provavelmente devido à percolação através da rocha.
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6.2 – Implicações e Atividades Realizadas na Barragem após o Primeiro
Enchimento

As observações e atividades realizadas após o primeiro enchimento foram relacionadas
cronologicamente de forma a se estabelecer o contexto da evolução dos problemas e as
medidas corretivas propostas. Os aspectos relativos à aquisição, discussão e análise dos
dados de instrumentação foram tratados no Capítulo 5 desta dissertação.



Visita de inspeção em janeiro de 1962

Relato sobre várias erosões provocadas por chuva na região do talude de jusante da
barragem e aparente aumento de vazão no dreno construído na área norte, estaca 21+00.



Visita de inspeção em maio de 1962

Constatação de novas surgências na área de empréstimo norte, a jusante da barragem,
entre as estacas 28+00 e 31+00 e 33+00 e 34+00, constituindo a segunda área de
surgência (Figura 6.2).

2ª Área de surgência
Poços de observação

1ª Área de surgência

Figura 6.2 – Segunda área de surgência na região do leito do rio.

Foi detectado que alguns piezômetros instalados nas estacas (18 e 20) e posicionados
mais a montante do maciço, em torno da elevação 537m, apresentavam aumento
significativo das poropressões. O fato foi atribuído a trincas por ressecamento ocorridas
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no aterro já executado, quando as atividades na obra concentraram-se na construção do
aterro no trecho da região do fechamento do rio.

Com efeito, nesta fase construtiva da barragem, o aterro da ombreira esquerda esteve
paralisado em torno da cota 541,0m na zona 1 e 544,0 m na zona 2. Desta forma,
implementou-se a remoção do material trincado numa profundidade da ordem de 1,0m,
mas trincas milimétricas podem ter permanecido e, após cerca de um ano de operação
do reservatório, induziram caminhos preferenciais de fluxo através do maciço.



Visita de inspeção em setembro de 1962

Relato da construção do sistema de drenagem da área de surgência na região do
cascalho; além do medidor tipo Parshall, no canal de drenagem estaca 21 foi instalado
um medidor de vazão na estaca 22+40m (Figura 6.3). Tinha iniciado também a
construção de drenos no talude de escavação na área de empréstimo norte na região das
estacas 28 e 30. A área foi dividida em duas, uma com drenagem direcionada para leste
e outra para oeste, onde foi instalado um medidor Parshall (Arêas, 1962b).

Figura 6.3 – Medidor de vazão instalado na região da Estaca 22+40m.
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Visita de inspeção de março de 1964

Em março de 1964, uma nova inspeção técnica das obras da barragem estabeleceu a
necessidade das seguintes atividades corretivas (Arêas, 1964):

(i) asfaltamento da crista da barragem com 9,5m de largura sendo 4m a montante e
5,5 a jusante do eixo;
(ii) continuidade dos trabalhos de “penteamento” do enrocamento de jusante,
eliminando-se os grandes blocos que impediam o contato do enrocamento fino com
o maciço, induzindo a ocorrência de erosões intensas em zonas de concentração
destes blocos no talude; tendo sido obsevado um acúmulo de material do aterro
junto a canaleta de pé.



Visita de inspeção 1973

A primeira referência sobre a ocorrência de abatimentos no rip rap de montante consta
de um memorando apresentado por Michael Hayes da Internacional de Engenharia
(Brito et al 2001). As fotos do documento mostram o rip rap totalmente movimentado e
a transição grossa aparente em torno da cota 566,0m, portanto, 2,0m abaixo do NA
máximo. Nas proximidades aparecem blocos em posição instáveis e nota-se alguns
blocos em forma de laje tendendo-se a uma disposição numa direção paralela ao talude.



Visita de Inspeção em fevereiro de 1979

Após os grandes eventos chuvosos de 1979, foi feita uma ampla inspeção na barragem
logo a seguir. Na ocasião, relevância específica foi dada ao sistema de drenagem interna
e externa da barragem. Os drenos internos, horizontais e verticais, construídos em sua
maior parte com 0,80 m de espessura, foram considerados com espessuras insuficientes,
além de ser questionada a permeabilidade das areias utilizadas na confecção dos
mesmos.
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Nesta inspeção, foram feitos os seguintes questionamentos e observações (Viotti, 1979):

(i)

quanto a locação do filtro vertical (2,0m abaixo do NA normal) e também do
tapete horizontal (indicando-se que o mesmo deveria estar posicionado sobre
a fundação da barragem em toda a sua extensão);

(ii)

questionamento quanto aos valores de carga hidráulica aplicada ao sistema
de drenagem interna da barragem, uma vez que as leituras piezométricas dos
medidores instalados a montante do filtro vertical apresentavam cargas
superiores às previstas e no fato de que

os piezômetros instalados na

fundação da argila porosa da estaca 23+27 também registram subpressões
maiores que as previstas;
(iii)

foram inspecionados os três poços de alívio com saída sobre o talude de
jusante (Estacas 17+63m, 18+16m e 18+66m); no primeiro deles, verificouse um fluxo de água limpa com vazão da ordem de 2,8 l/min;

(iv)

algumas infiltrações foram verificadas no pé da ombreira direita, próximas à
casa de força da barragem;

(v)

uma vez que a saída da drenagem interna da barragem era feita por meio de
uma valeta de pé que coletava também a água pluvial, não era possível
efetuar medições separadas das águas de percolação. Fez-se, entretanto, o
questionamento de um possível carreamento de finos da parte superficial do
talude de jusante que estaria comprometendo a saída do dreno horizontal (em
vários locais na canaleta de pé, constatou-se a deposição de sedimentos);

(vi)

constatou-se que a drenagem superficial da barragem não havia sido
construída conforme previsto no projeto, com canaletas nas bermas e
descidas para água pluvial, além do fato de o enrocamento de proteção ter
sido lançado diretamente sobre o maciço. Como conseqüência, constatou-se
a formação de caminhos preferenciais de água de chuva entre o enrocamento
e o aterro, formando espaços ocos no enrocamento; em toda a região do pé
da barragem, era comum a presença de enrocamento colmatado por finos.

159



Visita de Inspeção em abril de 1980

Em abril de 1980, a equipe de inspeção técnica, que contou com a participação do
engenheiro Victor de Mello, que havia atuado no projeto e construção da barragem,
apresentou as seguintes ponderações:

(i) a colmatação existente na valeta de pé da barragem não comprometia o
comportamento da barragem; o enrocamento usado na valeta teve o objetivo de
evitar erosões por fluxo superficial, os fluxos através da drenagem interna eram
diminutos (Figura 6.4).

Figura 6.4 - Canaleta de drenagem original executada na região no pé da barragem.

(ii) as erosões internas no contato entre o enrocamento de proteção e o solo do aterro
(siltito decomposto compactado) eram mais intensas nas partes mais baixas do
talude de jusante;
(iii) em relação a uma possível elevação do nível normal de operação da barragem, da
cota 568,0m para 569,0m, a maior restrição referia-se a possibilidade da existência
de trincas e fluxos preferenciais, quer pela própria deformação da barragem, quer
por fissuras por ressecamento ou mesmo pela fiscalização mais difícil e/ou menos
exigente da compactação no trecho final da crista.
(iv) No rip-rap de montante, constatou-se um movimento descendente, com redução
dos volumes de enrocamento na parte superior do talude; o movimento tendia a ser
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tipicamente por arraste em locais do talude em que as espessuras dos materiais de
transição mostraram-se insuficientes.



Visita de Inspeção em outubro de 1981

Em 1981, nova inspeção foi realizada no talude de jusante quando foram observadas, ao
longo de trincheiras abertas no enrocamento, caminhos preferenciais provocados por
percolação de águas pluviais. Nestes caminhos, foram abertas valas no sentido
transversal da barragem que foram preenchidas com brita e com o próprio enrocamento
(Figura 6.5).

Figura 6.5 – Ocorrência de fluxos preferenciais das águas pluviais na região entre o
enrocamento e o aterro.

Recomendou-se adicionalmente um amplo trabalho de aferição da documentação
técnica de projeto, para reavaliação da representatividade dos mesmos, em face de
constatações anteriores de que documentos ‘carimbados como construídos’ não
correspondiam às estruturas reais da barragem (Viotti, 1981).
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Visita de Inspeção em agosto de 1982

Em agosto de 1982, a constatação de surgências na região da Estaca 17+32m, em uma
valeta transversal que havia sido aberta para recompor o enrocamento nos trechos
afetados pelas enxurradas, motivou uma inspeção especial da barragem. O fato foi
atribuído a uma camada de solo solto e pouco permeável, de espessura máxima de
0,50m, existente entre o enrocamento e o aterro compactado, que permanecia saturado
durante o período chuvoso e que, então, liberava gradualmente a água em seguida. A
surgência foi monitorada durante um dia ensolarado e notou-se sua redução ao longo do
tempo.

Durante a inspeção, recomendou-se a escavação avançada da vala até o tapete
horizontal, que foi localizado na elevação 520,97m (cota de fundo), sendo as vazões
locais diminutas. Foi observado que a areia do tapete era fina e contaminada com
torrões de argila, mas a matriz encontrava-se limpa. Segundo informações, tratava-se de
areia proveniente do Rio Veredas e que os torrões já estavam inclusos nela desde a
construção. Ensaios de permeabilidade em amostra coletada indicaram uma
permeabilidade da ordem de 10-3 m/s.

Outro fato observado foi que a transição (pedrisco britado) entre o tapete horizontal e o
enrocamento de proteção estava sendo submetida a um processo de concrecionamento,
pela precipitação de óxido de ferro dissolvido na água de drenagem. A parte
comprometida do sistema limitava-se aos 15 cm inferiores do pedrisco. Foi
recomendado também a recuperação dos piezômetros instalados durante a construção,
no maciço a jusante ou a instalação de novos instrumentos (piezômetros e medidores de
vazão) para permitir a avaliação da drenagem interna da barragem.

Próximo à valeta a jusante da barragem e numa depressão próximo a ombreira esquerda
existiam dois pequenos brejos, que deveriam ser drenados.

Segundo informações locais durante a inspeção, a água drenada na área de jusante da
barragem foi encaminhada para uma casa de bombas existente a jusante da barragem na
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estaca 21+40. Este sistema abastece a vila de operadores há vários anos, mas não foram
localizadas as instruções operativas de sua utilização. Riscos oriundos de uma possível
operação inadequada desse sistema à barragem foram também abordados no relatório
técnico final dessa inspeção (Viotti, 1982).



Visita de Inspeção em dezembro de 1983

Na inspeção, foram observados vários abatimentos no talude de montante,
principalmente entre as estacas 20 e 25, bem como surgências no talude de jusante nas
proximidades da valeta existente na estaca 21+00m, aberta com finalidade de eliminar
fluxos de água subterrânea. Foram relatadas surgências nas estacas 20+70m, 21+00m e
21+20m. Apesar da água apresentar-se limpa, constatou-se carreamento de material fino
em alguns locais, que foram associados a água de chuvas (Zica, 1983).



Visita de Inspeção em fevereiro de 1984

Entre os meses de fevereiro e abril de 1984, procedeu-se à abertura de um poço na
estaca 21+00m, elevação 566,6m, no talude de montante, com a finalidade de inspeção
direta do maciço e extração de amostras para ensaios geotécnicos. O nível do
reservatório na ocasião era de 563,20m. O poço foi escavado em formato circular, com
1,2m de diâmetro.

O material do espaldar de montante mostrou-se muito siltoso, com presença de material
granular e/ou orgânico em profundidade. A perfuração foi paralisada a 8,90m, pois as
paredes do poço começaram a se fechar na região da freática, alcançada numa
profundidade de 5,60m. O maciço foi amostrado a 2,35m abaixo do piso do poço, com
amostrador Shelby. Apesar da heterogeneidade do material ao longo do perfil do poço,
o aspecto visual do maciço era muito bom. O poço foi fechado em março de 1984 (Zica,
1984).
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Estudos do comportamento da barragem no período 1986/1987

Com o objetivo de proceder a uma reanálise do comportamento da barragem de terra de
Três Marias, a CEMIG contratou a empresa EPC que desenvolveu este trabalho no
período de agosto de 1986 a outubro de 1987.

Para subsidiar as análises, utilizou-se dos resultados da instrumentação instalada,
inspeções de campo, análise de documentos de projeto e construção, novas
investigações geológico-geotécnicas, levantamentos topográficos e a instalação de
piezômetros tipo Casagrande, de modo a abranger os seguintes aspectos: abatimento do
rip-rap do talude de montante, possível colmatação do tapete drenante, eficiência do
sistema de drenagem interna, comportamento da instrumentação e sua recuperação,
erosões provocadas pela água de percolação superficial no contato maciço/enrocamento
do talude de jusante e modificações na crista da barragem de terra em função da
possibilidade da elevação do N.A.máximo normal.

No contexto destas diretrizes de investigação, foram feitas as seguintes ponderações e
análises:
(i) Filtro vertical

Uma sondagem visando pesquisar as características do filtro vertical, executada na
estaca 16+50m, foi paralisada a 15,45m por dificuldades em se perfurar o filtro. O topo
do filtro foi encontrado a 2,8m de profundidade em relação ao talude. Fato curioso
ocorrido nesta sondagem foi a constatação da presença de uma camada de argila situada
a 2,2m abaixo do topo do filtro, com uma espessura da ordem de 0,5m. Suspeitou-se
que esta camada argilosa pudesse estar deslocada em relação ao restante do filtro,
proporcionando apenas um estreitamento local. Não foram feitas investigações
adicionais na região do filtro da barragem. Nos ensaios, a areia do filtro foi
caracterizada como fina e com permeabilidade igual a 2,5x10-7 m/s.
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(ii) Tapete horizontal

Nas sondagens executadas entre as estacas 16+50 e 20+00, o tapete foi localizado, em
média, a 2,5m abaixo da cota prevista em projeto (Figura 6.6). Na região das estacas
21+65 e 23+27, o mesmo foi encontrado entre 4m e 5m acima da cota prevista,
enquanto que, numa sondagem executada na estaca 27+00, indicou a presença do tapete
na posição prevista. O filtro horizontal, por outro lado, não foi encontrado nas
sondagens realizadas no pé de jusante da barragem (sondagem a percussão, estacas
24+20m e 27+00, sondagem a trado realizada nas estacas 30+00m e 33+00m e poço de
inspeção na estaca 27+00). Posteriormente, a CEMIG executou novos poços e
confirmou a existência do tapete drenante ao longo de toda a extensão da barragem.

Figura 6.6 – Localização do tapete horizontal nas proximidades da Estaca 17+03m

Em

todos os poços onde foi possível inspecionar o tapete, a areia encontrada era fina a

média, limpa e sem qualquer tipo de colmatação. Como já havia sido observado em
investigações anteriores, foram observadas concreções na parte superior do pedrisco de
transição entre a areia e o enrocamento de pé. Em todos os poços, o tapete encontravase seco ou praticamente seco. A permeabilidade da areia utilizada na construção do
tapete drenante variou entre 5,7 x 10-7 m/s a 4,9 x 10-6 m/s.
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(iii) Filtro Inclinado
A interpretação das sondagens realizada pela empresa contratada concluiu que o filtro
inclinado foi atravessado pelas sondagens SM-6A e SM-10C e não encontrado na SM7B, correspondentes às estacas 16+50m, 20+00m e 18+00m, afastadas, em relação ao
eixo longitudinal, de 54,72m, 72,49m e 60,64m, respectivamente.
Tanto desenhos do projeto como o relatório técnico (CEMIG, 1962a) mostram que, na
região de fechamento do rio, no trecho entre as estacas 14+50m e 16+50m, o filtro foi
construído verticalmente e que sua base estaria interligada a uma série de furos de alívio
construídos a 50m a jusante do eixo da barragem. Desta forma, nesta condição, o ‘filtro
inclinado’ não deveria ter sido encontrado por nenhuma das sondagens feitas, mas a
EPC concluiu o contrário em relação à primeira sondagem referida previamente,
coletando a areia do local e atribuindo à mesma uma permeabilidade de 3,2x10-7 m/s.

(iv) Fundação

As rochas da fundação da barragem foram amostradas, caracterizadas e ensaiadas por
meio de várias sondagens (Tabela 6.1).

Tabela 6.1 – Sondagens da investigação geotécnica das rochas de fundação da barragem
Estaca

Sondagem

rocha

Posição relativa

k (m/s)

16+50

SM-6A

sã a pouco fraturada, D1 a D2

prevista

2,9x10-8

18+00

SM-7B

20+00

SM-10C

23+27

SM- 8D

27+00

SM-2G

sã , D1

prevista

muito decomposta, fraturada, (D3)
c/ intercalações de saprolito

prevista
1,80m acima

rocha sã, D1

do previsto

rocha medianamente a muito

6,0m abaixo do

decomposta (D3 a D4)

previsto
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5,2x10-7; 5,4x10-7;
6,8x10-8
2,2x10-5
3,1x10-7; 4,2x10-7

-

Todas as sondagens, executadas no pé da barragem a jusante e abaixo do tapete
drenante, entre as estacas 16+50 e 23+27, indicaram a presença de saprolito acima da
rocha, contrapondo ao projeto que previa apenas solo compactado entre o tapete e a
rocha sã.

(v) Maciço

Em todos os poços e trincheiras abertos e inspecionados ao longo do maciço, constatouse um material bem compactado, homogêneo e sem a presença de laminação ou
fissuras. O maciço compactado apresentou índice de resistência a penetração no Ensaio
SPT na faixa de 10 a 20 golpes, com alguns valores fora dessa faixa.

Não houve absorção de água no ensaio de permeabilidade executado no furo de
sondagem na estaca 16+50, na região do maciço acima do tapete, enquanto que os
ensaios de permeabilidade executados no maciço abaixo do tapete horizontal
apresentaram valores de permeabilidade variando entre 10-6 a 10-7 m/s.

A EPC concluiu também que, na execução das sondagens SM-6A e a SM-10C, estacas
16+50m e 20+00m, respectivamente, ocorreu

fraturamento hidráulico durante a

abertura dos furos e ensaios de infiltração. No furo SM-6A, após a instalação do
piezômetro, foram gastos 2000 litros de calda de argila, cimento e bentonita (traço
8:1:0,5), para sua obturação entre as profundidades de 39m a 12m. O segundo caso
ocorreu no furo SM10C no trecho de 33,05m a 33,25m. Durante o ensaio de infiltração
a carga constante, com nível d’água no topo do revestimento, ocorreu perda total da
água numa camada de areia com 0,20m de espessura, indicada no perfil de sondagem,
como sendo o filtro inclinado. Conforme comentado anteriormente, julgou-se que esta
camada não corresponderia ao filtro inclinado (afastamento 72,49m a jusante do eixo).

No pé do talude de jusante, acima do tapete drenante e em torno da cota 525,00m, foi
observada uma surgência proveniente do ensaio executado no furo SM10C. Procedeu-se
a um novo ensaio de infiltração no trecho de 33,13 a 33,70m, com vazão de 60,0 l/min e
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novamente constatou-se surgência de água no mesmo local e com carreamento de finos.
O coeficiente de permeabilidade para esta absorção correspondia a 3,5x10-5 m/s.

