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RESUMO
Este trabalho visa avaliar o comportamento tensão-deformação da barragem de
Emborcação, por meio da avaliação das possíveis condicionantes que geraram recalques
a montante e na crista da barragem acima do previsto, na construção e enchimento do
reservatório, assim como a persistência de recalque, em pequena escala, no tempo. Para
isto, foi exposta a evolução do conceito dos enrocamentos, bem como as características
geomecânicas mais importantes para o comportamento destes materiais: resistência ao
cisalhamento e deformabilidade. Não menos importante, as tensões de grande
magnitude atuantes nos contatos dos enrocamentos e outros fatores intervenientes no
comportamento geomecânico destes materiais são discutidos. O estudo foi desenvolvido
por meio de modelagem numérica com suporte do sistema computacional GeoStudio
2007, módulo Sigma. Os dados obtidos numericamente são correlacionados com os
dados da instrumentação de campo, sempre que possível, uma vez que boa parte dos
instrumentos de medição de recalques e deslocamentos horizontais da barragem
danificou-se durante o período construtivo. A simulação numérica evidenciou que três
condicionantes principais propiciaram os recalques excessivos, a saber: módulo de
elasticidade dos enrocamentos compactados com espessura de 120cm com valores
inferiores aos preditos na fase de projeto; elevado deslocamento do núcleo argiloso no
enchimento do reservatório, proporcionada pela baixa rigidez dos materiais de jusante;
efeito da submersão e possível colapso nos enrocamentos de montante. Artifícios
numéricos foram implementados para avaliar numericamente o recalque no tempo em
função das oscilações do reservatório, pois o sistema computacional não permite a
aplicação da carga do reservatório em camadas internas. A modelagem dos recalques
por enchimento, colapso e oscilação do nível do reservatório mostrou-se bastante
compatível com os dados medidos na crista da barragem e no comportamento geral do
maciço.
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ABSTRACT
This paper aims to analyze Emborcação dam stress-strain behavior, by evaluating the
possible factors that generated higher settlements than predicted for upstream slope and
the crest of the dam, during construction and filling of reservoir, as well as continuity of
settlements, on short scale, in the course of time. The developments on rockfill concepts
were initially explained, as well as the most important geomechanical characteristics of
these materials’ behavior: shear strength and deformability. Not less important, the
tensions of great magnitude acting on the rockfill contacts and other factors intervenient
in the geomechanical behavior of these materials are discussed. The study was
developed using numerical modeling, supported by computer system GeoStudio 2007,
Sigma. Whenever possible, the numerical data are correlated with field instrumentation
data, since many settlements and horizontal displacements instruments installed in the
dam were damaged during the construction period. The numerical modeling simulation
and the field instrumentation data showed that three main reasons led to the excessive
settlements observed, namely: deformability modulus of the rockfill compacted in
120cm layers, lower than predicted in the design phase; high displacement of the clay
core during the reservoir filling, due to high deformability of downstream materials;
effect of submersion and possible collapse in the upstream rockfill. Numerical devices
were implemented to assess numerically the settlements in the course of time in terms
of the reservoir level variations, as the computational system do not allow to apply the
hydraulic load of the reservoir at the dam core surface. The settlements modeling due to
reservoir impoundment, collapse and reservoir level fluctuations proved to be quite
compatible with the data measured at dam crest and the general behavior of the
embankment.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO
1.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A utilização de enrocamentos em barragens data de 1850, quando mineiros na
Sierra Nevada, Califórnia, utilizaram esses materiais para construção de barragens para
armazenamento de água, uma vez que havia muito material rochoso disponível e eles
detinham a técnica de utilização de explosivos para fragmentação dos maciços rochosos.
Nessa época os enrocamentos eram simplesmente lançados e a única exigência era a alta
resistência da rocha e a presença de poucos finos. Como vedação, eram utilizados
troncos de madeira sobrepostos, formando uma barreira de vedação.
A evolução de equipamentos, a criação de sistemas computacionais e o avanço
em investigações e estudos, permitiram conhecer melhor o comportamento destes
materiais. No entanto, problemas relacionados com deformações surgiram e
evidenciaram a necessidade de mais avanços e pesquisas.
No caso das barragens de enrocamento com núcleo argiloso, o principal desafio
é compatibilizar as deformações no elemento resistente com as deformações ocorridas
no elemento impermeabilizante, evitando concentrações elevadas de tensões e eventual
fissuração do núcleo.
O problema de trincas e fissuras em barragens de enrocamento é recorrente,
tendo sido observado ao longo da história das barragens em uma quantidade
significativa de estruturas. A principal preocupação com estas patologias é a
possibilidade de comprometer a segurança estrutural.
Neste sentido, o programa de Segurança de Barragens da Cemig compreende o
monitoramento das barragens e a realização de atividades para garantir a segurança
operacional, estrutural e hidrológica das estruturas e detectar em tempo hábil, mudanças
de comportamento que possam afetar negativamente seu comportamento. A barragem
de Emborcação, inserida neste processo, demandou a realização de uma reavaliação de
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segurança