Posteriormente, durante o ensaio de perda d’água realizada no trecho em rocha alterada
correspondente às profundidades entre 38,50m e 41,50m, com estágios de pressão de
0,10 a 5,0kg/cm², novas surgências foram observadas. O furo foi obturado utilizando-se
300 litros de calda de cimento, entre 41,5m e 21,80m, base do tapete horizontal, visando
a instalação de um piezômetro no tapete. Ao se proceder a lavagem para a instalação do
instrumento, constatou-se novamente surgência da água no mesmo local a jusante.

Procedeu-se, então à abertura de uma trincheira no local da surgência, recomendando-se
uma redução das pressões nos ensaios de perda d’água restantes de 0,25H para 0,15H,
visando evitar novos fraturamentos hidráulicos no maciço da barragem. As
investigações mostraram que a surgência ocorreu em torno da cota 525m, no pé de
jusante e, portanto, acima do tapete drenante. A trincheira mostrou que a surgência
induziu uma abertura devido à erosão interna de 0,10 a 0,15m de diâmetro, que tendia a
aumentar no sentido de jusante para montante, com curso irregular (Figura 6.7).

Figura 6.7 – Trincheira da estaca 20+00m com exposição da abertura no talude de
jusante por erosão interna.
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Ao se escavar a trincheira na estaca 20+00, foram cortados dois tubos de piezômetros
hidráulicos. Os desenhos de construção comprovam a existência de três valetas nas
proximidades da abertura detectada, concluindo-se, então, pela possibilidade de
propagação total ou parcial da fratura hidráulica por uma destas valetas.

Nas três vezes que ocorreu o processo de fraturamento hidráulico, os ensaios estavam
sendo feitos abaixo do tapete horizontal. Uma vez que a saída da abertura encontrava-se
acima do nível piezométrico de jusante, concluiu-se que o mesmo não causaria maiores
problemas para o maciço, sendo recomendado, entretanto, a sua pronta obstrução por
injeções (EPC, 1997c).

(vi) Talude de Montante

Para investigação das possíveis causas dos abatimentos no talude de montante da
barragem, foram abertas três trincheiras de inspeção,

transversais

à barragem,

estendendo-se do nível d’água do reservatório até a crista. Essas foram abertas nos
locais de maior abatimento no rip rap, correspondentes às estacas 22+53, 30+70m e
34+60m. Os abatimentos atingiam desníveis de até 1,5m.

As escavações penetraram até 1,0m no maciço compactado, não evidenciando trincas
superficiais. Foi observado que o rip-rap utilizado não tinha transição para o material
do aterro e que havia um fenômeno lento de erosão do silte no contato com o rip-rap, da
mesma maneira que existe no talude de jusante. Constataram também que era mínima a
desagregação do rip-rap.

As causas mais prováveis consideradas para os abatimentos ocorridos no talude de
montante da barragem foram relacionadas a um fenômeno de rastejo associado ao riprap no contato com o aterro e ao deslizamento superficial dos blocos de grandes
dimensões por falta de embricamento (EPC, 1987i).
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Visita de Inspeção de Junho de 1988

Nesta data, encontravam-se ainda abertas e em condições precárias as trincheiras
escavadas anteriormente no talude de montante, bem como os poços executados no
talude de jusante (estacas 13+00, 17+35, 18+00, 20+00 e 30+00), sendo recomendada,
então, a imediata recomposição dos taludes.

Para dar continuidade a pesquisa sobre o possível fraturamento hidráulico ocorrido na
barragem durante as investigações geotécnicas em 1987, foi realizada a abertura manual
de dois poço, nas estacas 19+95 e 20+05, afastados de 105m do eixo longitudinal; nesta
escavações, o nível de água foi localizado nos poços a 2,5m de profundidade e foi
atribuído à infiltração de chuva pelo talude, sendo paralisadas neste nível as perfurações
dos poços, que foram reaterrados sem compactação.



Visita de Inspeção de Agosto de 1988

Nesta ocasião, foi retomada a abertura do poço na estaca 19+95m, que indicou o nível
de água a 3,5m de profundidade, correspondendo a uma camada de solo pouco
compacta. Por motivos de segurança a escavação foi interrompida a 5m de
profundidade.

Dois outros poços foram executados para a investigação geotécnica do maciço da
barragem. O primeiro foi aberto na estaca 18+85m, a 110m do eixo, sendo perfurado até
a profundidade de 7,10m quando, depois de 7 dias de observação, constatou-se uma
surgência no fundo da escavação; em seguida, o poço foi reaterrado.

O segundo poço, localizado na estaca 19+95, com afastamento de 115 m do eixo, foi
aberto até 13,20m de profundidade e atravessou o tapete drenante entre 12,0m a 12,80m
e não interceptou o nível d’água. A região do tapete acessado não apresentava indícios
de contaminação.

Posteriormente este poço foi transformado em uma trincheira

longitudinal ao eixo da barragem (Figura 6.8), para observar se havia água no sentido
transversal.
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Tendo como base as leituras dos piezômetros instalados a jusante do filtro vertical e as
investigações realizadas, concluiu-se que a ocorrência de água no espaldar de jusante é
devido a infiltração por chuva. O material neste espaldar apresentava-se bastante
heterogêneo e com grau de compactação muito diferente, entre as camadas (Cunha,
1988).

Figura 6.8 – Poço de inspeção na estaca 19+95m.



Visita de inspeção de outubro de 1989

Início da construção do sistema de drenagem superficial do talude de jusante e da
recuperação da área a jusante da barragem que serviu como empréstimo para
construção. A recuperação do sistema de drenagem superficial iniciou-se pela canaleta
de pé que, depois de concluída, ficou com 1800m de extensão.



Visita de inspeção em julho de 1990

Após a remoção do enrocamento para a reconstrução da canaleta de pé, na região da
estaca 24+00, foi constatada uma surgência. Esta foi identificada como a saída do dreno
junto ao septo argiloso no tapete, construído para separar a percolação da ombreira
esquerda.
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Visita de inspeção em outubro de 1990

Para a instalação construção de canaleta de drenagem no pé da barragem, entre as
estacas 20+10m e 21+30m, foi necessário a execução de um aterro de 1,5m de altura,
para permitir uma declividade mínima de 5% necessária para escoamento das águas
superficiais

(Figura 6.9).

Figura 6.9 – Projeto e construção da canaleta de drenagem executada na região das
estacas 20+10m e 21+30m, (detalhe dos drenos laterais).

Inicialmente, o aterro previsto para apoiar a canaleta, foi de 6,0m de largura . Os
trabalhos de campo, porém, indicaram uma grande dificuldade em termos da localização
do talude da barragem em solo. Nesta tentativa, foi removido o enrocamento de pé
numa faixa de 19,5m de largura, ao longo do o trecho em questão (Figura 6.10). O
talude da barragem foi encontrado a 12m a montante da canaleta. A autora deste
trabalho confirmou estas observações de campo com base numa pesquisa minuciosa dos
desenhos do projeto original da barragem. Essas informações constam dos desenhos BH
- A1-11798 e BH-A1- 12524 a BH – A1- 12527 do projeto original.
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Visita de inspeção em janeiro de 1991

A remoção mencionada do enrocamento para a implantação da canaleta de pé provocou,
durante o período chuvoso, escorregamentos no enrocamento e em certos pontos do
aterro, expondo inclusive o tapete drenante (Figura 6.10). A remoção do enrocamento
possibilitou também observar o volume e a velocidade significativa da percolação das
águas de chuva na zona de interface entre o enrocamento e o talude de jusante da
barragem.

Nesta ocasião, encontrava-se em fase final a recuperação das áreas a jusante da
barragem, através de plantio de leguminosas. Nos locais de erosões foram realizadas
curvas de nível, conjugadas com o preenchimento com enrocamento para evitar novos
ravinamentos.

Figura 6.10 – Reaterro para construção da canaleta de drenagem entre as
estacas 20+10m e 21+30m, (detalhe da saída do tapete drenante na segunda foto) .



Visita de inspeção em julho de 1991

Durante as escavações do enrocamento de pé na região da estaca 17+50m, constatou-se
uma surgência que causou séria preocupação, pois a água saía com pressão e elevada
vazão. Análises posteriores mostraram que a água aflorante era oriunda da região de
botafora construído a jusante da barragem. As pressões foram dissipadas e a vazão
reduzida até a estabilização.
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Neste período, o reaterro para a implantação da canaletra de pé, no trecho da baixada
aluvionar (estacas 20+10m a 21+30m) estavam em fase final de execução. No trecho
entre as estacas 16+50m e 17+10m, a canaleta foi assentada em enrocamento
contaminado com finos, pois corresponde ao leito do rio preenchido com botafora da
obra. Em novembro, foram concluídas as obras de implantação da canaleta de pé da
barragem e do sistema de escoamento de águas pluviais entre as estacas 14+80m e
32+80m (Figura 6.11).

Figura 6.11- Canaleta de drenagem do pé da barragem (fotos antes e após término da
obra).



Investigações Geotécnicas em Janeiro de 1993

Complementando as investigações iniciadas em 1992, (abertura de 29 poços destinados
à caracterização da altura do enrocamento de proteção lançado sobre o talude de jusante,
para a implantação de um sistema de drenagem superficial), foram abertas trincheiras
transversais ao talude, entre o pé e a berma da elevação 551,0m. Nesta data, estavam
concluídas as trincheiras das estacas 14+00, 15+00, 19+50, 22+50, 25+50m e iniciada a
da 16+50m. A espessura avaliada do enrocamento variava entre 0,80m e 1,50m, com
exceção da região das estacas 14+00 e 15+00 entre as elevações 541,0m e 551,0m, em
que tal espessura foi superior a 4,0m.
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De um modo geral, constatou-se que as espessuras dos enrocamentos são menores que
1,0m ao longo do talude, com um maior deposição nas regiões das bermas e
adjacências, em que as espessuras do enrocamento, variam entre 1,5m e 2,0m. Na
trincheira aberta na estaca 22+50m, ficou exposto o pedrisco de transição entre o
enrocamento e o tapete horizontal, próximo à caixa de passagem na canaleta de pé da
barragem. Na estaca 19+50m, foi exposta a saída do tapete horizontal.



Visita de Inspeção em dezembro de 1993

Neste período, foram concluídos os 1450 m da canaleta de drenagem da berma 551,0,
entre as estacas 13+00 e 27+50m, bem como as descidas d’água transversais
interligando essa canaleta à canaleta de pé (Figura 6.12).

Figura 6.12- Canaletas de drenagem transversais à barragem (durante e após a obra).
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Visita de Inspeção em julho de 1995

Necessidade de investigação geotécnica para uma melhor caracterização da camada de
cascalho existente na ombreira esquerda e investigação da drenagem existente a jusante
da barragem, à altura da Estaca 23+00 aproximadamente, por meio de uma trincheira de
inspeção.

Pelo fato da camada de cascalho constituir a fonte de várias surgências e pelas elevadas
vazões de infiltração observadas durante a inspeção de campo, foi considerado de suma
importância o monitoramento das vazões drenadas e infiltradas na área de jusante da
barragem. Recomendou-se, então, a instalação de medidores de vazão tipo triangular e a
medição periódica dos teores de material sólido carreados pelas águas percoladas
(Silveira, 1995).



Investigações Geotécnicas em fevereiro de 1998

Atendendo as recomendações apresentadas em visitas de inspeção realizadas
anteriormente, foram executadas duas sondagens, uma na estaca 23+27 e outra na estaca
27+00, junto a canaleta de pé e foi aberta uma trincheira transversal à barragem na
estaca 23+00, para localizar e investigar a situação atualizada dos sistemas e drenagem
executados em 1961, objetivando solucionar o problema da primeira surgência
detectada na zona do pé da barragem.

O resultado destas investigações mostrou que a camada de cascalho era bastante
permeável e possuía uma granulometria adequada para impedir que ocorram
carreamento tanto do solo da fundação quanto do aterro compactado. As duas amostras
ensaiadas não foram homogêneas, mas ambas atendiam de forma satisfatória os critérios
de filtro. O cascalho mostrou-se bem graduado com uma permeabilidade média da
ordem de 10-5m/s (Magalhães, 2000).
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Atividades de Manutenção de junho de 2000 a agosto de 2001

Dando continuidade aos trabalhos iniciados em 1989 com a construção da canaleta do
pé da barragem e, posteriormente em 1993, com a execução das descidas transversais e
da canaleta da berma 551m, foram implementadas as obras para a complementação do
sistema de drenagem superficial da barragem, com a construção das canaletas nas
bermas 561m 541m e a abertura da berma e canaleta na elevação 531m. A nova berma
da elevação 531m foi aberta com largura igual às das demais existentes no talude de
jusante da barragem e o material removido foi espalhado no talude a jusante. Na berma
da elevação 541m, estaca 17+61m, foi encontrado uma surgência onde instalou-se um
tubo de PVC de 1” para permitir o monitoramento das vazões da surgência.

Entre a ombreia direita e a estaca 16+50m, foi necessário deslocar a canaleta da berma
541m para jusante em alguns metros, para contornar os problemas decorrentes da
elevada espessura do enrocamento nesta região (CEMIG, 2001). A Figura 6.13 mostra o
talude de jusante da barragem de Três Marias com o sistema completo de drenagem

Pé da barragem

Berma 531m

Berma 538m

Berma 541m

Berma 551m

Berma 561m

Crista

superficial já implantado.

Figura 6.13 - Sistema de drenagem superficial do talude de jusante da barragem.
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Inspeção formal de abril de 2001

As principais observações levantadas sobre a estrutura do barramento, na inspeção
formal realizada na barragem em abril de 2001, foram as seguintes:

(i) ocorreu uma evolução substancial do fenômeno de abatimento do talude de montante
entre 1987 e 2001. Em 1987, não se observava quaisquer áreas de exposição de material
fino, ao passo que, em 2001, estas eram bastante amplas com materiais com tamanhos
variando entre pedra de mão e finos menores que 5cm (Figura 6.14). A maior evidência
de movimentação do rip-rap era a formação de depressões e embarrigamentos no
talude, perceptíveis mesmo por observação visual (Figura 6.15).

Figura 6.14 – Abatimentos localizados no talude de montante: (a) incidência de material
fino; (b) concentração de grandes blocos próximo ao NA.

570

565

560

Figura 6.15 – Variação do perfil do talude de montante (estaca 22+35m).
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(ii) na construção das canaletas de drenagem transversais e longitudinais no talude de
jusante, não houve uma transição adequada entre o solo do aterro e o enrocamento de
mão que bordeja a canaleta causando, durante o período chuvoso, o carreamento de solo
para o interior das canaletas, exigindo, então, limpeza permanente.

(iii) as canaletas das elevações 541m e 531m apresentavam surgências localizadas, que
foram creditadas às águas de chuva, que ficavam armazenadas pelos materiais
constituintes da proteção do talude e que eram liberadas gradualmente. O nível do
reservatório estava na elevação 555m. Na estaca 17+61, na berma da elevação 541m,
foi medida uma vazão de 0,6 l/min na canaleta de drenagem. Os especialistas
recomendaram cuidados especiais para esta região da barragem, uma vez que o local já
havia sido objeto de reparos anteriores. Observou-se, durante a inspeção, a existência de
uma descontinuidade no greide do aterro com um desnível de cerca de 1,0 m ao longo
de 5,0m de comprimento (Figura 6.16).

Figura 6.16 – Descontinuidades no grade do talude de jusante da barragem

(iv) foi recomendada a instalação de piezômetros nos filtros e no espaldar de jusante,
acima do tapete, para verificar a capacidade dos filtros e a presença de zonas saturadas
neste espaldar. O cascalho da fundação também deveria ser instrumentado.
Recomendou-se também uma investigação da drenagem interna da barragem, para
definir suas posições “exatas” e suas propriedades assim como as posições das
drenagens executadas a jusante do pé da barragem.
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(v) foram propostos novas análises da estabilidade para a barragem, de preferência com
parâmetros de resistência determinados em amostras indeformadas coletadas
especificamente para esse fim (Brito et e al, 2001).



Atividades de Manutenção em 2002

Durante um longo período de 2002, implementou-se a recomposição do rip-rap situado
acima do nível 565m, ao longo de toda a extensão do talude de montante da barragem.
As dimensões dos blocos variaram entre 20 e 50cm (Figura 6.17).

Figura 6.17 – Recomposição do rip rap do talude de montante da barragem.



Investigações geológico-geotécnicas em 2003

Novas investigações geológico-geotécnicas foram realizadas em 2003. Inicialmente,
foram abertos três poços de investigação, dois no talude de jusante e um entre a canaleta
de pé e a estrada existente logo após o pé da barragem, para retirada de amostras
indeformadas e execução de ensaios laboratoriais. Foram realizadas novas investigações
por meio de sondagem em vários pontos do talude de jusante, bem como na área a
jusante do pé da barragem. Nos locais das sondagens, foram instalados piezômetros e
medidores de nível d’água conforme mostrado previamente (Capítulo 5).

Para a investigação do filtro vertical e verificação de sua integridade (presença de uma

camada de argila siltosa com 0,50m de espessura detectada por sondagem realizada em
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1997 na estaca 16+50m), propôs-se uma sondagem mista com recuperação de
testemunho ao longo de toda a altura do filtro. A sondagem foi realizada na estaca
17+50m e paralisada a 39,0m de profundidade por dificuldades de perfuração adicional.

A sondagem permitiu confirmar a falta de continuidade (estreitamento, desalinhamento
ou mesmo interrupção) do filtro devido a presença de camadas de silte argiloso/argila
siltosa, intercaladas com areia em vários pontos do filtro. Os testemunhos de sondagem
evidenciam a presença destes materiais (Figura 6.18). A permeabilidade do filtro foi
estimada por meio de quatro ensaios de permeabilidade, com valores variando entre
6,8x10-8 m/s e 2,2x10-5 m/s. O índice de resistência à penetração foi obtido por ensaios
SPT variando entre 7 e 31, nas profundidade de 8m e 23m, respectivamente.

Figura 6.18 – Testemunhos da sondagem realizada ao longo do filtro vertical.

Mediante esta constatação, foi realizado um outro furo, na estaca 17+00, utilizando
sonda rotativa por lavagem até 10 m de profundidade e, nestas condições, não se
evidenciou a presença da camada de argila no interior do filtro. Adicionalmente, foi
escavado um poço na estaca 16+00. Como se pretendia escavar a uma grande
profundidade, o poço foi sendo revestido com o avanço da perfuração, utilizando-se
manilhas de concreto dotadas de ‘janelas’ nas paredes para possibilitar inspeção
posterior. Devido às dificuldades operacionais, o poço foi interrompido a 10,0m
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aproximadamente e a escavação revelou, mais uma vez, a presença de uma camada
argilosa atravessando o corpo do filtro.
Outra constatação importante deu-se por meio da sondagem SM-202, então realizada na
estaca 17+50m, entre as bermas das elevações 551m e 541m. Os primeiros 11m da
sondagem, entre às elevações 549,8m e 538,8m, corresponderam a um enrocamento
formado por fragmentos de siltito cinza com até 15 cm de diâmetro e solo incorporado.
Estimava-se encontrar uma espessura máxima de enrocamento de 4,0m, o que gerou
estranheza quanto às observações. Pesquisas posteriores efetuadas pela autora deste
trabalho confirmaram, entretanto, por dados de outras sondagens, que a presença de
rocha se estendia entre 4,0m e 10,7m.

Ensaios de resistência à penetração no maciço compactado, nas seções correspondentes
ao leito do rio e à área da lagoa, indicaram valores entre 7 e 15 golpes e, nas estacas
21+80m e 23+30m, os valores foram registrados entre 10 e 24 golpes. Na estaca 23+30,
a argila vermelha porosa registrou valores baixíssimos de resistência, menores que 5
golpes em três furos de sondagem; em especial, no furo SM-414, em profundidades
abaixo do tapete horizontal, os valores foram da ordem de 1 a 2 golpes, entre as
profundidades de 9 e 13 m.

O tapete horizontal foi interceptado em nove sondagens e foi caracterizado como sendo
uma areia fina a grossa, ora classificada como areia lavada ora como areia pouco
argilosa. Em todos os furos, o material

encontrava-se muito compacto, com

permeabilidade variável entre 1,6x10-5 e a 2,5x 10-7 m/s. A espessura média encontrada
foi de 80cm.

Sondagens adjacentes, tais como as sondagens SM-413 e SM-502, não detectaram a
presença do tapete drenante da barragem. Fato similar ocorreu em 1987, quando a
empresa EPC esteve em Três Marias fazendo investigações da barragem. Na estaca
23+27, ao realizar o furo SM-8D, o tapete não foi notado na elevação onde deveria ser
encontrado, sendo confundido com a primeira camada de cascalho da fundação. Isto
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conduziu a erros de interpretação e desenhos com arranjos incorretos em relação ao
posicionamento exato do sistema drenante da barragem.

O cascalho foi amostrado em várias sondagens, com recuperações, granulometrias e
permeabilidades muito variáveis (Figura 6.19).

Figura 6.19 – Testemunhos dos cascalhos da fundação (estacas 21+80m e 23+27m).


Visita de Inspeção no período de 2003 a 2007

No período subseqüente a 2003, todas as inspeções realizadas na barragem de Três
Marias registraram a presença de surgências no talude de jusante e área a jusante do pé
da barragem. A figura 6.20 ilustra três ocorrências observadas no talude, em época de
seca (maio de 2005); a primeira ocorre ao longo da na canaleta de drenagem transversal
construída na estaca 16+50m e as seguintes em pontos diferentes da canaleta
longitudinal, na elevação 541m. A Figura 8.21 ilustra surgências da área a jusante do pé
do barramento, nas estacas 33+00 e 26+50m, aproximadamente, onde pode se observar
pequenos olhos de água.
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Figura 6.20 – Evidências de surgências no talude de jusante da barragem.

Figura 6.21 – Evidências de surgências na área a jusante da barragem.

No período 2003/2004, procedeu-se a um amplo trabalho de localização e recuperação
de trechos do sistema de drenagem interna do maciço e da área a jusante do pé da
barragem, sendo mantidos alguns poços para monitoramentos periódicos.

Em 2006, o asfalto da crista da barragem foi recuperado e os marcos de deslocamento
superficiais foram relocados para o eixo da barragem. Finalmente, em 2007, alguns dos
instrumentos instalados na barragem foram submetidos a testes de dissipação e limpeza
completa, de forma a melhorar a representatividade e a consistência das leituras desta
instrumentação.
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CAPÍTULO 7

ANÁLISE NUMÉRICA DA PERCOLAÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS
DA BARRAGEM DE TRÊS MARIAS
7.1 - Considerações Iniciais

As análises de percolação da água através do maciço e das fundações da barragem de
Três Marias foram baseadas nas avaliações dos dados dos instrumentos anteriormente
existentes e dos instalados no final de 2003, bem como em ensaios de campo e de
laboratório realizados na época da obra. Estas análises incorporaram ainda dados
oriundos de outros estudos realizados em diferentes fases da operação da barragem. Nas
análises implementadas, utilizou-se o programa SEEP/W, um dos pacotes do programa
Geo-Slope - versão 5.0.

O programa é utilizado para modelar o fluxo de água e a distribuição de poropressões
em meios porosos, através do método dos elementos finitos. O programa, devido a sua
formulação, permite considerar a relação entre a sucção e a condutividade hidráulica de
solos em zonas não saturadas, utilizando-se Funções de Condutividade Hidráulica e,
assim, obter uma condição mais representativa das condições de campo.
Nestes estudos, foram realizadas análises bidimensionais de percolação, para 3 seções
diferentes e bem instrumentadas da barragem, a saber:


seção máxima situada no leito do rio, fundada em rocha (Estaca 18 + 00), onde
existem piezômetros em bom estado de funcionamento;



seção da barragem onde existe na fundação a maior espessura de cascalho
(Estaca 21+ 80m), instrumentada mais recentemente;



Estaca 23 + 27m, assentada diretamente sobre uma espessa camada de argila
porosa, sobrejacente a duas camadas de cascalho separadas por outra camada de
argila, bastante instrumentada por piezômetros, principalmente na área da
fundação.
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Nestas abordagens, foram consideradas as seguintes condições:
• fluxo permanente estabilizado na elevação 568,30m,
• fluxo transiente, simulando a oscilação sazonal máxima histórica observada
no reservatório, (564,84m e 552,8m) e as variações consideradas em projeto
entre as elevações 568,30m e 552,00m, com duração de 6 meses.
Os resultados das análises de percolação realizadas foram revisados por várias
calibrações até se adequar de forma consistente aos valores dos da instrumentação
obtidos em campo.

7.2 - Parâmetros de Permeabilidade
O aterro da barragem, apesar de ser considerado como sendo um maciço de terra
homogêneo, apresenta três zonas bem distintas, como definido no Capítulo 4: parte
central da barragem (Zona 1), zona a montante (Zona 2) e zona a jusante do filtro (Zona
3). Os materiais mais impermeáveis foram lançados na zona Z1. As zonas Z2 e Z3
receberam materiais menos argilosos, permitindo até materiais provenientes das
escavações obrigatórias na parte mais externa da zona 3 da barragem. As características
das fundações da barragem foram descritas em detalhes no Capítulo 3.
Na Tabela 7.1 estão listados todos os materiais utilizados no corpo do aterro, além dos
materiais que constituem suas fundações, com os respectivos parâmetros de
permeabilidades. Estes valores foram determinados a partir de ensaios de adensamento
edométrico realizados durante a fase de construção da barragem, de ensaios de
infiltrações in situ e de ensaios geotécnicos de laboratório realizados durante a operação
da barragem, além dos ensaios de equalização realizados em piezômetros tipo
Casagrande.
Na documentação analisada, consta que os coeficientes de permeabilidade dos materiais
compactados das zonas 1, 2 e 3 variaram entre 1x10-8 m/s e 1x10-10 m/s (Arêas, 1963).
As areias usadas na construção do filtro inclinado têm permeabilidade inferior a 1x10-6
m/s.
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Tabela 7.1 Valores dos coeficientes de permeabilidade dos materiais do aterro e fundação da barragem de Três Marias

PC102
4,10E-11 4,70E-09

Coeficientes de Permeabilidade (K=m/s)
Ensaio Equalização
PC203
PC302
PC303
PC304
6,60E-09 9,50E-09
1,60E-07 2,10E-08 2,50E-09 3,40E-10
1,30E-08

PC103
PC202
3,70E-08 1,00E-08 1,60E-11 6,80E-09
Ensaio Equalização
PC101
PC201
PC301
PC401
1,30E-08 5,20E-09 3,60E-08 4,10E-08 2,20E-08 1,00E-08 3,80E-08 8,10E-09
E. Equalização
Infiltração Sondagem
Ensaio Laboratório
PC104
PC305
SM202
SP209
SP312
SM502
SP412
SM413
Est.17+50 Est.21+80 SP108
1,00E-08 1,00E-09 5,20E-10 5,58E-09 9,90E-08 6,30E-08 2,74E-07 1,22E-07
7,20E-08 1,40E-07 6,84E-07
Infiltração Sondagem
E. Equaliz.
Ensaio Laboratório
8D
2G
SP108
SM202
SP209
SP312
SM502
SP412
PC310
1982
1987
1,60E-06 5,70E-07 1,89E-05 1,62E-05 2,05E-07 1,34E-07 2,66E-06 1,34E-07
1,20E-07 1,0 E-4
5,70E-07 4,90E-06
Ensaio Equalização
Infiltração Sondagem
PC106
PC107
PC204
PC208
PC311
PC306
10C
6A
1,00E-08 2,00E-08 7,70E-09 1,00E-08 1,90E-08 6,60E-08 3,00E-08 2,80E-06
3,40E-07 1,90E-06 1,20E-07
Infiltração Sondagem
Ensaio Laboratório
SM5A
SM201
2,5E10-7
3,25E-05 3,30E-05 6,80E-07 2,20E-05 4,00E-03
Infiltração Sond.
E. Equal.
Ensaio Laboratório
6A
6A
PC106
3,20E-07 3,50E-05 1,00E-08 6,20E-07 4,40E-06
Ensaio Equalização
Infiltração Sond
PC403
PC405
PC406
PC410
PC503
8D
SM02
1,60E-08 1,00E-08 2,80E-11 9,20E-09 2,80E-11 1,70E-08 1,00E-07 1,30E-07
1,10E-06 7,63E-06
Infiltração Sondagem
E. Equal..
Ensaio Laboratório
SM413
SM416
SM418
SM02
SM502
SM505
PC408
3,04E-06 4,59E-07 6,30E-04 5,02E-05 2,66E-06 4,64E-04 9,10E-08 1,02E-05
2,00E-07
Infiltração Sondagem
Ensaio Equalização
SM02
SM01
10C
SM418
SM505
PC207
PC702
PC702
2,20E-05 5,02E-05 6,40E-06 3,45E-07 2,34E-07 1,30E-08 8,40E-08 2,40E-07
Ensaio Equalização
6A
7B
7B
7B
8D
8D
2,90E-08 5,20E-07 5,40E-07 6,80E-08 3,10E-07 4,20E-07
SR101
3,65E-07
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PC402
1,60E-10
1,00E-08

PC404
1,30E-09 7,10E-09

7.3 – Estudos Numéricos da Percolação
Os dados de entrada necessários para as análises de percolação foram obtidos a partir da
seção geométrica do aterro, baseada nos desenhos da estrutura conforme executada, das
modificações ocorridas no talude de jusante durante a operação, das sondagens
existentes, dos ensaios geotécnicos de laboratório e de campo e das cargas
piezométricas registradas nos piezômetros instalados.
Para os materiais mais argilosos, foram adotadas funções de condutividade hidráulica,
existentes no programa, com a intenção de representar melhor a percolação d’água em
meios não saturados, sendo editadas e ajustadas de acordo com as permeabilidades
desses materiais.

Inicialmente foram realizadas analises admitindo-se condições de isotropia (Kh = Kv)
para todos os materiais e posteriormente anisotropia (Kh ≠ Kv) para o maciço e para
alguns materiais constituintes da fundação.

Para evitar problemas de convergência advindos do grande contraste entre as
permeabilidades do aterro e filtros foram simuladas faixas de transições entre estes
materiais, conforme recomendação do programa.

Outra simulação adotada para promover um ajuste entre o modelo previsto e as
observações de campo foi a de se admitir uma zona mais permeável ao longo do macio
de forma a inserir potenciais efeitos de trincas por ressecamento ocorridas durante o
período construtivo.

Na tentativa de ajustar as cargas piezométricas teóricas às reais, admitiu-se ainda
variações dos parâmetros de permeabilidade com as tensões verticais atuantes, ou seja, a
influência do peso próprio do aterro sobre as permeabilidades das camadas de solo
compactado ao longo da profundidade do maciço da barragem.
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Segundo Mello (1987), este fato influencia as redes de percolação induzindo uma
concentração dos gradientes de perda de carga no final do percurso do fluxo, junto ao
centro e ao filtro-septo da barragem, o que implica em uma sobre-elevação das linhas de
fluxo reais a montante. O autor menciona também que Sherard (1984, 1985) coletou
informações sobre diversas barragens, afirmando que níveis freáticos mais altos
atribuídos a anisotropias do maciço ou a trincas seriam, na realidade, resultantes da
hipótese das variações dos gradientes de impermeabilidade com a consolidaçãoprofundidade, devido às altas tensões verticais.
Em barragens de enrocamento com núcleo delgado, observa-se que a perda de carga
ocorre de modo abrupto a jusante do núcleo e não de forma uniforme, como era de se
esperar. Sherard tentou explicar este fenômeno por meio da justificativa de uma
ocorrência de deformações cisalhantes concentradas na interface entre o núcleo e o filtro
a jusante (causadas pela grande deformabilidade do núcleo em relação a
deformabilidade da transição). Outra situação implicaria um efeito de retenção de
bolhas de ar, dissolvidas na água de percolação, que o solo tende a liberar devido à
redução da pressão junto ao filtro, o que poderia constituir um obstáculo para o fluxo de
água (Silveira 1996 e 2006).
Desta forma, nas análises finais foi utilizado um modelo misto, adotando-se um núcleo
heterogêneo com faixas de permeabilidades diminuindo com a profundidade e uma
estrita faixa junto ao filtro, menos permeável que núcleo a montante. Foram
consideradas anisotropias para a parte mais inferior do núcleo, o que não é usual, mas
foi a hipótese que melhor se ajustou aos dados de campo. O normal é adotar
anisotropias crescentes da base para o topo do maciço, atribuídas ao efeito da
compactação em camadas, que tende a atenuar na parte mais interna do maciço, devido
ao seu grande peso.
Para fins de ilustração da montagem do modelo final ajustado, os procedimentos
adotados serão apresentados, de forma detalhada e seqüencial, para o caso da seção
principal da barragem, situada no leito do rio (Estaca 18+00). As barras verticais
(pretas), indicadas nas seções, representam a cargas piezométricas máximas registradas
nos instrumentos.
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7.4 – Estudos Numéricos da Percolação – Estaca 18+00m

7.4.1 – Análises de Percolação em Condições Isotrópicas
Estas

análises

contemplaram

as

diferentes

simulações

numéricas

expostas

anteriormente, baseadas nas permeabilidades e funções de condutividade hidráulica
exibidas na Tabela 7.2
Tabela 7.2 – Valores de permeabilidade e funções de condutividade hidráulica adotadas
nas simulações numéricas realizadas.
Material
1

Descrição do Material

Função Permeabilidade (m/s)

Tipo de função

-9

variável

19

4,0 x 10

20

1,3 x 10 -8

variável

3

Núcleo impermeável Z1 argila silto-arenosa
Aterro a montante - Z2 - siltes
arenosos ou argilosos
Filtro inclinado

3

3,2 x 10 –6

constante

4

Rocha sã

4

1,3 x 10 –7

constante

5

Aterro a jusante - Z3 - siltes
arenosos ou argilosos
Rocha decomposta ou material
depositado no leito do rio
Tapete drenante

24/ 17

5,0 x 10 -8

variável

6

1,0 x 10 -6

constante

8

5,0 x 10 -6

constante

Filtro vertical - parte superior e
inferior
Filtro vertical parte intermediária

9

2,5 x 10 -5

constante

10

6,8 x 10 -7

constante

2

6
8
9
10

7

2,0 x10 -6

constante

18

2,1 x 10 -10

variável

13

Zonas a montante e a jusante da
barragem - bota fora
Núcleo impermeável –1ª camada
(inferior)
Núcleo impermeável- 2ª camada

25

5,0 x10 -10

Variável

14

Núcleo impermeável- 3ª camada

26

3,0 x10 -9

variável

12
7

O termo ‘Função’ na tabela caracteriza o número da curva característica, modelada,
sendo esta variável ou constante. A atribuição da condição constante no item ‘Tipo de
Função’ caracteriza a condutividade hidráulica não variando com a sucção para aquele
material específico.
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A Figura 7.1 mostra a malha de elementos finitos definida para a seção típica do leito do
rio.
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Figura 7.1 - Discretização da seção típica do leito do rio – estaca 18+00m.


Influência das Condições de Contorno Adotadas

Numa abordagem inicial, foram avaliadas as interferências das condições de contorno
sobre a posição da linha freática, de modo a mostrar a dificuldade de ajustes entre o
modelo teórico e o real, uma vez que, mesmo pequenas alterações das condições de
contorno, podem implicar mudanças significativas nos resultados. Para ilustrar a
influência extremamente relevante das condições de contorno adotadas para as
simulações numéricas de um problema real, os modelos abaixo mostram os resultados e
a interferência na posição da linha freática da análise do fluxo ao longo da seção
principal da barragem de Três Marias, para as seguintes condições de contorno,
respectivamente:
(i)

referência baseada nas leituras do medidor de nível d’ água MN204,
instalado a jusante da barragem (carga total de 518,00m); nesta simulação,
do tipo potencial prescrito, a linha freática assume uma posição francamente
abatida na zona à montante do filtro vertical (Figura 7.2), que não é
compatível com as medidas piezométricas de campo (Capítulo 5);

25

PC202

PC203
1

5

5

PC210
PC209

PC204

25

2.2007e-007

PC201

2.0088e-007

10

10
PC208

MN204

PC207

Figura 7.2 – Resultados das análises na seção da barragem do leito do rio (condição de
potencial prescrito).
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(ii)

referência baseada na aplicação das condições de contorno disponíveis no
programa (Potential Seepage Face Review ), impondo-se uma zona potencial
de fluxo que se estende por todo o talude e zona a jusante da barragem; nesta
simulação, a linha freática se eleva significativamente na zona à montante do

10

PC201

PC202

15

10

1.9472e-007

PC203

2.1239e-007

filtro vertical (Figura 7.3), mais condizente com as observações práticas;

PC210
PC209

PC204

30

10
PC208

MN204

15

PC207

Figura 7.3 – Resultados das análises na seção da barragem do leito do rio (condição de
contorno definida pela função do programa).

No caso de projetos em implantação, sugere-se adotar esta condição de contorno de
forma a abranger uma região maior do talude de jusante da barragem e não localizada
nos limites estritos da zona de saída do tapete drenante da barragem. Entretanto, em
função da definição da zona de saída do fluxo, pode-se prescrever simplesmente uma
região bem mais restrita e com igual acurácia dos resultados.
(iii)

referência baseada na aplicação das condições de contorno disponíveis no
programa (Potential Seepage Face Review ), impondo-se uma zona potencial
de fluxo que se estende por um área restrita do talude e da zona a jusante da
barragem; nesta simulação, verifica-se uma condição da linha freática
basicamente similar à condição anterior (Figura 7.4);
2.1232e-007

10
PC201
15

10

PC202

PC203

PC210
PC209

5

PC204

1.9483e-007

10

10
PC208

15

MN204

PC207

Figura 7.4 – Resultados das análises na seção da barragem do leito do rio (condição de
contorno definida pela função do programa).
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(iv)

referência baseada na aplicação das condições de contorno disponíveis no
programa (Potential Seepage Face Review) impondo-se agora uma zona de
fluxo ainda mais restrita a jusante do tapete drenante, neste caso, verifica-se
que a linha freática se ajusta, mais uma vez, à base do filtro vertical, num
arranjo similar ao obtido para a condição de potencial prescrito (Figura 7.5),
influenciando sobremaneira os resultados obtidos.