pormenorizada,

para

permitir

avaliação

mais

criteriosa

de

seu

comportamento, e assim, indicar com maior eficiência a condição atual.
Desta forma, surge a necessidade de reavaliar o comportamento da barragem de
Emborcação, devido ao aparecimento de trincas na crista com o início do enchimento do
reservatório e a persistência delas até o presente momento, sendo influenciadas
especialmente pelas oscilações do nível de água no reservatório. eficicência
Neste contexto, esta dissertação tem por objetivo principal avaliar o
comportamento tensão-deformação da barragem de Emborcação, por meio de análise
pormenorizada dos dados da instrumentação instalada e da elaboração de um modelo
numérico mais representativo das condições de campo. Estas análises se mostram úteis
para melhor compreensão da persistência de recalques, em pequena escala, no tempo, e
para entendimento dos mecanismos que culminam na abertura de trincas.

1.2 – METODOLOGIA
Para avaliação do comportamento tensão-deformação da Barragem de
Emborcação, preliminarmente foi realizada uma ampla pesquisa bibliográfica acerca
dos principais fatores influenciantes no comportamento geomecânico dos enrocamentos.
Nesta fase, pesquisou-se a ocorrência de trincas em barragens de enrocamento com
núcleo argiloso, bem como as prováveis causas associadas.
Ênfase especial foi dada às características de deformabilidade e resistência ao
cisalhamento dos enrocamentos e ao fenômeno de colapso, que gera deformações
bruscas nos enrocamentos quando sujeitos a submersão.
Os dados obtidos da pesquisa bibliográfica nortearam as diretrizes a serem
adotadas para a realização das análises subsequentes.
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.
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As análises da instrumentação permitiram a compreensão inicial dos
mecanismos de deformação atuantes na barragem, possibilitando realizar retroanálises
para calibrar os módulos de deformabilidade dos materiais, parâmetros necessários para
realizar as análises tensão-deformação por meio do programa SIGMA. Foi escolhida a
seção de máxima altura da barragem, a seção do leito do rio, por ser a seção da
barragem onde os deslocamentos apresentam maior magnitude. No entanto, o
conhecimento das condições gerais do sítio de implantação da barragem permitiu
verificar, por exemplo, que as trincas ocorrem, também, em pontos do maciço onde há
descontinuidades na fundação.
Os demais parâmetros geotécnicos dos materiais empregados na construção da
barragem foram obtidos a partir de relatórios técnicos de projeto e da construção da
barragem, sendo reavaliados com base nos estudos subsequentes e nos resultados dos
ensaios efetuados mais recentemente. Ensaios estes realizados apenas para o material do
núcleo argiloso.
Os dados obtidos das simulações numéricas foram confrontados com os
resultados da instrumentação, quando possível, para se avaliar a consistência e para
calibrar o modelo adotado.
Todos os resultados destes estudos e análises foram sistematizados neste
trabalho de dissertação, que pretende, neste sentido, melhorar a avaliação do
comportamento da Barragem de Emborcação, consistindo em uma fonte de referência
para quaisquer estudos futuros. Tal pretensão é baseada na natureza e na amplitude do
trabalho aqui apresentado, que sintetiza as informações relevantes para um contexto
global do conhecimento dos mecanismos de deformação da barragem de Emborcação.