2.3049e-007

10
PC201

10

PC202
PC203

PC210
PC209

5

5

PC204

1.8463e-007
30

10

10
PC208

15

MN204

PC207

Figura 7.5 – Resultados das análises na seção da barragem do leito do rio (condição de
contorno mais restrita e definida pela função do programa).
Estes resultados evidenciam a necessidade de se tomar as devidas precauções na fixação
das condições de contorno para análises numéricas dessa natureza, associadas à
geometria do sistema drenante interno da barragem.
Entretanto, a autora deste trabalho recomenda a adoção de modelos baseados em
potencial e/ou fluxo restrito no caso de projetos já implantados, uma vez que, nestas
condições, tem-se um valor de referência formal que, em princípio, possibilita um ajuste
de modelo de fluxo mais consistente e mais representativo ao problema real analisado.
Nos estudos subseqüentes, adotou-se este procedimento geral como tentativa preliminar
de se promover o melhor ajuste possível entre a simulação proposta e os resultados da
piezometria de campo, adotando-se ainda como referência uma condição de isotropia do
maciço e da fundação da barragem.
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Simulação de zonas mais permeáveis junto ao filtro vertical

No sentido de se evitar potenciais problemas de convergência numérica do programa,
advindos do grande contraste entre as permeabilidades do aterro e dos filtros, foram
introduzidas duas faixas de transições entre estes materiais para garantir uma gradação
de permeabilidades (Figura 7.6), com permeabilidades iguais a 5,0 x 10-8 m/s e de 5,0 x
10-6

m/s para as faixas de transição situadas a montante do filtro vertical,

respectivamente.
PC201

MN205
PC202
PC203

PC210
PC209
PC204
PC208

MN204

PC207

Figura 7.6 – Geometria alterada da seção da barragem do leito do rio com a inclusão das
faixas de transição (condição de potencial prescrito e gradação de permeabilidades).

Os resultados desta análise estão apresentados na Figura 7.7 e foram, então,
confrontados com os dados da piezometria de campo, sendo constatados desvios
significativos de valores entre as cargas piezométricas previstas e medidas em campo.

Com efeito, os valores registrados pelos instrumentos instalados na seção principal da
barragem foram bem superiores aos previstos na modelagem. Além disso, ocorreu a
inconsistência da posição da linha freática, que se afastou da locação do filtro vertical .

Em função de tais resultados, particularmente devido à inconsistência física dos
resultados obtidos por estes artifícios numéricos, as análises subseqüentes não fizeram
uso desta técnica de simulação, embora procedimentos desta natureza sejam adotados
comumente em problemas reais.
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Figura 7.7 – Resultados das análises na seção da barragem do leito do rio com a
inclusão das faixas de transição (condição de potencial prescrito e gradação de
permeabilidades).



Simulação de zonas trincada no maciço

Nestas análises, simulou-se a existência de uma zona trincada em torno da cota 540m da
barragem, dotada de uma permeabilidade igual a k = 5,0 x 10 –7 m/s. Estas trincas foram
observadas durante o período construtivo relativo à execução do aterro da primeira fase.
Elas foram causadas por ressecamento do material compactado, em decorrência de um
longo período em que o aterro construído nesta fase esteve paralisado, aguardando as
operações do fechamento do leito do rio (Capítulo 6).
Numa primeira abordagem, as trincas foram simuladas com uma continuidade extrema,
atravessando todo o maciço (Figura 7.8). Neste modelo, constata-se que as pressões
diminuem na região central do núcleo, próximos aos medidores PC202 e MN205, além
da linha freática se posicionar acima do tapete drenante, ou seja, impondo uma condição
do tapete trabalhando em carga, fato não observado em campo, nesta seção.
Numa segunda análise, admitiu-se os efeitos de tratamento (selagem das trincas) na
região central do núcleo e parte da zona a jusante do filtro, permanecendo apenas na
região a montante e a jusante do núcleo (Figura 7.9). Observa-se neste modelo,
aumentos de poropressão no interior da barragem, embora ainda inferiores aos valores
registrados em campo. Neste caso, a linha freática tende a se ajustar à posição do tapete
drenante na região a jusante da barragem.
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Figura 7.8 – Resultados da análise na seção da barragem do leito do rio considerando
zona trincada ao longo de todo o maciço (condição de potencial prescrito a jusante).
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PC204

30
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PC209

5

PC208

5

10

10

MN204
10
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Figura 7.9– Resultado da análise na seção da barragem do leito do rio considerando
zona trincada restrita às zonas de montante e jusante do núcleo (potencial prescrito a
jusante).
7.4.2 – Análise de Percolação em Condições Anisotrópicas
Utilizando as mesmas permeabilidades dos modelos anteriores, reanalisou-se os
modelos de fluxo considerando-se condições de anisotropia para os materiais mais
argilosos que constituem o maciço da barragem. Foram feitas várias simulações de
anisotropia para estes materiais sem boa convergência entre previsões e o caso real.
Especificamente no exemplo apresentado a seguir, utilizou-se relações de anisotropia
Kv//Kh indicadas na Tabela 7.3.
Tabela 7.3 – Anisotropia utilizadas nos materiais argilosos do maciço.
Zonas do maciço compactado
Anisotropia (Kv//Kh)

Zona Z1

Zona Z2

Zona Z3

0, 3

0,4

0,5

Nesta concepção, a linha freática tende a alcançar o filtro vertical numa posição bem
superior (Figura 7.10), com conseqüente acréscimo das poropressões na região central
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do maciço, mais condizentes com a situação real. O modelo anisotrópico tende a ser
melhor que os modelos isotrópicos estudados previamente sem propiciar, entretanto,
ajustes aceitáveis.
10

MN205
PC203
15

5

1.8117e-007

PC204
25

PC210
PC209
5
10

10

PC202

1.4796e-007

PC201

PC208

MN204

Figura 7.10 – Resultado da análise da seção do leito do rio, considerando anisotropia
nos materiais impermeáveis do maciço da barragem (condição de potencial prescrito a
jusante).

7.4.3 – Análise de Percolação sob Tensões Confinantes com Modelo Isotrópico
Neste item, estudou-se a influência específica do confinamento do aterro sobre as
permeabilidades das camadas de solo compactado ao longo da profundidade do maciço
da barragem. Para isso, foram criadas zonas mais impermeáveis na base do núcleo da
barragem (zona central Z1) e junto ao filtro vertical (Figura 7.11).
PL305

PG206

PC201
PC202

PG302

PC103
PC301
PC302
MN205

MN202
MN203

PC203
PC210
PC204

PC34

PC209

PL108

PC208

MN204

PC207

Figura 7.11 – Seção do leito do rio considerando zonas menos permeáveis na base do
núcleo e próximos ao filtro vertical (condição de potencial prescrito a jusante).

O núcleo da barragem foi subdividido em quatro zonas distintas, com alturas de 16m,
12,5m, 11,5m e 19m, dispostas da camada inferior para a superior, respectivamente. A
permeabilidade da parte superior do maciço foi mantida, enquanto as demais zonas
inferiores foram consideradas menos permeáveis (Tabela 7.4).
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Tabela 7.4 - Coeficientes de permeabilidade adotados nas novas simulações.
Funções* Permeabilidade (m/s)

Descrição do Material

Tipo de função

Núcleo impermeável –1ª camada
(inferior)

18

2,1 x 10 -10

variável

Núcleo impermeável- 2ª camada

25

5,0 x10

-10

variável

Núcleo impermeável- 3ª camada

26

3,0 x10

-9

variável

Núcleo impermeável - 4ª camada
(superior)

19

4,0 x10

-9

variável

Rocha sã

4

1,6 x10

-7

constante

* funções de condutividade hidráulica do Programa SEEP
Os resultados obtidos, admitindo-se condições isotrópicas para os diferentes materiais,
estão representados na Figura 7.12. Verifica-se a sobre-elevação da linha freática e uma
concentração dos gradientes de perda de carga na região do filtro vertical, fato
confirmado pelas leituras dos piezômetros e medidores de nível de água instalados na
barragem de Três Marias. De modo geral as poropressões e níveis de água do modelo
teórico aproximam-se muito dos dados registrados na instrumentação de campo (Tabela
7.5).
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-6
PC210
PC204

MN203

PC209

8

1.1119e-007
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1.7300e-007
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Figura 7.12– Resultado da análise na seção do leito do rio, considerando zonas menos
permeáveis na base do núcleo e próximos ao filtro vertical (Modelo Isotrópico).
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Tabela 7.5 – Comparação entre as poropressões e nível de água, registrados nos
instrumentos instalados nas seções do leito do rio e dados do Modelo Heterogêneo e
Isotrópico.
Dados referentes às Leituras de
Dados tirados do modelo
Campo
Heterogêneo e Isotrópico
Identificação
do
Cota
Cota
Coluna de água
Coluna de água
Instrumento Piezométrica
Piezométrica
(mca)
(mca)
(m)
(m)
566,90/566,00
13
566
13
PC201
563,50/ 562,50
19,6
561,5
18
PC202
17
551
19
549,60 549,40
PC203
525,90/ 525,10
3,6
524,5
3
PC204
525,10/ 524,90
26
525,2
27
PC207
520,90 520,60
9
520,7
9
PC208
523,40 SECO
0
522,3
0
PC209
524,30/ seco
0
524
0
PC210
537,8
2,5
527
MN201
538,6
10
524,2
MN202
524,60
0,2
521,7
MN203
518
8
518
8
MN204
565,70
25,6
561
22
MN205
565
29
564,7
29
PG206
7.4.4 – Análise de Percolação sob Tensões Confinantes com Modelo Anisotrópico
O modelo subseqüente considera o núcleo heterogêneo como no modelo anterior, além
de introduzir uma anisotropia de condutividade hidráulica horizontal e vertical para os
dois materiais mais inferiores da base simulada. Para o material da 1ª camada, atribuiuse um valor de condutividade horizontal igual a dez vezes o valor da condutividade
vertical e, para a 2ª camada, tomou-se uma condutividade horizontal três vezes maior
que a vertical. Os demais materiais foram considerados isotrópicos em relação à
condutividade.

Os resultados, mostrados na figura 7.13, indicam melhor ajuste em termos de
poropressão na região de montante do filtro vertical quando comparadas com o real e
uma redução de vazão coletada pelo tapete horizontal, em relação ao modelo isotrópico.
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Na Tabela 7.6, encontram-se os resultados das poropressões tiradas do protótipo e os
resultados dessas grandezas medidas através de piezômetros e medidores de nível
d’água instalados no maciço e área a jusante da barragem de Três Marias.
PC201 PC202
PC103

12
PC301
18
PC302
24 MN205

PC203
18

36

4

PC34
28

PL108 18
26

2.0140e-007

28

MN202

-6
PC210
PC204

MN203

PC209
8

PC208

5.6467e-008

PG206

PG302

1.7040e-007

PL305

PC207

Figura 7.13 – Resultado da análise na seção do leito do rio, considerando e zonas menos
permeáveis na base do núcleo e próximos ao filtro vertical ( Modelo Anisotrópico)
Tabela 7.6 – Comparação entre as poropressões e nível de água, registrados nos
instrumentos instalados nas seções do leito do rio e dados do Modelo Heterogêneo e
Anisotrópico.
Identificação
do
Instrumento
PC201
PC202
PC203
PC204
PC207
PC208
PC209
PC210
MN201
MN202
MN203
MN204
MN205
PG206

Dados referentes às Leituras de
Campo
Cota
Coluna de água
Piezométrica
(mca)
(m)
13
566,90/566,00
563,50/ 562,50
19,6
549,60 549,40
17
3,6
525,90 525,10
525,10/ 524,90
26
520,90 520,60
9
523,40/seco
0
524,30/seco
0
537,8
2,5
538,6
10
524,60
0,2
518
8
565,70
25,6
565
29
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Dados tirados do modelo
Heterogêneo e Anisotrópico
Cota
Coluna de água
Piezométrica
(mca)
(m)
566,3
13,5
562,5
19
549
17
524,7
3
525,2
27
520,7
9
522
524,2
526
524,2
521,7
518
8
562
23
565
29

O resultado do modelo teórico se ajustou muito bem aos valores medidos pelo
piezômetro hidráulico PG 206, um dos últimos piezômetros remanescentes da época da
construção, que apresentava leituras confiáveis até 1997, época em que foi desativado.
As vazões percoladas pelo maciço da barragem de terra de Três Marias e coletadas pelo
tapete horizontal não são monitoradas. A canaleta de drenagem do pé da barragem tem
sua borda de montante coincidente ou inferior à saída do tapete drenante, de forma que
as águas drenadas pelo tapete são despejadas nesta canaleta. Estão sendo instalados, em
alguns pontos dessa canaleta de pé, alguns vertedores de vazões para permitir um
monitoramento efetivo dessas vazões.

Entre as estacas 16+00m e 20+00m aproximadamente, nota-se afluxos e descontínuos
(‘merejamentos’) ao longo da canaleta de pé. As vazões observadas no modelo são
incipientes e similares aos valores reais. Para uma distância de 100m de pé de barragem,
o modelo registra uma vazão de aproximadamente 0,34 l/min. Em uma medição de
campo realizada no final de março de 2007, em final de período chuvoso e sob chuvas
recentes, mediu-se uma vazão de 4,5 l/min ao longo de um trecho de 150m,
correspondente a 3,2 l/min em 100m, ou seja, da ordem de 10 vezes superior a
observada.
Adicionalmente, considerando o modelo anisotrópico e heterogêneo na condição de
(Potential Seepage Face Review ), foram analisadas as influências específicas das
diferentes condições de contorno. Todos os parâmetros utilizados anteriormente foram
mantidos. O resultado está indicado na Figura 7.14; as poropressões a montante se
ajustam muito bem à realidade de campo, mas, a jusante, os valores simulados foram
sistematicamente superiores aos observados. Quanto às vazões percoladas pelo maciço e
coletados pelo tapete horizontal, o modelo conduziu a um valor igual a 1,2 l/min para
100 m de comprimento da barragem.
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Figura 7.14 – Resultado da análise na seção do leito do rio, considerando anisotropia
nas zonas inferiores da base do núcleo e diferentes condições de contorno.

7.5 – Análise de Percolação Regime Permanente – Estaca 21+80m

No caso das seções das estacas 21+80m e 23+27m, serão abordados apenas os modelos
finais de simulação numérica, levando-se em conta os efeitos de anisotropia da
condutividade hidráulica horizontal e vertical e a influência das tensões verticais
confinantes. Nesta concepção, a zona central do núcleo foi subdividida em três camadas
distintas, com permeabilidades decrescentes com a profundidade.

Para a seção da estaca 21+80m, admitiu-se uma relação entre Kv//Kh = 0,30 para a
camada inferior do núcleo. Neste local, a barragem tem como fundação uma espessa
camada de cascalho, com espessura variando de 5 a 7m, com características de
permeabilidade maior que a dos filtros internos. A Tabela 7.7 apresenta os valores de
permeabilidade e os tipos funções de condutividade hidráulica adotadas na simulação
numérica apresentada.
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Tabela 7.7 – Valores de permeabilidade e funções de condutividade hidráulica, adotadas
nas simulações numéricas realizadas para a estaca 21+80m.
Material

Descrição do Material

Função*

1

Núcleo impermeável-argila silto
arenosa
Aterro a montante siltes arenosos/
argilosos
Aterro a jusante siltes arenosos/
argilosos
Rocha decomposta
Filtro vertical
Cascalho fundação
Silte da fundação
Tapete drenante
Rocha sã
Núcleo impermeável base inferior
Silte da fundação jusante
Núcleo impermeável parte
intermediária

2
3
4
5
6
7
8
10
12
13
14

10

Permeabilidade
(m/s)
4,0 x 10 -9

Tipo
de função
variável

12

2.0 x 10 -8

variável

11

5,0 x 10 -8

variável

4
3
9
16
15
7
18
22
23

2,0 x 10 -5
3,0 x 10 -5
3,0 x 10 –4
8,0 x 10 -8
5,0 x 10 -6
5,0 x 10 -7
5,0 x10 -10

constante
constante
constante
constante
variável
constante
constante
variável
variável

1,0 x 10 -6
9,0 x10 -10

*funções de condutividade hidráulica do Programa SEEP
A seção 21+80m é instrumentada em termos de piezômetros e medidores de nível de
água apenas a jusante do filtro vertical e na fundação. Os instrumentos utilizados no
modelo numérico, situados no talude de montante, são instrumentos oriundos da seção
23+27 e foram empregados para facilitar as correlações entre os modelos, numérico e
real .
As Figuras 7.15 e 7.16 mostram respectivamente, a malha de elementos finitos definida
para a seção 21+80m e o resultado da simulação da percolação em regime permanente.
A Tabela 7.8 mostra a comparação entre os resultados do modelo e as leituras de
campo. O instrumento instalado na camada de cascalho encontra-se com problema de
mau funcionamento desde a sua instalação, não permitindo comparar os resultados
teóricos e de campo. Os demais instrumentos indicaram níveis piezométricos muito
próximos aos resultados do modelo numérico.
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Figura 7.15 – Malha de elementos finitos para análise de percolação na estaca 21+80m.
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Figura 7.16 – Resultado da análise na seção 21+80m considerando carga total a jusante.
Tabela 7.8 – Comparação entre as poropressões dos modelos teóricos e o real.

Identificação do
Instrumento
PC501
PC503
PC504

Dados referentes às Leituras de Dados tirados do modelo
Campo
Heterogêneo e Anisotrópico
Cota
Cota
Coluna de água
Coluna de
Piezométrica
Piezométrica
(mca)
água (mca)
(m)
(m)
524,30
0,5
525,2
2
1,3
1,5
523,10
522,8
0
0
523,80
523,2

PC505

520,00

5

520,1

4

PC506

520,00

9

8

MN500

533

2,4

520,1
525,2
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7.6 – Análise de Percolação Regime Permanente – Estaca 23+27m
Os estudos de percolação na estaca 23+27 consideraram a malha de elementos finitos
indicada na Figura 7.17. Nas simulações, foram utilizados modelos isotrópico e
anisotrópico em relação às condutividades hidráulicas horizontais e verticais dos
materiais, além da influência das tensões verticais nos modelos de fluxo. Para os
materiais mais argilosos, foram incorporadas funções específicas de condutividade
hidráulica disponíveis no Programa SEEP (Tabela 7.9).
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Figura 7.17 – Malha de elementos finitos para análise de percolação na estaca 23+27m.
A seção 23+27m corresponde à seção da barragem que possui na fundação uma espessa
camada de argila porosa, sobrejacente a duas camadas de cascalho, separadas por outra
camada de argila. Esta seção está bastante instrumentada em termos de piezômetros e
medidores de nível de água.

Antes de admitir, como definitivos, os resultados apresentados neste trabalho, foram
feitas várias simulações. Em termos de poropressões, ocorreu uma boa similaridade
entre os modelos teóricos e o real; entretanto, para convergência das vazões percoladas,
foram necessários maiores detalhamentos na caracterização e na geometria dos
materiais, baseados principalmente em resultados de sondagens.

Assim, nos modelos numéricos, a argila porosa vermelha subjacente ao maciço foi
subdividida transversalmente em dois tipos de materiais, considerando-se a camada
situada imediatamente abaixo do reservatório e de grande parte do maciço como sendo
menos permeável, devido aos efeitos do peso próprio do aterro compactado.
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Quanto a camada de cascalho existente sob o talude de jusante da barragem, adotou-se a
sua subdivisão no modelo na forma de três subcamadas com características de
permeabilidade diferentes, em função de uma avaliação detalhada dos testemunhos de
testemunhos de sondagem (Figura 7.18). Esta concepção resultou em ajustes excelentes
das poropressões e vazões percoladas para ambos os modelos estudados (Figuras 7.19 a
7.20 e Tabela 7.10).

Tabela 7.9 – Valores de permeabilidade e funções de condutividade hidráulicas
adotadas nas simulações numéricas realizadas para a estaca 23+27m.
Material

Descrição do Material

1

4

Núcleo impermeável-argila silto
arenosa
Aterro a montante siltes
arenosos/ argilosos
Aterro a jusante siltes arenosos/
argilosos
Tapete drenante

5

Função* Permeabilidade
(m/s)
1
4,0 x 10 -9

Tipo
Anisotropia
Kv//Kh
de função
variável
0,5

2

4.0 x 10 -8

variável

-

3

5,0 x 10 -8

variável

-

4

2,0 x 10-5

constante

-

Filtro vertical

5

3,0 x 10 -5

constante

-

6

Argila porosa da fundação

6

1,0 x 10 –7

constante

5

7

Camada superior de cascalho

7

5,0 x 10 -6

constante

-

8

Silte da fundação

8

8,0 x 10 -8

constante

-

9

1ª Camada inferior de cascalho

13

3,0 x 10 -5

constante

-

10

3ª Camada inferior de cascalho

10

2,0 x 10 -5

constante

-

11

Rocha decomposta

11

5,0 x 10 -6

constante

-

12

Rocha sã

12

1,0 x 10 -7

constante

-

13

14

1,0 x 10 -10

variável

0,3

15

8,0 x10 -10

variável

0,4

15

Núcleo impermeável base
inferior
Núcleo impermeável parte
intermediária
2ª Camada inferior de cascalho

9

7,0 x 10 -5

constante

-

16

Silte da fundação jusante

20

8,0 x10 -6

variável

9

2
3

14

*funções de condutividade hidráulica do Programa SEEP
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Figura 7.18 – Fotos dos testemunhos de sondagens do talude de jusante/fundação e área
a jusante da seção da barragem da estaca 23+27m.
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Figura 7.19 - Resultado da análise na seção 23+27m considerando modelo isotrópico e
heterogêneo, com carga total a jusante (condição de potencial prescrito a jusante).
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Figura 7.20– Resultado da análise na seção 23+27m considerando modelo anisotrópico
e heterogêneo, com carga total a jusante (condição de potencial prescrito a jusante).
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Tabela 7.10 – Comparação entre as poropressões e nível de água, registrados nos
instrumentos instalados nas seções 23+27 e os dados teóricos.

Identificação
do
Instrumento

Dados referentes às
Leituras de Campo

Dados tirados do
Dados tirados do
modelo Heterogêneo e modelo Heterogêneo e
Anisotrópico
Isotrópico

Cota
Coluna
Cota
Coluna
Cota
Coluna
Piezométrica de água Piezométrica de água Piezométrica de água
(m)
(mca)
(m)
( mca)
(m)
(mca)

PC401

566,0

15.5

565,8

14

565,8

14

PC402

562,0

11

563

12

562,8

12

PC403

540,3

16.7

539,9

16,5

540,5

17,5

PC404

547,3

7.4

548

7,5

547,5

6,5

PC405

430,5

11.5

530,3

11

530,9

11,5

PC406

528,4

8

527,8

7,5

528,2

8

PC408

532,0

20

530,8

19,5

531,3

20

PC410

526,3

1.5

526,5

1,8

526,7

2

PC412

528,6

1.2

530,4
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Analogamente às análises feitas para a seção do leito do rio, após calibração do modelo
usando a condição de potencial prescrito, aplicou-se a técnica de modelação baseada na
fixação das condições de contorno. Foi utilizado um modelo anisotrópico, tendo sido
mantidos os mesmos parâmetros de permeabilidade adotados previamente (Figura 7.21).
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Figura 7.21- Resultado da análise na seção 23+27m, considerando anisotropia nas zonas
inferiores da base do núcleo e condição de contorno definida pela função do programa.
As análises mostram que as poropressões a montante se ajustam muito bem à realidade
mas, à jusante, foram obtidos acréscimos das pressões da ordem de 2 a 4 metros de
coluna d’água em relação às medidas de campo. Quanto às vazões percoladas pelo
maciço e coletados pelo tapete horizontal, houve um aumento de 7%, enquanto que, na
fundação, ocorreu uma diminuição da vazão da mesma ordem de grandeza.

7.7 – Análise de Percolação em Regime Transiente - Rebaixamento rápido do nível
do reservatório

Para os estudos de percolação em regime transiente, adotou-se a seção de máxima altura
da barragem, situada no leito do rio e apresentando elevadas poropressões a montante
do filtro vertical. Foram analisadas duas situações: oscilação sazonal máxima ocorrida
no menor período de tempo já observada no reservatório (564,84m a 552,8m ocorrida
em 8 meses) e as variações consideradas em projeto (568,30m e 552,00m), com duração
de 6 meses.

Para estabelecer a condição inicial do regime transiente, para a condição sazonal
observada no reservatório (564,84m a 552,8m), foi incorporada ao modelo duas fases de
rebaixamento. Estas simulações constituíram uma tentativa de representar os efeitos do
histórico das oscilações do NA do reservatório sobre as medidas registradas pelos
piezômetros, cujas leituras são muito afetadas pelos tempos de resposta dos
instrumentos.
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Num primeiro momento, fez-se um rebaixamento considerando o NA variando entre as
elevações 568,30m (NA máximo normal do reservatório) a 564,84m (NA máximo para
a oscilação do nível d’água do reservatório a ser analisada), ocorrida em um período de
5 meses e uma semana (Figura 7.22).
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Figura 7.22 – Simulação da primeira etapa do rebaixamento (568,30m a 564,84m)

Esta condição inicial corresponde ao NA do reservatório na posição mais crítica já
observada na barragem de Três Marias, para início de um rebaixamento de grande
magnitude. Assim, esta análise serviu para checar o resultado do modelo com os níveis
piezométricos reais, uma vez que oscilações desta ordem de grandeza são
freqüentemente observadas no reservatório de Três Marias.

Numa segunda etapa, analisou-se os efeitos do rebaixamento do reservatório da
elevação 564,84m para 552,8m, considerando como dado de entrada para esta
simulação a linha freática gerada na primeira etapa da simulação. A Figura 7.23 mostra
a condição final do rebaixamento, para o reservatório deplecionado de 12,04m, em um
período de 8 meses.
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Figura 7.23 – Simulação da segunda etapa do rebaixamento (564,84m a 552,80m)

Quando se comparam os resultados de campo com os resultados da primeira fase de
rebaixamento do reservatório, (variações entre as elevações 568,30m a 564,84m) notase uma grande similaridade entre os valores das poropressões teóricas e as poropressões
medidas em campo. Entretanto, o resultado da segunda fase de deplecionamento
ocorrido no reservatório entre as elevações 564,84m e 552,80m não condizem com os
dados dos piezômetros localizados nas regiões mais a montante e na parte central da
barragem. Este fato é justificado pela influência que o histórico das variações anteriores
do reservatório, exercem na piezometria da barragem. Este período de observações
corresponde ao deplecionamento ocorrido entre os anos de 1996 e 1997.

Os valores simulados foram sistematicamente maiores que os registrados em campo, da
ordem de 2,0 a 4,5m acima dos mesmos. Portanto, as discrepâncias entre a medidas
piezométricas observadas para aquele rebaixamento específico não invalidam o modelo,
pois na ocasião analisada, o histórico de poropressões estava influenciado por oscilações
anteriores do reservatório oriundas de uma situação de nível mais baixo. É praticamente
impossível obter boas correlações com as medidas de campo no caso de um reservatório
com regime tão variável quanto ao da barragem de Três Marias. A piezometria fica
claramente condicionada ao histórico das oscilações do reservatório (Figura 7.24).
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Figura 7.24 – Correlações entre medidas de alguns piezômetros e as oscilações do NA
do reservatório.

A simulação para as variações do nível de água do reservatório consideradas em projeto
(568,30m e 552,00m) com duração de 6 meses, adotou como entrada no programa, as
poropressões geradas por modelação numérica, para a condição de fluxo em regime
permanente que melhor se ajustou às poropressões de campo e estão representadas na
figura 7.12.

O resultado dessa simulação está representado na figura 7.25. Observa-se que não houve
muita diferença entre a os estudos anteriores, quando se procurou representar a situação
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real de campo e esta hipótese de rebaixamento sugerida nos estudos de projeto. A
diferença entre os dois casos simulados, da ordem de 1,0 a 2,5m.
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Figura 7.25 - Resultado da condição de rebaixamento considerada em projeto.
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CAPÍTULO 8

ANÁLISES DA ESTABILIDADE DA BARRAGEM DE TRÊS
MARIAS

8.1 - Considerações Iniciais

Para as análises de estabilidade dos taludes da barragem de Três Marias, fez-se uma
abordagem dos critérios adotados na época da construção, bem como dos parâmetros de
resistência adotados nestas análises. Para a finalidade dos estudos atuais, novos ensaios
de laboratório foram realizados em 2003, além de se considerar resultados de alguns
ensaios realizados em 1985.

As análises de estabilidade foram implementadas com base nos princípios de equilíbrio
limite, adotando-se o método de Spencer. O método de Spencer foi aplicado por se
tratar de um método rigoroso de análise com fácil implementação; este método satisfaz
condições de equilíbrio de forças e momentos e admite que as forças entre as lamelas
têm a mesma direção. A implementação das análises foi feita com a utilização do
software Slope/W, desenvolvido pela Geo-Slope International Ltd – versão 5.0.

O Programa Slope/W é um programa bastante difundido entre o meio técnico de
engenharia geotécnica, por oferecer uma ampla gama de recursos de análise e uma
interface bastante amigável com o usuário. O programa permite, por exemplo, a
consideração de diferentes materiais, geometrias complexas, definição de superfícies de
ruptura pelo próprio usuário, hipóteses de inclusão dos efeitos das poropressões nas
análises (incluindo a importação direta de dados gerados pelo Programa Seep,
simulação de carregamentos, etc).

As subpressões de percolação no corpo do maciço foram calculadas por meio de redes
de fluxo traçadas por técnica de elementos finitos, pelo programa Seep/W. Os
programas utilizados são relacionáveis, permitindo que as poropressões geradas no
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programa Seep sejam utilizadas nas análises de estabilidade pelo programa Slope por
simples importação.

As análises de estabilidade comportaram as três seções consideradas no capítulo
anterior:
•

seção máxima situada no leito do rio (estaca 18+00m),

•

seção da barragem onde existe na fundação a maior espessura de cascalho com
permeabilidade muito maior que as do maciço (estaca 21+ 80m),

•

seção da barragem assentada diretamente sobre uma espessa camada de argila
porosa, sobrejacente a duas camadas de cascalho separadas por outra camada de
argila (estaca 23 + 27m).

8.2 - Condições de Carregamento e Seleção dos Parâmetros de Resistência

Após a seleção das seções para análise, foram feitas algumas considerações prévias
sobre as condições de carregamento e a seleção dos parâmetros utilizados nas análises
recentes, baseados em uma sistematização e integração de todas as séries de ensaios
realizados para os materiais de construção da Barragem de Três Marias.
A ruptura mais freqüente em barragens ocorre durante o regime permanente,
constituindo sempre um processo com grandes conseqüências pois, além do prejuízo
material e ambiental, na maioria das vezes, envolve também a perda de vidas humanas.
Portanto, para esta situação, torna-se crítica a análise da estabilidade do talude de
jusante, condicionada à capacidade e à eficiência do sistema de drenagem interna da
barragem.
No caso de um rebaixamento do nível de água do reservatório, o talude de montante fica
submetido a um desconfinamento lateral e às variações das poropressões devido ao
aumento das tensões de cisalhamento na zona do rebaixamento. Estes efeitos podem ser
críticos dependendo da velocidade do rebaixamento, da permeabilidade e da
compressibilidade do material sujeito a estes efeitos (Ávila, 1996).
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Para argilas com permeabilidades muito baixas (da ordem de 10-7 cm/s), mesmo um
rebaixamento mais demorado pode ser desfavorável. Bishop (1952), citado em Ávila
(1996), considera que, para um material com permeabilidade da ordem de 10-6 cm/s,
um rebaixamento de 30cm/dia seria suficiente para que as poropressões geradas
caracterizassem um comportamento não drenado. Geralmente, as conseqüências de uma
ruptura nesta situação são menos catastróficas que na situação anterior, pois o
reservatório encontra-se mais vazio e o talude envolvido é o de montante.
A fase mais importante e complexa em uma análise de estabilidade é a fase da escolha
dos parâmetros mais adequados para cada condição de carregamento. No caso de se
utilizar análises por tensões totais, admite-se que as poropressões geradas no
cisalhamento estão implicitamente consideradas nas análises. A simulação em
laboratório das condições de campo é muito questionável, pois a resistência não drenada
depende fundamentalmente das condições de carregamento impostas ao corpo de prova,
principalmente se o solo não estiver saturado. Portanto, a resistência não drenada do
solo medida no ensaio de laboratório não é, em princípio, representativa das condições
reais de campo.
Nas análises por tensões efetivas, considera-se que a resistência do solo é conhecida e
que as poropressões podem ser previstas com maior precisão, incluindo as poropressões
de adensamento, as poropressões de percolação e as poropressões geradas durante o
cisalhamento. Para as duas primeiras existem formas de determinação, ao passo que as
poropressões de cisalhamento são difíceis de simulação em laboratório, conforme
abordado anteriormente. Portanto, análises empregando-se tensões efetivas são mais
usuais e mais indicadas, a menos nos casos de solos que tendem a se contrair durante o
cisalhamento e/ou condições especiais de carregamento.

8.2.1- Parâmetros de Resistência para Análises em Regime Permanente de Fluxo
O estabelecimento do fluxo no maciço da barragem, devido à formação do reservatório,
implica uma redução das tensões efetivas pela introdução das poropressões de
percolação. Nesta fase já não há mais carregamentos adicionais no talude de jusante, a
menos que ocorram terremotos, sem histórico nas barragens brasileiras.
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Na fase de operação do reservatório, a estabilidade da barragem é crítica para o talude
de jusante e, neste caso, devem ser utilizados parâmetros de resistência obtidos a partir
de ensaios que reproduzam as condições de campo. A metodologia convencional
consiste na adoção de parâmetros efetivos de resistência obtidos a partir de ensaios tipo
CIU para investigar a resistência do solo, considerando amostras saturadas ou não
saturadas, dependendo da condição dos solos no maciço da barragem.

Muitos autores recomendam a utilização de envoltórias efetivas obtidas de ensaios CD,
conjugados com poropressões da própria rede de percolação e, assim, as poropressões
geradas durante o cisalhamento não são consideradas. Para solos com tendência a dilatar
durante o cisalhamento, os resultados estariam ao lado da segurança, mas é aconselhável
que se faça sempre uma análise complementar considerando envoltórias de tensões
totais de ensaios não drenados conjugadas com poropressões de rede de fluxo mesmo
para aterros bem compactados.

8.2.2- Parâmetros de Resistência para Análises de Rebaixamento do Reservatório

A condição de estabilidade estática para o talude de montante melhora com o
enchimento do reservatório. Em contrapartida, o rebaixamento causa uma variação
sensível dos estados de tensões totais, que decrescem, entretanto, não da mesma
magnitude, resultando numa relação de aumento da tensão desviatória, além de
propiciar a geração de acréscimos de poropressões.

Apesar de

ser possível simular estes estados de tensão em ensaios especiais em

laboratório, é prática usual adotar envoltórias de tensões efetivas obtidas a partir de
ensaios trixiais drenados, com estimativas de poropressões a partir da rede de
rebaixamento, tal como preconizado por Bishop.

Neste método, admite-se que o

parâmetro A das poropressões seja igual a 1. No caso de A > 1,0, a análise deve ser
refeita em termos de tensões totais com base em resultados de ensaios triaxiais não
drenados e adensados anisotropicamente, associados a valores de poropressões obtidos
diretamente da rede de fluxo de rebaixamento.
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8.2.3 – Parâmetros de Resistência para Análises de Solos Especiais

A barragem de Três Marias possui como fundação, em grande parte de sua extensão,
solos com características de resistência menores que as do próprio maciço. Além disso,
são

materiais que apresentam um comportamento especial, caracterizado por uma

queda de resistência pós-pico.

Dois fatores distintos podem ocasionar a queda de resistência intrínseca do solo. O
primeiro fator pode ser devido a forte tendência de contração que os solos apresentam,
quando saturados e submetidos a carregamentos não drenados, gerando acréscimos de
poropressão e, conseqüentemente, decréscimos contínuos de resistência (argilas
sensíveis e areias fofas).

A segunda causa de decréscimo de resistência é devida à quebra da estrutura do solo e à
reorientação das partículas em carregamentos drenados, quando submetidos à aplicação
de deformações cisalhantes. As argilas porosas colapsíveis, encontradas comumente na
região centro-sul do Brasil, são exemplos para o primeiro caso e os solos residuais de
basalto ilustram bem a natureza da segunda causa.

Os valores máximos de (σ’1-σ’3) e (σ’1/σ’3) coincidem sempre que σ’3 se mantém
constante durante o ensaio (Ávila, 1978). No caso de material com tendência a contrairse durante o cisalhamento, o valor máximo de (σ’1-σ’3) ocorre a deformações menores
que as correspondentes a (σ’1/σ’3) máximo, resultando em envoltórias francamente
distintas nos dois casos (Figura 8.1). No caso contrário, ou seja, para materiais que
tendem a sofrer dilatância durante o cisalhamento, o valor máximo de (σ’1/σ’3) ocorre a
menores deformações que o valor máximo de (σ’1-σ’3).
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Figura 8.1- Envoltórias de resistência em função de (σ’1-σ’3) e (σ’1/σ’3) para materiais
com tendência à contração durante cisalhamento (Ávila, 1978).