1.3 – ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO
O trabalho foi estruturado em 7 capítulos e 6 anexos, de acordo com a seguinte
abordagem:
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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.
No Capítulo 2 é apresentada uma revisão bibliográfica relativa ao
comportamento dos enrocamentos, englobando seu comportamento geomecânico em
termos de resistência ao cisalhamento e deformabilidade, incluindo fatores importantes
como quebra de grãos e tensões de contato.
No Capítulo 3 é realizada uma abordagem geral do colapso e mecanismos de
deformação no tempo, que são fenômenos importantes para avaliar o comportamento de
longo-prazo das barragens de enrocamento. São apresentados alguns casos de trincas em
barragens de enrocamentos com núcleo argiloso e são caracterizados alguns efeitos dos
ciclos de carga e descarga do reservatório no comportamento das barragens.
No Capítulo 4 são relacionados os aspectos gerais do projeto e construção da
Barragem de Emborcação, bem como aspectos geológicos do sítio, características
geotécnicas da fundação, geologia local, materiais utilizados na construção, informações
sobre instrumentos instalados e fatos relevantes observados no período construtivo.
No Capítulo 5 são apresentadas as análises dos resultados da instrumentação de
medição de recalques e deslocamentos horizontais em operação na barragem da usina
hidrelétrica de Emborcação, 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 dados de outras barragens semelhantes.
No Capítulo 6 são apresentados os resultados das simulações das análises
numéricas de tensão-deformação da barragem de Emborcação, com base em parâmetros
representativos dos materiais do maciço. Nestas abordagens, foram realizadas as
seguintes simulações:
•

calibração dos módulos de deformabilidade dos materiais;

•

construção do aterro;

•

efeito do enchimento do reservatório;

•

análise particular dos efeitos das oscilações do nível de água no
reservatório no comportamento da barragem.
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No Capítulo 7 é apresentada a análise dos resultados obtidos por meio 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 dos mecanismos de deformação
da barragem da UHE Emborcação e o comportamento de enrocamentos.
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Capítulo 2
COMPORTAMENTO DE ENROCAMENTOS
2.1 – CONCEITOS DE ENROCAMENTOS
Para estudar o comportamento dos enrocamentos é importante conhecer a
evolução dos conceitos ao longo do tempo, uma vez que estes conceitos influenciam
notadamente seu comportamento.
O termo enrocamento equivale ao termo “rockfill” em inglês e “enrochement”
em francês. Uma definição bem simples de enrocamento, ou seja, uma definição nãotécnica, segundo o dicionário Aurélio, seria: “um maciço de pedras para proteger aterros
ou estruturas contra a erosão”.
No entanto, dentro desse contexto simples está associada uma das grandes
utilizações dos enrocamentos para a engenharia civil de barragens: a proteção de taludes
contra a erosão. Além da finalidade de proteção, os enrocamentos vêm sendo
largamente utilizados como materiais de construção, notadamente em barragens,
principalmente por serem obtidos facilmente em explorações obrigatórias para a
construção das estruturas civis associadas às usinas hidrelétricas.
Segundo Kjaernsli et al. (1992), o ICOLD define uma barragem de enrocamento
como sendo uma barragem de aterro em que mais de 50% do volume do aterro foi
obtido de uma pedreira, de escavação em rocha ou de pedras naturais.
Usualmente, não se fala muito em definição de barragem de enrocamento,
especialmente em termos do volume do material que a constitui. As definições de
enrocamento foram sugeridas ao longo dos anos por vários estudiosos sendo que estão,
muitas vezes, associadas à granulometria e às propriedades mecânicas determinantes no
comportamento desses materiais: resistência, deformabilidade e condutividade
hidráulica.
Estas definições evoluíram ao longo do tempo à medida que mais estudos e
investigações eram realizados. A seguir são apresentados alguns desses conceitos, de
forma cronológica, segundo seus respectivos estudiosos/pesquisadores.
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Terzaghi (1960; citado em Bourdeaux, 1982) emitiu a opinião que o
enrocamento ideal a ser utilizado numa barragem deveria ser constituído por um
material bem graduado. Esta opinião baseia-se no fato de num enrocamento bem
graduado e bem compactado, a resistência ao cisalhamento poder ser mobilizada para
um mínimo de deformação, ao passo que num enrocamento mal graduado, de
granulometria uniforme, com alto índice de vazios, ser exigida uma grande deformação
para conseguir mobilizar a resistência ao cisalhamento.
No entendimento da autora desta dissertação, o conceito de enrocamento bem
graduado está associado a uma distribuição granulométrica desuniforme, ou seja, que
possua frações da amostra distribuídas em algumas das faixas granulométricas da curva.
O conceito de bem compactado, por sua vez, está relacionado ao atendimento das
especificações de projeto para compactação (garantir a energia de compactação
necessária), que muitas vezes se baseiam em estudos experimentais e experiências
prévias.
Terzaghi e Peck (1967; citados em Affonso, 2004) classificaram o enrocamento
como um material fragmentado, derivado de rocha sã com partículas pesando entre
13kgf e 18tf.
Segundo Leps (1970; citado em Bourdeaux, 1982) a palavra “enrocamento” é
utilizada para definir um conjunto não coesivo de fragmentos de rocha cuja distribuição
granulométrica corresponde essencialmente a grãos maiores que 12,5mm com uma
fração de no máximo 30% (preferivelmente 10%) de grãos passando pela peneira nº 4
(4,8mm).
Marsal (1973) definiu enrocamentos como: “materiais que, quando submetidos a
uma variação de tensões, sofrem transformações estruturais devidas a deslocamentos,
rotações e quebra dos grãos. Para computar estas variações e a sua influência nas
características de deformação e resistência, é necessário estudar a distribuição das forças
de contato e os fundamentos da quebra de grãos.”
Sugeriu ainda que o material ideal para enrocamento deva ter menos de 10% em
peso de partículas menores que 0,2 mm, dimensão máxima entre 20 e 30 cm e um
coeficiente de uniformidade Cu maior ou igual a 15, tendo observado por meio de
numerosos ensaios laboratoriais que para um mesmo valor de coeficiente de
uniformidade, a resistência ao cisalhamento decresce com o aumento das dimensões dos
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grãos. Este comportamento foi observado por Leslie (1963; citado em Lambe e
Whitman, 1969).
Wilson (1973; citado em Bourdeaux, 1982) enfatizou que os enrocamentos
menos compressíveis são aqueles que são bem graduados e que contêm finos siltosos
e/ou arenosos. Pistas experimentais, ensaios em laboratórios e observação do
desempenho de barragens de enrocamento construídas indicaram que um enrocamento
bem graduado com finos tem características de resistência e deformabilidade melhores
que as de um enrocamento uniforme, de fragmentos grandes, todos constituídos por
rocha sã.
Penman e Charles (1976; citados por Bourdeaux, 1982) recomendaram o
seguinte critério para a eliminação de finos dentro de um maciço de enrocamento: “Um
enrocamento não poderá desenvolver pressões neutras durante a construção em ritmos
normais de construção. A granulometria e tipo de finos são limitados pela exigência de
não se desenvolver essas pressões intersticiais”. Os autores desse critério consideram
um enrocamento “livremente drenante”, em ritmos de construção usuais, quando os
coeficientes de permeabilidade são maiores que 10-5 m/s.
Segundo Bourdeaux (1982), no XII Congresso Internacional de Grandes
Barragens no México (1976), o Prof. R. Marsal apresentou os primeiros resultados de
ensaios laboratoriais sistemáticos realizados sobre misturas de enrocamento com areia,
com silte e com argila. Como enrocamento foi utilizada uma rocha basáltica densa,
ligeiramente vesicular, com resistência à compressão simples entre 50MPa e 70MPa. A
Tabela 2.1 mostra as características dos materiais ensaiados por Marsal.
Tabela 2.1 – Características dos materiais utilizados por Marsal (adaptado de
Bourdeaux, 1982).
Características

dmax

dmin

de (cm)

Cu

LL

Material

(cm)

(cm)