Tais solos, que exibem uma tendência de contração durante cisalhamento, constituem
elementos bastante complicadores para as análises de estabilidade global de barragens,
quando presentes em suas fundações. Os problemas associados a este tipo de solo são
complexos e trazem um grau maior de desconhecimento quanto à investigação,
mapeamento, amostragem, ensaios geotécnicos e à adoção de parâmetros de projeto,
bem como à escolha do método de análise a ser aplicado.

Não existe um método racionalmente fundamentado de análise de estabilidade com
esses materiais. No presente estágio do conhecimento, as análises por tensões totais para
o valor de pico da tensão desviadora (σ’1-σ’3) parecem mais compatíveis com rupturas
em aterros sobre esses materiais, além de estarem a favor da segurança, uma vez que,
em condições não drenadas, tipificam-se como sendo mais rigorosas perante a maioria
das condições de campo.

Para a análise da estabilidade durante o período de operação de uma barragem, exige-se
que se considere o solo de fundação como saturado e é rotina extrair parâmetros de
resistência para tais materiais a partir de ensaios triaxiais CIU. Os corpos de prova
devem estar

saturados por procedimentos adequados de percolação inversa e

contrapressão.
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8.3 – Metodologias e Parâmetros Adotados na Fase de Projeto da Barragem

8.3.1 – Metodologias Utilizadas

Historicamente, as análises de estabilidade de barragens de terra eram feitas com base
em análises sob tensões totais, uma vez que não se dispunham de metodologias
consistentes para uma adequada quantificação das poropressões atuantes nos maciços e
fundações. Neste contexto, a barragem de Três Marias está inserida numa nova
realidade, em que se conjugaram análises sob tensões efetivas e totais, que foram
denominadas, respectivamente de métodos A e B (Moran et al., 1958).

O Método A conjugava tensões efetivas e poropressões; as poropressões eram medidas
pela instrumentação de campo durante o período construtivo e foram estimadas com
base nas redes de percolação para as análises da barragem sob regime permanente. O
método B foi baseado em tensões totais considerando todas as poropressões geradas no
maciço, inclusive aquelas oriundas da construção da própria barragem.

Na análise para condição final de construção, no caso do método A, os parâmetros de
resistência foram obtidos por meio de ensaios triaxiais drenados CD e, no caso do
método B, estes foram derivados de ensaios triaxiais UU, a partir de amostras não
saturadas coletas de aterro experimental e do próprio maciço da barragem.

Para a condição de regime permanente, o talude de montante foi analisado pelo método
A, com parâmetros obtidos de amostras saturadas em ensaios triaxiais CD; o talude de
jusante foi avaliado pelo método B, com parâmetros de ensaios triaxiais não drenado do
tipo CIU.

Finalmente, para o caso de rebaixamento rápido, o talude de montante foi analisado com
base nos métodos A e B, com parâmetros de resistência obtidos a partir de ensaios
triaxiais CD e CIU em amostras saturadas.
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Os critérios de projeto, adotados para a condição de estabilidade do maciço,
consideravam fatores de segurança mínimos iguais a 1,5 para a barragem sob regime
permanente de fluxo e 1,3 para a condição de rebaixamento rápido.

8.3.2 – Parâmetros Adotados
•

Solos de Fundação da Barragem

Conforme exposto previamente, a

argila areno-siltosa vermelha da fundação da

barragem, na zona da ombreira esquerda, foi motivo de grande preocupação durante a
construção da barragem por ser muito porosa, sendo, então, objeto de investigação
geotécnica detalhada. A resistência da argila porosa foi investigada através de ensaios
de compressão triaxial CIU e UU, realizados a partir de amostras indeformadas
(saturadas e não saturadas) extraídas dos poços de inspeção executados na área do
barramento. Nos ensaios, foram utilizadas pressões confinantes de até 800 kN/m².

Como a argila porosa apresentou graus de saturação muito baixos, em torno de 30 a 40
%, os resultados dos ensaios triaxiais UU foram corrigidos no sentido de se incorporar
os efeitos da redução do volume do corpo de prova quando da aplicação das pressões
confinantes. Adicionalmente, visando a obtenção de resultados mais realistas, foram
moldados corpos de prova com diâmetros de 7,5 cm e alturas de 20,0 cm.

Dessas medições, inferiu-se que, sob tensões confinantes variando entre 1,5 a 3,0
kg/cm², a redução da seção transversal dos corpos de prova variou de 13% a 34% e que
a mesma permaneceu essencialmente constante durante a ruptura; ao final do ensaio, a
remoção das tensões confinantes acarretou um aumento da seção transversal de 7 a 17%
em relação aos valores iniciais. Com base nestes resultados, atribuiu-se à tensão de
ruptura um acréscimo de 24% no valor calculado a volume constante (CEMIG, 1962a).
Com base nestes procedimentos, a envoltória de resistência ao cisalhamento apresentou
um intercepto de coesão igual a 0,2 kg/cm² e um valor de ângulo de atrito igual a 21o.
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A argila porosa da fundação foi submetida posteriormente a uma nova campanha
experimental, compreendendo ensaios triaxiais CD e CIU. Os ensaios CIU foram
executados em corpos de prova saturados, sob tensões confinantes variando entre 100 e
500 kN/m², sendo estabelecida uma envoltória expressa por τ = σ tg 18 o. Os ensaios CD
foram executados tanto para a condição do solo natural como saturado, sendo obtida
uma envoltória expressa por τ = σ . tg 27 o (CEMIG, 1959).

Em relação ao solo residual, constatou-se ser o mesmo constituído por um silte arenoso
duro; sua boa capacidade de suporte e sua baixa compressibilidade foram atestadas
pelos poços de inspeção abertos na área. Uma série de ensaios triaxiais e de
cisalhamento direto também foi realizada nesse material, tipificado por uma coesão nula
e um ângulo de atrito de 20o.

O siltito decomposto foi estudado por meio de ensaios triaxiais UU, apresentando
comportamento geotécnico adequado tanto em termos de compressibilidade como em
termos de resistência (coesão nula e ângulo de atrito de 270). A Tabela 8.1 apresenta os
valores dos parâmetros obtidos nestas análises (CENIG, 1958).

Tabela 8.1 - Parâmetros de resistência dos solos de fundação da barragem

Material

Parâmetros de Resistência
Tipo de Ensaio

c (kN/m2)

φ (º)

UU

20

21

CIU

0

18

CD

0

27

Silte arenoso (solo residual)

UU

0

20

Siltito decomposto

UU

0

27

Argila porosa vermelha
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•

Solos do Maciço da Barragem

Na fase preliminar do projeto, os parâmetros de resistência da argila porosa vermelha
local, que foi utilizada também como material de construção da barragem, foram
obtidos a partir de amostras coletadas em aterro experimental executado na obra. Os
ensaios de laboratório comportaram análises em condições saturadas e não saturadas
(amostras

compactadas

na umidade

ótima).

Estes

resultados

iniciais

estão

sistematizados na Tabela 8.2.
Tabela 8.2 - Parâmetros de resistência dos solos do maciço da barragem

Tipo de ensaio

Amostra

CD
CIU
UU

Parâmetros de Resistência
c (kN/m2)

φ (º)

saturada

0

25

compactada natural

80

28

saturada

90

15

compactada natural

100

18

saturada

0

20

compactada natural

100

14

Novas análises (CEMIG, 1959) foram feitas para a determinação dos parâmetros de
resistência dos materiais de construção da barragem durante o período construtivo, a
partir de amostras coletadas do próprio maciço da barragem, que foi delimitado, então,
em zonas correspondentes ao núcleo (Zona I) e ao espaldar de montante (Zona II). Os
resultados destas análises estão indicados na Tabela 8.3.

Tabela 8.3 - Parâmetros de resistência dos solos do maciço da barragem (Zonas I e II)
Material

Ensaios UU

Ensaios CD

c
(kN/m2)

φ
(º)

c’
(kN/m2)

φ’
(º)

Zona Z1

100

14

0

28

Zona Z2

100

14

0

28
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Em 1973, a empresa IESA - Internacional de Engenharia – realizou um estudo visando
uma possível elevação de 1,0m do nível do reservatório da barragem de Três Marias, o
que implicou em novas análises da estabilidade dos taludes do aterro de montante e
jusante. Nesta abordagem, os parâmetros de resistência adotados foram: c’ = 0 e φ’ =
25º para todo o maciço da barragem, que resultariam em uma redução do FS global da
barragem em torno de 0,5% a 2%. As atuais análises consideraram esses parâmetros não
representativos para os materiais empregados no maciço da barragem de Três Marias.
Em 1985, procedeu-se a um amplo programa de ensaios em laboratório relativos aos
materiais de construção do maciço da barragem de Três Marias, que compreenderam
ensaios de adensamento, ensaios triaxiais CIU e especiais (tipo PH). As amostras foram
coletadas de um único poço escavado na estaca 21+00, afastado de 16,05m a montante
do eixo longitudinal da barragem e em diferentes profundidades (5,0m 7,85m e 8,5m.
A Tabela 8.4 apresenta os resultados dos ensaios triaxiais CIU obtidos para estas
amostras.
Tabela 8.4 - Parâmetros de resistência dos solos do maciço da barragem -Poço de
Inspeção

Amostras (prof.)
argila silto
arenosa (5,0m )
argila areno
siltosa (7,85m)
argila silto
arenosa (8,50m)

Tensão
confinante

Parâmetros de Resistência
ϒ

ϒsat

(kN/m )

c
(kN/m2)

φ
(º)

c'
(kN/m2)

φ'
(º)

20,4

20,9

70

19

30

27

200 e 350

21,5

21,6

150

19

100

24

70, 250 e
500

20

20,7

58

24

21

30

3

(kN/m²)

(kN/m )

40, 250, 500

3

Em 2003, três poços de investigação foram escavados para coleta de amostras
indeformadas. Dois poços foram abertos no maciço compactado de jusante da barragem,
sendo o primeiro na estaca 17+50m a 15m a jusante do eixo longitudinal, tendo uma de
suas arestas faceando o filtro vertical da barragem. A amostra indeformada foi retirada
entre as profundidades de 1,40m e 1,70m. O segundo poço foi aberto também no
maciço compactado, na estaca 21+80m, com afastamento aproximado de 85m a jusante
do eixo. A amostra indeformada foi retirada a uma profundidade de 1,55m a 1,85m.
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A terceira amostra foi coletada em um poço aberto entre a canaleta de drenagem
superficial e a estrada que bordeja o pé da barragem na estaca 24+15m, a uma
profundidade de 2,00m a 2,30m. Esta amostra representa a argila porosa vermelha
remanescente das escavações e faz parte da fundação da barragem, sendo a primeira
camada subjacente ao aterro compactado.

Este material também foi amplamente

utilizada no corpo da barragem.
A Tabela 8.5 apresenta a classificação e os valores dos parâmetros de resistência obtidos
a partir de ensaios CIU com medidas de poropressões. Para as amostras do aterro, os
ensaios foram realizados sob pressões confinantes de 100, 200 e 400 kPa; para o
material da fundação, as pressões confinantes adotadas foram de 50, 100, 200 e 400
kPa.
Tabela 8.5 - Parâmetros de resistência dos solos do maciço e da fundação da barragem
(Poços de Investigação)
Amostras

Estaca 17+50m
Estaca 21+80m
Fundação

Classificação
silte areno
argiloso c/
pedreguho
silte areno
argiloso
Areia
argilosa
siltosa

ϒ

ϒsat

Parâmetros de Resistência

(kN/m3)

(kN/m3)

c
(kN/m2)

φ
(º)

c'
(kN/m2)

φ'
(º)

21,91

22,3

24,8

25,6

3

34,6

20,3

21,1

61

14,4

30

28,2

13,12

17,95

18

12,1

14

26,6

8.4 – Metodologias e Parâmetros Adotados na Fase de Reavaliação do Projeto

Para as análises visando a avaliação das condições atuais da estabilidade dos taludes da
barragem de Três Marias, fez-se uma análise crítica global integrando todos os valores
dos parâmetros de resistência e das metodologias adotadas nas análises precedentes, na
hipótese de condições de carregamento da barragem envolvendo regime permanente de
fluxo e rebaixamento rápido. Todas as análises foram implementadas por modelação
numérica para o talude mais crítico em cada uma destas condições.
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Para a condição de fluxo permanente, admitiu-se uma condição de fluxo para o
reservatório estabilizado na elevação 568,30m, que representa a condição de operação
normal na qual os níveis piezométricos tenham atingido o seu valor máximo normal. As
poropressões consideradas derivaram dos estudos anteriores de percolação que foram
condizentes com os resultados lidos em campo. A ruptura mais freqüente em barragens
ocorre durante o regime permanente, sendo aquela de maiores conseqüências. Para esta
situação, torna-se crítica a análise da estabilidade do talude de jusante, condicionada a
um pleno funcionamento do sistema de drenagem interna.
Para a condição de rebaixamento rápido, admitiu-se para o talude de montante a
condição de fluxo em regime transiente, simulando a oscilação sazonal máxima
considerada em projeto entre as elevações 568,30m e 552,00m, com duração de 6
meses. Esta situação foi verificada apenas para a seção do leito do rio por ser esta a
seção de maior altura da barragem.

No caso de rebaixamento do nível de água do reservatório, o talude de montante fica
submetido a um desconfinamento lateral somado a uma variação da poropressão devido
ao aumento das tensões de cisalhamento na zona do rebaixamento. Estes efeitos podem
ser críticos dependendo da velocidade do rebaixamento e, geralmente, as conseqüências
de uma ruptura nesta situação são menos catastróficas que na situação anterior.

As análises foram implementadas em termos de tensões totais e efetivas, utilizando os
parâmetros de resistência dados na Tabela 8.6, resultante da análise global de todos os
estudos precedentes. Para os materiais do sistema dreno-filtrante da barragem, foram
adotados valores consistentes com a natureza e a permeabilidade dos diferentes
materiais utilizados e baseados na literatura técnica disponível. Os pesos específicos dos
materiais foram fixados em termos dos valores médios dos resultados dos ensaios de
campo e de laboratório realizados.
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Tabela 8.6 - Parâmetros de resistência adotados nas análises de estabilidade da
barragem
Material

ϒ

ϒsat

Parâmetros de Resistência

(kN/m3)

(kN/m3)

c
(kN/m2)

φ
(º)

c'
(kN/m2)

φ'
(º)

Zona 1 (central)

20

21

60

20

30

28

Zona 2 (montante)

20

21

60

20

30

28

Zona 3 (jusante)

20

21

60

20/15

30

28

Zona 4 (mont/jus)

-

18

20

12

14

20

Filtros vertical e
horizontal

18

20

0

33

-

-

Filtro inclinado

18

19

0

33

-

-

18

20

15

20

14

26

13

18

20

12

14

26

Cascalhos

-

22

0

35

-

-

Rocha decomposta

18

20

0

27

-

-

Solo residual/silte
da fundação
Argila porosa da
fundação

8.5 Casos Analisados

As três seções da barragem previamente definidas foram analisadas inicialmente para a
condição de regime permanente, simulando também uma dada colmatação do sistema
de drenagem. Posteriormente, analisou-se a condição de rebaixamento rápido, limitada à
seção de altura máxima da barragem.

8.5.1 Condição Geral de Percolação em Regime Permanente

As análises de estabilidade, para a condição de percolação em regime permanente,
foram implementadas em termos de tensões totais e efetivas, com base nos parâmetros
indicados na Tabela 8.6, para as três seções analisadas.
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•

Seção máxima situada no leito do rio - Estaca 18+00m

Os resultados obtidos para esta seção da barragem estão apresentados nas figuras
seguintes, em termos de tensões efetivas (Figura 8.2) e totais (Figuras 8.3). Os
resultados iniciais demonstram uma condição plenamente estável da barragem, para
análises em termos de tensões efetivas e totais (valores de FS iguais a 1, 82 e 1,68,
respectivamente).

Na construção da barragem, na região dos espaldares de jusante, foram utilizados
materiais variegados com características geotécnicas mais pobres que os empregados no
restante do maciço. Assim, para simular esta condicionante construtiva, foram refeitas
as análises considerando os seguintes valores dos parâmetros de resistência: c = 60 e φ =
15º (Figura 8.4).

Description: zona 1
Unit Weight: 21
Cohesion: 30
Phi: 28

Description: zona 3 inferior
Unit Weight: 21
Cohesion: 30
Phi: 28

Description: tapete e filtro vertical
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 33

Description: zona 2
Unit Weight: 21
Cohesion: 30
Phi: 28

Description: zona 4
Unit Weight: 18
Cohesion: 14
Phi: 20

Description: rocha decomposta
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 27

Description: zona 3
Unit Weight: 21
Cohesion: 30
Phi: 28

1.82

Description: filtro inclinado
Unit Weight: 19
Cohesion: 0
Phi: 33

Zona 3

Zona 2

Zona 4

Zona 1
Zona 4

Rocha decomposta

Figura 8.2 - Seção 2 - Estaca 18+00m: Análise por tensões efetivas
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Description: zona 1
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 20
Description: zona 2
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 20

Description: zona 3 inferior
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 20
Description: zona 4
Unit Weight: 18
Cohesion: 20
Phi: 12

Description: zona 3
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 20

Description: filtro inclinado
Unit Weight: 19
Cohesion: 0
Phi: 33

1.68

Description: tapete e filtro vertical
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 33
Description: rocha decomposta
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 27

Zona 3

Zona 2

Zona 4

Zona 1
Zona 4

Rocha decomposta

Figura 8.3 - Seção 2 - Estaca 18+00m: Análise por tensões totais

Description: zona 1
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 20
Description: zona 2
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 20
Description: zona 3
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 15

Description: zona 3 inferior Description: tapete e filtro vertical
Unit Weight: 21
Unit Weight: 20
Cohesion: 60
Cohesion: 0
Phi: 15
Phi: 33
Description: zona 4
Description: rocha decomposta
Unit Weight: 18
Unit Weight: 20
Cohesion: 20
Cohesion: 0
Phi: 12
Phi: 27
Description: filtro inclinado
Unit Weight: 19
Cohesion: 0
Phi: 33

1.50

Zona 3

Zona 2

Zona 4

Zona 1
Zona 4

Figura 8.4-

Rocha decomposta

Seção 2 - Estaca 18+00m: Análise por tensões totais (parâmetros de

resistência modificados, incluindo materiais menos resistentes na Zona Z3).