Enrocamento de rocha basáltica

17,5

0,6

0,9

5,3

-

Areia média a grossa graduada

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Silte pouco argiloso com areia
média e fina
Argila passando pela peneira 40
(0,4mm)
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LP

ρseco max
3

wot

(t/m )

(%)

-

-

-

-

-

-

-

-

29

22

1,52

20

-

38

25

1,465

21

Os resultados dessas investigações são extremamente interessantes e servem de
subsídio para resolver problemas relacionados com a seleção e utilização de
enrocamento para a construção de uma barragem, bem como para entender que o
conceito de enrocamento está associado a alguns parâmetros de controle que
determinarão seu comportamento.
Em termos de compactação, conforme ilustrado na Figura 2.1, os efeitos são
significativamente influenciados pelo percentual de material adicionado.
(a)

(c)

(b)

Figura 2.1 – Curvas do índice de vazios em função do percentual de solo acrescentado
ao enrocamento (Marsal; 1976, citado em Bourdeaux, 1982).
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Na Figura 2.1, a variação do índice de vazios em função do percentual de areia
mostra que a vibração de misturas de enrocamento com areia é eficiente, e que, com um
percentual de 45% de areia, se consegue obter uma massa específica máxima com um
índice de vazios de apenas 0,27. Os valores do índice de vazios obtidos para o
enrocamento sem areia e para a areia pura são da ordem de 0,55 e 0,50 respectivamente.
Com a adição de silte ao enrocamento, a curva do índice de vazios com função do
percentual de finos é similar à curva correspondente à mistura de enrocamento com
areia, só que o índice de vazios mínimo é obtido para uma percentagem de silte de
apenas 10%.
A comparação entre a curva de compactação dinâmica (a) e a de compactação
estática (b) mostra que a compactação dinâmica, que é realizada no laboratório por meio
do ensaio Proctor e no campo por meio da utilização dos rolos lisos vibratórios, se
mostra mais eficiente para a compactação de materiais de enrocamento com adição de
areia. Atualmente, a compactação com os rolos lisos vibratórios é o método mais
empregado para a compactação de maciços de enrocamento, que pode ser considerada
uma boa prática, confirmada pelas curvas acima, especialmente pela comparação entre a
curva (a) e a curva (c), uma vez que o índice de vazios para enrocamento com areia é
menor quando se emprega apenas compactação dinâmica.
Para a curva de compactação dinâmica e estática (c), observa-se índice de vazios
menor para ambos os materiais, que na opinião da autora deste trabalho se deve a um
maior rearranjo das partículas devido à pressão e à vibração aplicadas ao mesmo tempo.
Cabe ressaltar que estes tipos de compactação combinados podem ser obtidos em
campo com a utilização dos rolos combinados, que, normalmente, tem pouca utilização
na engenharia de barragens.
No âmbito da deformabilidade, conforme ilustrado na Figura 2.2, Marsal
(1976; citado em Bourdeaux, 1982), mostrou que a adição de certa quantidade de
materiais arenosos não coesivos ao enrocamento colabora para a diminuição da
deformabilidade do enrocamento, cabendo ressaltar que a percentagem ótima da mistura
dependerá da composição granulométrica do enrocamento e da areia disponível. Com os
materiais pesquisados, a adição de 30 a 40% de areia ao enrocamento utilizado permitiu
obter material menos compressível, entretanto, a adição de qualquer percentual de
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material siltoso e/ou argiloso resultou numa mistura sempre mais compressível que o
próprio enrocamento não contaminado.
O termo enrocamento não contaminado refere-se, no entendimento da autora
desta dissertação, a um enrocamento que possui em sua constituição apenas blocos e
fragmentos de rocha utilizada na sua obtenção.

ε ≅ 13%

Figura 2.2 - Curvas de deformação axial x pressão, em ensaio de compressão
unidimensional (corpos de prova compactados dinamicamente) (Marsal; 1976, citado
em Bourdeaux, 1982).
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Observou-se também que um dos efeitos mais marcantes na adição de qualquer
tipo de solo ao enrocamento é a substancial redução de quebra de grãos quando o
percentual de finos ultrapassa os 30%, diminuindo, portanto a deformabilidade da
mistura solo-enrocamento. Do ponto de vista prático, Marsal (1976) conclui que a
adição de areias, pedregulhos e finos de pedreira a um enrocamento mais ou menos
uniforme, em proporções da ordem de 20 a 50% melhora a distribuição granulométrica
da mistura resultante e favorece a eficiência das operações de compactação com rolos
vibratórios. A aceitação da contaminação de uma mistura de enrocamento com materiais
granulares por solos plásticos, mesmo em proporções menores que 15%, exige
considerações extremamente prudentes sob o aspecto das características drenantes e de
deformabilidade da massa resultante.
É relevante comentar que dependendo dos percentuais de argila e/ou de silte
dentro de um maciço de enrocamento ele pode se tornar pouco permeável, sendo até
possível utilizar tais misturas para a execução de núcleo impermeável de uma barragem.
A partir do contexto acima, pode-se concluir como aceitável a mistura de
enrocamento com outros materiais, desde que a resistência e deformabilidade dos
enrocamentos não sejam governadas pelas características dos outros materiais. Para
exemplificar este fato, cita-se o preenchimento dos vazios dos fragmentos de rocha do
enrocamento por partículas finas, as quais podem fazer o maciço de enrocamento se
comportar como um maciço de terra, uma vez que estes finos passarão a comandar as
condições de percolação e resistência, bem como as relações de tensão e deformação.
Na opinião da autora desta dissertação, os ensaios laboratoriais realizados por
Marsal (1976) foram úteis para avaliar a mistura de enrocamento com materiais finos e
deste modo, para ajudar na decisão da escolha dos materiais. No entanto, na engenharia
de barragens atual, é comum a presença de finos originados apenas da fragmentação dos
blocos de rocha provenientes da descarga dos materiais na praça de trabalho e da
compactação, uma vez que os enrocamentos são molhados na caçamba dos caminhões
antes de serem lançados, ocasionando a lavagem dos finos provenientes dos desmontes
das escavações obrigatórias e da exploração de pedreiras. O equipamento de
compactação mais utilizado é o rolo liso vibratório.
Ainda sobre a evolução do conceito de enrocamento, Materon (1983; citado em
Affonso, 2004) definiu que a granulometria de um enrocamento está ligada à espessura
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da camada lançada. O diâmetro máximo é função da espessura, variando de 75% até
100% da altura total da camada.
Albuquerque Junior (1993; citado em Affonso, 2004) relacionou o conceito de
enrocamento à permeabilidade da camada compactada, ressaltando que esta não deve
ser inferior a 10-5 m/s, de forma a impedir o desenvolvimento de excesso de
poropressões.
De acordo com Neves (2002), a porcentagem de fragmentos com dimensão
inferior a 0,074mm não deve exceder 10% e a dimensão máxima dificilmente ultrapassa
1000mm. Frequentemente, a porcentagem de grãos com dimensão superior a 50mm é
superior a 60%. Nesse caso, são os blocos de maior dimensão que controlam o
comportamento do maciço. A Figura 2.3 apresenta a faixa granulométrica dos
enrocamentos segundo Neves (2002).

Figura 2.3 - Faixa granulométrica dos enrocamentos (Neves, 2002).

A Figura 2.4 mostra algumas curvas granulométricas de enrocamentos de
barragens construídas no Brasil. Ressalta-se que as curvas apresentadas se referem a
enrocamentos utilizados no talude de montante das respectivas barragens.
Como pode ser observado, as curvas granulométricas dos enrocamentos de
montante das barragens da Figura 2.4 se situam dentro da faixa proposta por Neves
(2002).
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Figura 2.4 – Curvas granulométricas dos enrocamentos de montante de algumas
barragens brasileiras.