Mesmo nesta condição mais crítica, o FS permaneceu com valor admissível, da ordem
de 1,5. Nota-se que esta hipótese é extremamente rigorosa e é apresentada, nesta
abordagem, como um caso limite de avaliação do desempenho geotécnico da barragem.
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•

Seção com espessura máxima de cascalho na fundação - Estaca 21+ 80m

Os resultados obtidos para esta seção da barragem estão apresentados nas figuras
seguintes, em termos de tensões efetivas (Figura 8.5) e totais (Figura 8.6).
Description: Zona 1
Unit Weight: 21
Cohesion: 30
Phi: 28
Description: Zona 2
Unit Weight: 21
Cohesion: 30
Phi: 28
Description: Zona 3
Unit Weight: 21
Cohesion: 30
Phi: 28

Description: Filtros
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 33
Description: Argila porosa

Description: rocha decomposta
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 27

1.76

Unit Weight: 18
Cohesion: 20
Phi: 12
Desription: Cascalho

Unit Weight: 22
Cohesion: 0
Phi: 35

Zona 2

Zona 3
Zona 1
Argila porosa
Cascalho
Rocha decomposta

Figura 8.5 - Seção 5 - Estaca 21+80m: Análise por tensões efetivas
Description: Zona 1
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 20
Description: Zona 2
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 20
Description: Zona 3
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 20

Description: Filtros
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 33

Description: rocha decomposta
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 27

1.68

Description:Argila porosa

Unit Weight: 18
Cohesion: 20
Phi: 12
Description: Cascalho

Unit Weight: 22
Cohesion: 0
Phi: 35

Zona 2

Zona 3
Zona 1
Argila
porosa
Cascalho
Rocha decomposta

Figura 8.6 - Seção 5 - Estaca 21+80m: Análise por tensões totais

Similarmente à seção situada no leito do rio, as análises são totalmente consistentes em
termos da segurança da barragem (fatores de segurança iguais a 1,76 e 1,68 para
análises sob condições efetivas e totais, respectivamente). Considerando a mesmas
hipótese adicional do caso anterior, obtêm-se valores de FS = 1,49 para parâmetros de
resistência corrigidos para a Zona Z3 da barragem (Figura 8.7)

230

Description: Zona 1
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 20
Description: Zona 2
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 20
Description: Zona 3
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 15

Description: Filtros
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 33

Description: rocha decomposta
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 27

Description:Argila porosa

1.49

Unit Weight: 18
Cohesion: 20
Phi: 12

Description: Cascalho

Unit Weight: 22
Cohesion: 0
Phi: 35

Zona 2

Zona 3
Zona 1
Argila
porosa
Cascalho
Rocha decomposta

Figura 8.7 - Seção 5 - Estaca 21+80m: Análise por tensões totais (parâmetros de
resistência modificados, incluindo materiais menos resistentes na Zona Z3).
•

Seção da barragem situada sobre espessa camada de argila porosa apoiada
a camadas de cascalho separadas por camada de argila - Estaca 23+27m.

Os resultados obtidos para esta seção da barragem estão apresentados nas figuras
seguintes, em termos de tensões efetivas (Figura 8.8) e totais (Figuras 8.9). Os
resultados iniciais demonstram, mais uma vez, a condição estável da barragem, tanto
para as análises globais em termos de tensões totais e efetivas (valores de FS iguais a
1,78 e 1,58, respectivamente), como para as hipóteses específicas analisadas para as
seções anteriores: FS = 1,51 para parâmetros de resistência corrigidos para a Zona Z3
da barragem (Figura 8.10).
Description: Zona 1
Unit Weight: 21
Cohesion: 30
Phi: 28
Description: Zona 2
Unit Weight: 21
Cohesion: 30
Phi: 28
Description: Zona 3
Unit Weight: 21
Cohesion: 30
Phi: 28

Description: Filtros
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 33

Cascalho
Unit Weight: 22
Cohesion: 0
Phi: 35

1.78

Description: Argila porosa vermelha
Unit Weight: 18
Cohesion: 20
Description: Rocha decomposta
Phi: 12
Unit Weight: 30
Description: Silte
Unit Weight: 20
Cohesion: 14
Phi: 26

Cohesion: 0
Phi: 27

Zona 2
Zona 1
argila porosa

cascalho
cascalho

Zona 3
silte
rocha decomposta

Figura 8.8 - Seção 4 - Estaca 23+27m: Análise por tensões efetivas
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Description: Zona 1
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 20
Description: Zona 2
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 20
Description: Zona 3
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 20

Cascalho
Description: Filtros
Unit Weight: 20
Unit Weight: 22
Cohesion: 0
Cohesion: 0
Phi: 33
Phi: 35
Description: Argila porosa vermelha
Unit Weight: 18
Cohesion: 20
Description: Rocha decomposta
Phi: 12
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Description: Silte
Phi: 27
Unit Weight: 20

1.58

Cohesion: 15
Phi: 20

Zona 2
Zona 1
argila porosa

cascalho
cascalho

Zona 3
silte
rocha decomposta

Figura 8.9 - Seção 4 - Estaca 23+27m: Análise por tensões totais
Description: Zona 1
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 20
Description: Zona 2
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 20
Description: Zona 3
Unit Weight: 21
Cohesion: 60
Phi: 15

Cascalho
Description: Filtros
Unit Weight: 20
Unit Weight: 22
Cohesion: 0
Cohesion: 0
Phi: 33
Phi: 35
Description: Argila porosa vermelha
Unit Weight: 18
Cohesion: 20
Description: Rocha decomposta
Phi: 12
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Description: Silte
Phi: 27
Unit Weight: 20

1.51

Cohesion: 15
Phi: 20

Zona 2
Zona 1
argila porosa

Figura 8.10 -

cascalho
cascalho

Zona 3
silte
rocha decomposta

Seção 4 - Estaca 23+27m: Análise por tensões totais (parâmetros de

resistência modificados, incluindo materiais menos resistentes na Zona Z3).

8.5.2

Percolação em Regime Permanente com Simulação da Colmatação do

Sistema de Drenagem Interna da Barragem

Neste item, é avaliada a influência de uma possível colmatação do sistema de drenagem
interna da barragem, na instabilidade do talude de jusante e sua interferência no fator de
segurança quanto ao escorregamento dos taludes da barragem, para as três seções
analisadas previamente. Nesta condição o comportamento à estabilidade da barragem é
ainda satisfatório, com FS = 1,53, para seção do leito do rio.
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•

Seção máxima situada no leito do rio - Estaca 18+00m

Inicialmente, admitiu-se apenas o tapete drenante sofrendo colmatação parcial,
impondo-se, então, uma redução de sua permeabilidade da ordem de 100 vezes,
refazendo-se a análise padrão anterior (Figura 8.11).
PC201 PC202
PC103

14
PC301
PC302
22
MN205

PC104

26

PC203

18

36

8

PC34
PL108

20

32

2.6993e-007

28

MN202
MN203

PC210
PC204 8

PC209

12

14

MN204

PC208

14

PC207

Description: zona 1
Unit Weight: 21
Cohesion: 30
Phi: 28

Description: zona 3 inferior
Unit Weight: 21
Cohesion: 30
Phi: 28

Description: tapete e filtro vertical
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 33

Description: zona 2
Unit Weight: 21
Cohesion: 30
Phi: 28

Description: zona 4
Unit Weight: 18
Cohesion: 14
Phi: 20

Description: rocha decomposta
Unit Weight: 20
Cohesion: 0
Phi: 27

Description: zona 3
Unit Weight: 21
Cohesion: 30
Phi: 28

4.5992e-008

PG206

PG302

2.4646e-008

PL305

1.67

Description: filtro inclinado
Unit Weight: 19
Cohesion: 0
Phi: 33

Zona 3

Zona 2
Zona 1
Zona 4

Zona 4

Rocha decomposta

Figura 8.11 - Seção 2 - Estaca 18+00m: Análise do fluxo (a) e da estabilidade (b) da
barragem simulando uma possível colmatação parcial do tapete drenante.

Posteriormente, a colmatação foi extrapolada também para a zona do filtro vertical e,
numa escala ainda maior, todo o sistema drenante da barragem, incluindo o tapete
inclinado. Finalmente, considerou-se apenas a colmatação da zona de saprolito situado a
jusante do filtro inclinado, material que se mostra bastante condicionador do fluxo
através das fundações da barragem. Estas condições estão ilustradas pelas redes de fluxo
apresentadas nas Figuras 8.12, 8.13 e 8.14 dadas a seguir.
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PC201 PC202
PC103

14
PC301
PC302 20
MN205

PC104

30

18

36

6

PC34

30

PL108

MN202
MN203

2.8236e-007

PC203

1.8215e-008

PG206

PG302

2.0948e-008

PL305

PC210
PC204 8

PC209

12

PC208

30

12

MN204

PC207

Figura 8.12 – Seção 2 - Estaca 18+00m: Análise do fluxo da barragem simulando a
colmatação conjunta do tapete drenante e filtro vertical.
PC201 PC202
PC103

14
PC301
PC302 20

24

MN205

PC104

2.6932e-007

30
PC203

18

36

8
PC34

22
32

PL108

30

MN202

1.8139e-008

PG206

PG302

2.0301e-008

PL305

MN203

PC210
PC204

PC209

12

PC208

MN204

12

PC207

Figura 8.13 – Seção 2 - Estaca 18+00m: Análise do fluxo da barragem simulando a
colmatação de todo o sistema de drenagem interna da barragem
PC201 PC202
PC103

22

MN205

PC104

20

28

PC203

PC34

36

8
20
PL108

30

MN202

5.1957e-008

PC301
18
PC302

MN203

8

14

PG206

5.4235e-008

PG302

1.8860e-007

PL305

PC210
PC204

PC209

12
PC208

PC207

MN204

12

30

Figura 8.14 – Seção 2 - Estaca 18+00m: Análise do fluxo da barragem simulando a
colmatação da zona de saprolito situada na fundação da barragem.
Nestas análises, a exemplo do caso anterior, as permeabilidades dos materiais foram
reduzidas de 100 vezes para se aferir os efeitos de uma possível colmatação interna da
barragem. Em todos os casos, observa-se um comportamento similar entre as situações
analisadas, com a linha freática tendendo a se elevar na região do talude de jusante e o
fluxo sendo direcionado preferencialmente pela fundação. Tais problemas seriam
detectados pela elevação contínua das cargas piezométricas nesta região da barragem.
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Observa-se que a camada de rocha decomposta ou saprolito, existente sob o talude de
jusante, constitui a feição mais relevante no controle da percolação no talude de jusante
da barragem na seção do leito do rio. Com efeito, se esta camada tiver sua
permeabilidade alterada ou sua continuidade impedida (em alguns locais da barragem,
esta camada pode inclusive ter sido totalmente removida), a freática tende a subir muito
acima do tapete drenante, comprometendo significativamente o fluxo interno na
barragem (Figura 8.15). Ainda que em condição tão crítica, o comportamento à
estabilidade da barragem é ainda satisfatório, com FS = 1,53 (Figura 8.15). Outro fato
observado é se a rocha sã do leito do rio for mais permeável que a considerada na
simulação, sua influência na piezometria da barragem tende a ser positiva, reduzindo as
subpressões no talude de jusante.
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Figura 8.15 – Seção 2 - Estaca 18+00m: Análise da estabilidade da barragem simulando
a colmatação da zona de saprolito situada na fundação da barragem.

•

Seção com espessura máxima de cascalho na fundação - Estaca 21+ 80m

Também nesta seção da barragem foi simulada a colmatação do sistema de drenagem
interna (constituído apenas pelo tapete drenante e filtro vertical), a fim de se estudar sua
influência na instabilidade do talude de jusante e sua interferência no fator de segurança
quanto ao escorregamento dos taludes. O fator de segurança encontrado nesta
simulação foi de 1,62 (Figura 8.16).
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Figura 8.16 - Seção 5 - Estaca 21+80m: Análise da rede de fluxo (a) e da estabilidade
(b) da barragem simulando a colmatação do sistema de drenagem interna da barragem.
Como na região próxima à estaca 21+80, ocorrem os maiores recalques observados na
barragem e como existem várias surgências no talude de jusante, sobre a canaleta de
drenagem superficial, estudou-se esta situação particular nas análises. Nesta abordagem,
a camada de argila porosa sobrejacente à espessa camada de cascalho na fundação, foi
admitida como tendo uma permeabilidade maior (da ordem de apenas 3 vezes) que a
adotada inicialmente e foi mantida inalterada a permeabilidade do tapete drenante da
barragem (2x10-7m/s e 5x10-6m/s, respectivamente).
Nestas condições, a camada de argila porosa deixa de atuar como elemento confinante
da camada de cascalho bastante permeável da fundação, passando a interferir
decisivamente no regime de fluxo da barragem, com uma conseqüente elevação da linha
freática e redução substancial do coeficiente de segurança da barragem para 1,38
(Figura 8.17).
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Figura 8.17 - Seção 5 - Estaca 21+80m: Análise da estabilidade da barragem simulando
a condição da camada de argila da fundação mais permeável.
•

Seção da barragem situada sobre espessa camada de argila porosa apoiada
a camadas de cascalho separadas por camada de argila - Estaca 23+27m.

Analogamente aos casos anteriores, simulou-se a colmatação do sistema de drenagem
interna nesta seção da barragem, considerando-se as condições de colmatação limitada
ao tapete drenante (Figura 8.18) e do tapete mais filtro vertical (Figura 8.19). Observase que não há diferença significativa entre as simulações estudadas; na região de
montante, as poropressões não se alteram, mas na fundação e a jusante do filtro há um
aumento expressivo das poropressões geradas. Neste contexto, efetuou-se apenas a
análise da estabilidade da barragem para a condição de tapete drenante sofre
colmatação. Numa abordagem sob tensões efetivas, foi obtido um fator de segurança em
torno de 1,66 (Figura 8.20).
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Figura 8.18 - Seção 4 - - Estaca 23+27m: Análise do fluxo da barragem simulando a
colmatação do tapete drenante da barragem.
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Figura 8.19 - Seção 4 - - Estaca 23+27m: Análise do fluxo da barragem simulando a
colmatação conjunta do tapete drenante e filtro vertical.
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Figura 8.20 - Seção 4 - Estaca 23+27m: Análise da estabilidade da barragem simulando
a colmatação do tapete drenante.
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8.5.3 Condição de Rebaixamento Rápido

Esta análise foi feita exclusivamente para a seção situada no leito do rio. Para o estudo
da estabilidade do talude de montante, admitiu-se a rede de fluxo em regime transiente
adotada no capítulo anterior, simulando uma oscilação sazonal máxima entre as
elevações 568,30m e 552,00m, com duração de 6 meses. (Figura 8.21).
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Figura 8.21 - Seção 2 - Estaca 18+00m: Rede de fluxo da barragem para condição de
rebaixamento rápido.
Esta simulação resultou em um fator de segurança de (FS = 1,41), caracterizando uma
condição adequada para talude de montante, para um processo de rebaixamento
ocorrendo em 6 meses (Figura 8.22).
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Figura 8.22 - Seção 2 - Estaca 18+00: Análise de estabilidade do talude de montante
para a condição de rebaixamento rápido (simulação para deplecionamento entre as
cotas 568,30m e 552,00m).
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CAPÍTULO 9

CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS
COMPLEMENTARES

9.1 – Conclusões do Trabalho

A barragem de terra do aproveitamento hidrelétrico de Três Marias, implantado na
década de 50 no contexto do plano geral de desenvolvimento econômico do Vale do Rio
São Francisco, foi analisada neste trabalho em termos de sua metodologia construtiva,
evolução, readaptação e alterações do empreendimento em relação ao projeto original e
das análises de percolação e de estabilidade da estrutura com base nos dados coletados e
sistematizados da piezometria atual.

Estes estudos foram abordados e discutidos ao longo dos capítulos anteriores, de forma
abrangente e detalhada, permitindo estabelecer, a partir da integração das informações
coligidas, as seguintes conclusões principais:

(i) quanto a documentação técnica de projeto:


Procedeu-se a um amplo trabalho de pesquisa para reunir e integrar toda a
documentação técnica de projeto e de construção da barragem de Três Marias,
que se encontrava dispersa ou com destino incerto; alguns destes documentos
não foram encontrados e, portanto, muitos detalhes construtivos relevantes e
que enriqueceriam esta pesquisa continuarão sem o devido esclarecimento;



Neste contexto, ratifica-se a recomendação pela necessidade de se dispor, de
forma catalogada e organizada, todo o acervo técnico da barragem ‘como
construída’; exemplo típico deste princípio geral é a necessidade imperiosa de
se possuir, com a máxima acurácia possível, os dados exatos da instalação dos
instrumentos geotécnicos da barragem; caso contrário, os dados disponíveis
podem levar a sérios equívocos do diagnóstico do comportamento da barragem.
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(ii) quanto aos critérios de projeto:


na década de 50, ainda não se havia estabelecido um conceito geral e
padronizado sobre sistemas de drenagem interna em barragens de terra;



em nenhum documento pesquisado do projeto da barragem, foi relatada qualquer
preocupação com a caracterização e definição da faixa granulométrica para a
construção do sistema de drenagem interna da barragem, com a prescrição
limitada exclusivamente a valores mínimos para a permeabilidade dos materiais
empregados no tapete drenante e no filtro vertical da barragem;



os drenos de fundação foram construídos internamente ao maciço da barragem e
interligados ao próprio sistema de drenagem interna, técnica atualmente abolida
pela impossibilidade de se realizar manutenção nestes dispositivos; o filtro
vertical da barragem está localizado cerca de 2,0m abaixo do NA normal, prática
também não mais aceitável; o tapete horizontal não foi apoiado diretamente
sobre a fundação da barragem no trecho do leito do rio (‘tapete suspenso’),
prática também em completo desuso na atualidade;



a vazão pela fundação, independente desta ser em solo ou em rocha é, em geral,
muito superior à vazão que percola pelo núcleo da barragem; em Três Marias,
embora estes dispositivos tivessem sido construídos com dimensões menores
que as usualmente utilizadas (espessura típica de 80cm e, eventualmente, até
60cm), os mesmos atendem, com grande segurança, as vazões percoladas que,
são, a rigor, muito limitadas ;



investigações geotécnicas disponíveis após a construção da barragem (1982),
relativas à natureza do material do tapete drenante, revelaram ser o mesmo
caracterizado como uma areia fina contaminada com torrões de argila, apesar da
matriz se encontrar limpa. Resultados de ensaios de caracterização ainda mais
recentes (2004), realizados com amostras da Zona 3 do maciço da barragem e do
tapete horizontal (no caso, uma amostra retirada da região da estaca 27),
possibilitaram concluir que, neste ponto do tapete drenante, a areia utilizada
obedece aos critérios atuais de filtro (que foram verificados e confirmados pela
autora deste trabalho);
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o controle da magnitude e do desenvolvimento de poropressões durante a
construção do maciço compactado da barragem foi extremamente exagerado, em
detrimento de outros aspectos considerados relevantes no projeto. Segundo Cruz
(1996), o zelo excessivo em termos do controle da compactação do aterro não
impediu certos descuidos em relação, por exemplo, ao filtro vertical que, em
certo trecho da barragem, foi compactado em camadas métricas. Outro exemplo
deste fato é a concentração de piezômetros instalados no maciço a montante e
uma deficiência deles a jusante do filtro vertical e na fundação da barragem;



atualmente há uma cultura diferente no que refere a medidas de poropressões;
em projetos mais recentes, as barragens tendem a ser mais instrumentadas nas
fundações do que no maciço, chegando a ter projetos com instrumentos apenas
na fundação. Isto não constitui uma regra geral, mas deve estar associado a cada
projeto em particular;



por outro lado, algumas barragens recentemente construídas exigiram uma
instrumentação adicional para avaliar a eficiência do tapete drenante. Portanto,
julga-se imprescindível que um projeto de instrumentação seja realizado
criteriosamente e que, no flanco de jusante do maciço sobre o tapete horizontal,
sejam instalados alguns poucos instrumentos que possibilitem uma avaliação
efetiva da eficiência da drenagem da barragem em operação;



o controle do fluxo através do maciço e fundações, no caso de barragens de
terra, é fundamental para a estabilidade do talude de jusante, pois, proporciona o
abatimento da linha freática nesta zona da barragem, minimizando os efeitos das
poropressões geradas. O sistema de drenagem interna ainda tem a função de
proteger a estrutura contra os efeitos do piping, cicatrização de trincas causadas
por deslocamentos diferenciais, bem como disciplinar a saída d’água do maciço
de terra e ao longo das fundações;



o comportamento tensão-deformação em maciços de terra está relacionado à
questão de fissuramentos, gerados principalmente por recalques diferenciais, que
podem causar rupturas em barragens de terra (Capítulo 2). Geralmente, as
fissuras tendem a ser capilares e, portanto, difíceis de serem observadas em
inspeções visuais, somente sendo notadas quando há percolação de água através
das mesmas;
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(iii) quanto aos aspectos construtivos da barragem:


na barragem de Três Marias, foi observado no aterro já compactado, em várias
fases da construção, fissuras devido ao ressecamento do material exposto à luz
solar, principalmente durante os meses secos e quando da paralisação da praça
de trabalho, elevação 540m, para as obras de desvio do rio. Outro ponto
importante refere-se à junta de construção transversal à barragem (Capítulo 4);
em que, apesar de todos os cuidados e reparos realizados, podem não ter sido tão
eficazes, permanecendo algumas trincas milimétricas no maciço da barragem.



a posição desta junta transversal coincide com a região de surgências observadas
na Estaca 17+61m, justamente na elevação 538,38m. Esta surgência é observada
durante todo o ano e pode ser atribuída à presença de trincas remanescentes
nesta região da junta. Esta surgência foi identificada durante a construção da
canaleta da berma na elevação 541m, entre os anos de 2000 e 2001;



no presente estudo, mediante a sistematização dos dados de recalques oriundos
da camada de argila porosa da fundação, ocorridos durante o período de
construção e fase de enchimento do lago, constatou-se que os mesmos tendiam a
ser muito expressivos, fazendo despertar a possibilidade de que as surgências
observadas no talude de jusante (bermas das elevações 541m e 528m) pudessem
ter origem nestes recalques diferenciais da fundação;



os recalques diferenciais ocorridos na barragem podem ter induzido trincas
internas ao maciço. Os resultados mostram que, na seção transversal da
barragem em torno da estaca 24, os valores de recalques foram de 136cm numa
camada de argila com 7,0m de espessura; o recalque diferencial máximo
específico foi de 1:79 medido entre os marcos instalados a 40m e 60m a jusante.
Longitudinalmente, o recalque máximo registrado foi de 93cm e o recalque
diferencial específico máximo foi de 1:167, entre as estacas 21+50m e 22+00m;



uma vez que o tapete horizontal e o filtro vertical são constituídos por camadas
de areias finas com pequenas espessuras, pode ter ocorrido um processo de
propagação das trincas oriundas da fundação que, neste contexto, passariam a
atuar como caminhos preferenciais de fluxo, conduzindo a água, inclusive, para
zonas do maciço acima do tapete drenante.
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o processo de lançamento do rip rap e do enrocamento de proteção do talude de
jusante, utilizado no período construtivo, foi bastante ineficiente. O processo de
lançamento não possibilitou a formação de uma camada de transição adequada
do material granular com o aterro da barragem, causando problemas em ambos
os taludes, que exigiram grandes intervenções e custos onerosos. O talude de
montante foi recentemente recuperado (2002), mas ainda mostra sinais de
deslizamentos localizados. Quanto ao talude de jusante, o fenômeno lento de
erosão entre o material do aterro e o enrocamento de proteção parece ter sido
resolvido após a construção das canaletas de drenagem superficiais nas diversas
bermas do talude.

(iv) quanto às atividades de inspeção e manutenção:


sempre houve relato de surgências no talude de jusante da barragem, com
histórico de empoçamentos em vários pontos da antiga valeta de pé (Capítulo 6).
Outro fato bem documentado se refere à percolação de água de chuva no talude
de jusante, no contato do enrocamento com o maciço, causando erosões no
aterro e formando vazios no enrocamento. Este problema foi resolvido com a
construção de canaletas de drenagem superficiais construídas nas bermas
longitudinais à barragem, com a finalidade de quebrar as velocidades do fluxo, e
canaletas transversais para coletar as águas;



uma opinião consolidada por vários autores é que a causa mais provável para as
umidades e surgências no talude de jusante se deve à água de chuva que penetra
no enrocamento e no maciço em locais de maior permeabilidade e são liberadas
gradualmente. Outras hipóteses sugerem tratar-se de água oriunda do sistema de
drenagem interna ou diretamente do próprio reservatório percolando através do
aterro sem ser captada pelos filtros, ou seja, ambas por ineficiência do sistema
de drenagem interna da barragem;



quanto às surgências sobre a canaleta de pé, não há duvidas que são provenientes
do tapete da barragem. Estas surgências foram observadas há mais tempo, logo
após a implantação da nova canaleta em 1991;
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as canaletas das bermas inferiores, (541, 531 e 428m) e da berma 561m foram
construídas durante o período de junho de 2000 a agosto de 2001. Informações
verbais revelam que não foram evidenciadas surgências no talude, durante as
escavações, para implantação destas canaletas, mas isto pode estar relacionado
ao maior deplecionamento sofrido no reservatório nesta época. Entretanto, em
algumas investigações geotécnicas anteriores a esta data, foi constatada a
formação de zonas úmidas ou merejamentos de água no talude de jusante;



o primeiro relato das surgências nas canaletas de drenagem superficiais
executadas nas bermas inferiores (541m e 528m), ocorreu na inspeção de agosto
de 2001, com o reservatório na cota 553,40m. Em 2003, as mesmas foram
mapeadas e, desde então, têm sido regularmente observadas, principalmente as
localizadas na região onde a barragem possui argila porosa e cascalhos na
fundação, mesmo em períodos de grande estiagem (maio a agosto). Neste
período, as surgências nas canaletas de pé tendem a reduzir significativamente;



em maio de 2005, com o reservatório cheio (567,42m), foi observada surgência
na canaleta mais alta (561,0m), entre as estacas 19+50 e 20. Foram associadas a
possíveis trincas no maciço, uma vez que as últimas camadas da parte superior
da barragem não foram construídas com os mesmos critérios rigorosos adotados
para o restante da barragem. Além disso, o maciço ficou um período muito
grande sem proteção superficial, o que possibilitaria a formação de trincas por
ressecamento nesta região.

(v) quanto às atividades de investigação geológico-geotécnica e de instrumentação:


as sondagens executadas recentemente na área da barragem (1998 e 2003), os
ensaios SPT e a coleta de amostras para a execução de ensaios em laboratório
foram muito relevantes para a superação de alguns questionamentos relativos ao
desempenho geotécnico da barragem, esclarecendo várias dúvidas que
persistiam há bastante tempo;



as sondagens confirmaram a falta de continuidade (devido a efeitos de
estreitamento ou desalinhamento) do filtro devido a presença de camadas de silte
argiloso/argila siltosa, intercaladas com areia em vários pontos do filtro;
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em relação a estas sondagens, foram pertinentes ainda as seguintes conclusões:
− o cascalho da fundação mostrou-se bem graduado e com permeabilidade
média da ordem de 10-3cm/s;
− baixa permeabilidade nos drenos internos de modo geral.; a permeabilidade
do filtro foi estimada por meio de ensaios de laboratório e infiltração em campo,
apresentando valores entre 6,8x10-6 cm/s e 2,2x10-3 cm/s;
− definição clara da posição do tapete drenante no maciço da barragem (em
torno da estaca 23+27);
− a existência de uma fina camada de cascalho a jusante da trincheira de
vedação, em torno da estaca 20;
− baixa resistência da argila porosa vermelha da fundação ;
− presença de NA acima do tapete drenante e nível de água elevado nas áreas a
jusante da barragem.



a instrumentação adicional proporcionou informações valiosas da barragem. Os
medidores de nível de água (MN 201, 202, 203, 301, 401 e 500), instalados no
talude acima do tapete, apresentam água praticamente durante todo o ano em
locais em que os piezômetros instalados no tapete apresentavam-se secos; alguns
piezômetros instalados mais a montante do tapete registram nível de água, mas
os piezômetros instalados mais a jusante mostram tapete sem cargas;



dentre os MN citados anteriormente, o MN401 instalado na estaca 23+27,
mostra-se nitidamente influenciado pelas variações do reservatório, tornado-se
imperativo uma investigação mais pormenorizada desta região.



possibilidade de trinca no talude de jusante em torno do medidor MN202,
instalado na estaca 17+50m. No teste de dissipação realizado neste instrumento,
houve dissipação imediata da coluna de água de sobrecarga, estabilizada sempre
para uma altura de 10m de coluna de água;



desde o estabelecimento da rede de fluxo no maciço da barragem de Três
Marias, têm sido observadas, no paramento de montante, poropressões muito
elevadas em todas as seções, inclusive naquelas próximas ao filtro vertical; tais
resultados eram interpretados como uma deficiência da capacidade drenante dos
filtros internos da barragem;
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(vi) quanto às análises de percolação:


as análises de percolação buscaram simular as condições da piezometria atual da
barragem com elevadas poropressões a montante e com os drenos apresentando
diferentes graus de colmatação (diferentes permeabilidades). Nestas simulações,
as condições de fluxo no talude de montante permaneceram invariáveis, sendo,
entretanto, afetadas as condições de percolação ao longo do talude de jusante,
ficando, assim,

descartada a hipótese de que as causas do elevado nível

piezométrico a montante do filtro estão relacionadas a uma provável ineficiência
do sistema de drenagem interna;


as simulações numéricas mostraram que as influências das tensões verticais
confinantes sobre as permeabilidades das camadas de solo compactado ao longo
da profundidade do maciço da barragem são mais relevantes que os efeitos da
anisotropia da condutividade hidráulica (horizontal e vertical) nos resultados das
análises de percolação. São elas, a rigor, as maiores responsáveis pela elevação
da linha freática junto ao filtro, o que ratifica as constatações de Mello e
Silveira: ‘há uma concentração de gradientes de perda de carga no final do
percurso junto ao centro e ao filtro-septo’;



como as análises teóricas tiveram um ajuste muito próximo aos valores de
poropressões medidas pelos instrumentos e que os registros destes medidores
são bastante compatíveis com as variações dos níveis do reservatório pode-se
assumir que as poropressões são realmente elevadas ao longo do talude de
montante;



a jusante do filtro vertical, as poropressões no maciço da barragem são
governadas pela permeabilidade do tapete e principalmente pela fundação. No
leito do rio, foi admitido uma camada de rocha mais decomposta, a jusante do
filtro inclinado da barragem, baseada nas sondagens, realizadas em 1987, para
instalação dos piezômetros (PC107, 208 e 311). Esta camada mais permeável
exerce grande impacto sobre as poropressões geradas neste talude, favorecendo
a drenagem da barragem. Esta feição mais permeável foi fundamental para se
obter um ajuste melhor entre as medidas das poropressões observadas em campo
e a modelagem numérica efetuada para a estaca 18 do leito do rio;
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nas outras duas seções estudadas, 21+80m e 23+27m (ambas com fundação
muito permeável devido ao cascalho existente), para se obter um ajuste com as
poropressões registradas em campo, foi criada uma zona mais permeável na
camada de argila porosa da fundação na parte mais a jusante sob o talude. Esta
característica de permeabilidade atribuída a este material é perfeitamente
aplicável pelas seguintes razões: adensamento da argila ao longo do perfil
transversal da barragem, recalques diferenciais que a argila sofreu durante a
construção; resistência do material verificada por meio do índice a penetração
(SPT) nas sondagens a percussão e graus de permeabilidade medidas em
diferentes processos;



a geometria admitida para as seções 21+80m e 23+30m nas simulações teóricas
do modelo de fluxo permitiu confirmar a grande influência que os cascalhos da
fundação exercem no comportamento piezométrico da barragem sob o espaldar
de jusante, bem como sua influência direta na saturação do terreno a jusante da
barragem. Os cascalhos estendem-se de montante (sob o reservatório) a jusante e
possuem permeabilidades (10-3cm/s), superiores às do próprio sistema de
drenagem interna. Durante a construção, cuidados específicos foram tomados
para se evitar a exposição destes cascalhos sob o reservatório;



os piezômetros instalados nestas feições mostram uma comunicação grande
entre o reservatório e a área a jusante, exibindo, porém, uma grande perda de
carga entre o reservatório e o pé da barragem. No entanto, já foi observado em
determinadas épocas (reservatório em nível elevado) surgência com formação de
pequenos olhos de água na área a jusante da barragem a uma distância de cerca
de 180m de seu pé;



quanto a simulação de colmatação do tapete horizontal, os modelos numéricos
mostraram que a freática tende a se elevar no talude de jusante, mas o fluxo pela
fundação é preponderante em relação ao maciço.

(vii) quanto às análises de estabilidade:


as análise de estabilidade foram baseadas nos modelos de fluxo estabelecidos
previamente. Para todas as seções analisadas, os coeficientes de segurança
ficaram dentro dos critérios especificados para cada situação estudada, ou seja,
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regime permanente de fluxo e rebaixamento do reservatório, mesmo para a
condição de drenos inoperantes;


uma condição especial refere-se à região dos cascalhos e da argila porosa da
fundação, onde foram constatadas varias surgências tanto no talude como na
região a jusante da barragem. Adicionalmente, esta região atualmente registra os
maiores recalques (aterro e fundação), além de não se poder garantir que não há
passagem de finos dos materiais argilosos que envolvem os cascalhos para esta
camada de cascalho. Neste contexto, admitiu-se que a camada de argila existente
entre o tapete drenante e a fundação, para a seção 21+80m, fosse mais
permeável que a simulada para a condição de regime permanente, mantendo-se
inalterada a permeabilidade do tapete drenante. Nestas condições, o fator de
segurança ao deslizamento reduz-se para 1,38 aproximadamente;



as análises demonstram, portanto, que um bom comportamento da barragem
implica que a camada de argila porosa da fundação constitua uma efetiva
barreira impermeável entre os cascalhos e o maciço da barragem, impedindo o
fluxo na direção dos cascalhos para o espaldar de jusante;



as simulações de rebaixamento rápido realizadas neste trabalho demonstraram
que, para as condições de rebaixamentos reais simulados, a condição de
segurança estabelecida atualmente para a barragem é satisfeita; na hipótese
extrema de um rebaixamento conduzido de forma mais rápida, isto pode não se
verificar (condição crítica de estabilidade da barragem).

Recomendações de Estudos Complementares

Este trabalho apresentou uma síntese de estudos, ensaios e análises do comportamento
geotécnico da barragem da UHE Três Marias, demonstrando que, nas condições
operacionais, a barragem satisfaz as condições de segurança quanto ao escorregamento
preconizados pelos critérios de projeto.

Os instrumentos de auscultação da barragem (com exceção dos medidores de nível de
água instalados no maciço, acima do tapete drenante) traduzem o comportamento real
da estrutura, uma vez que os valores medidos em campo foram ratificados no modelo
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teórico e que a grande maioria destes medidores apresenta um bom funcionamento, pois
respondem às variações impostas ao maciço pelo reservatório.

A maior preocupação em relação à barragem de Três Marias refere-se às camadas de
cascalhos e argila da fundação, que merecem especial atenção por meio de
monitoramentos confiáveis de vazão e pressão. Estas podem ser a causa das surgências
do talude nesta região e são certamente as responsáveis pelas surgências da área a
jusante da barragem, razão pela qual recomenda-se concentrar esforços em termos de
uma investigação complementar sobre estes problemas.

Existem dúvidas também quanto à origem das águas existentes no espaldar de jusante
acima do tapete drenante, que devem ser esclarecidas mediante poços de inspeção e
instalação de alguns poucos medidores de nível de água, no interior dos poços. O
monitoramento efetivo das surgências do talude de jusante deve ser feito por um
mapeamento constante e atualizado, correlacionado-se o nível do reservatório com as
precipitações locais. Quando possível monitorá-los com medidas de vazão. Todas as
surgências da área a jusante da barragem devem ser drenadas de forma que possam ser
controladas e monitoradas por medidores de vazão.

A retirada de árvores e a poda do capim na área a jusante da barragem, serviços
executados agora em 2007, foram de fundamental importância para a identificação das
surgências. Em 2003 e 2004, alguns drenos existentes nesta área estavam entupidos por
raízes de capim, prejudicando a drenagem subsuperficial desta região. As drenagens
subsuperficiais das surgências, executadas em épocas distintas da barragem (Capítulo 6)
foram devidamente identificadas e mapeadas recentemente (2004). Por inspeção visual,
constata-se a necessidade de recomposição da drenagem das surgências na região das
estacas 26+50 e 33, construída em 1961 e 1962 respectivamente.

Recomenda-se um melhor monitoramento das águas percoladas sob as fundações da
barragem. Sabe-se que, por ocasião do primeiro enchimento do reservatório, registrouse uma vazão de 600l/min apenas no trecho que abrangia a fundação em cascalho.
Atualmente, esta vazão não é mais medida uma vez que é direcionada para uma estação
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de bombas para abastecimento do sistema de incêndio da vila. Existem ainda outras
drenagens internas das águas percoladas na área a jusante que não são monitoradas.

Outro aspecto importante do projeto de Três Marias diz respeito aos condutos forçados
que passam sob a barragem; apesar de serem envelopados por concreto, seria importante
um monitoramento específico desta região da barragem.

Os marcos de recalques instalados na crista da barragem foram transferidos do meio fio
para o centro da pista recentemente, o que possibilitará dados mais confiáveis. Como
existem zonas na barragem que mostram intensificação dos valores de recalques, seria
importante monitorá-los também na direção transversal à barragem (estacas 17, 21+80 e
26). As seções da barragem sobre o cascalho e a região da estaca 17+50 devem merecer
cuidados especiais. A primeira, pela própria constituição e a segunda, por coincidir com
a região da junta de construção, histórico de surgências e nível interno de água ao
talude.

Recomenda-se finalmente uma análise integrada da percolação da barragem de Três
Marias, buscando correlacionar diretamente as poropressões de fundação (pelas leituras
de piezômetros), os níveis de água no interior do talude de jusante (por medidores de
nível de água) e as vazões e características das águas percoladas na saída das canaletas e
nos vertedores. Isso será de fundamental importância para se avaliar o comportamento
da barragem, uma vez que sua integridade está intimamente ligada ao comportamento
do fluxo pelas suas fundações.
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