Segundo Watzko (2007), atualmente há granulometrias onde o diâmetro máximo
atinge até 1,5m e o percentual de material fino chega aos 35% ou 40% passante na
peneira n° 4, 4,8mm, ou até mesmo um percentual da ordem de 10% passante na
peneira 200, 0,074mm. Um dos requisitos a que se dá importância é a permeabilidade
do material, que deve ser superior a k = 10-5 m/s.
Para concluir, é importante ressaltar que os conceitos de enrocamento evoluíram
de maneira satisfatória para garantir a funcionalidade das estruturas e que as qualidades
desejáveis destas devem ser sempre perseguidas durante o projeto e a construção.
Dentre estas qualidades, destacam-se: baixa alterabilidade, que evita a
desagregação e melhora a durabilidade; resistência mecânica adequada às solicitações
de serviço e, forma e distribuição granulométrica adequadas para garantir a estabilidade
estrutural.
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2.2 – TENSÕES DE CONTATO
A previsão do comportamento de estruturas de enrocamento implica na
utilização de equações e modelos constitutivos, que para utilizações de ordem prática,
necessitam de uma abordagem macromecânica como a da mecânica dos contínuos.
Além desta abordagem, vários estudos consideram os enrocamentos como
sistemas particulados, ou seja, que pertencem a um sistema de partículas, mas apenas no
sentido de se fazer compreender o mecanismo atuante nestes sistemas, uma vez que é
muito complexo desenvolver modelos matemáticos com base nas inúmeras forças
atuantes nos sistemas. Sendo assim, para considerar os sistemas particulados, torna-se
necessário aplicar o conceito de tensão em um ponto desenvolvida pela mecânica dos
contínuos.
Segundo Cruz et al. (2009), os fenômenos que ocorrem nos contatos entre os
blocos são, em particular, determinantes no comportamento mecânico desses materiais.
Tem-se que, muito embora nas análises das estruturas de enrocamento seja quase
exclusivamente usada a mecânica dos meios contínuos, só uma abordagem
micromecânica pode ajudar a explicar o comportamento desse material. No entanto,
dentro do contexto deste trabalho, será abordada, mais intensivamente, a mecânica dos
contínuos, uma vez que o modelo numérico adotado neste trabalho é baseado na teoria
dos contínuos.
Outro fator a ser considerado são as interações entre seus blocos e
consequentemente as interações entre seus pontos de contato, onde surgem as tensões de
contato que são de fundamental importância no estudo da mecânica dos enrocamentos.
Nesse sentido, segundo Lambe e Whitman (1969), ao se aplicar uma carga
vertical, como mostrado na Figura 2.5 a, as partículas de solo se aproximam e forças de
contato se desenvolvem entre as partículas adjacentes. Pela ampliação da seção
transversal, Figura 2.5 b, pode-se ver as partículas individualmente e assim, torna-se
possível prever a maneira como a força aplicada é transmitida e observar o
desenvolvimento de forças de contato entre as partículas adjacentes.
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Por conveniência e com base nos conceitos clássicos da estática, estas forças de
contato foram decompostas em componentes normal N e tangencial T para as
superfícies de contato.

Figura 2.5 - Representação esquemática da força transmitida através do solo. (Lambe e
Whitman, 1969).

A atuação das forças nos contatos resulta na deformação das partículas do
sistema, que conduzem a um aumento da área de contato entre as partículas, como
mostrado na Figura 2.6a.

Figura 2.6 - Causas dos deslocamentos relativos entre partículas de solos. (adaptado de
Lambe e Whitman, 1969).
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Este aumento na área de contato induz em quebra de partículas que merece
maior atenção no estudo dos enrocamentos que no caso dos solos pelo fato de estarem
submetidos a elevadas tensões. As linhas cheias na Figura 2.6a mostram as superfícies
das partículas depois do carregamento (assumiu-se que a partícula inferior não se
move); linhas pontilhadas mostram as superfícies antes do carregamento.
Em função das deformações decorrentes da aplicação da carga aparecerá a força
cisalhante em um contato, que sendo maior que a resistência ao cisalhamento, naquele
contato, resultará em deslizamento entre as partículas (Figura 2.6b).
No contexto de transmissão de forças, num sistema cuja matriz é constituída de
grãos de areia, a carga aplicada é transmitida de forma complexa sobre todos os pontos
de contato. Assim, quanto maior o número de contatos, menor será a força por contato,
ou seja, para uma mesma força externa, quanto menor forem os grãos de areia, menor
será a força nos contatos. No caso dos enrocamentos, como o número de contatos é
reduzido devido à dimensão dos blocos, para a mesma carga vertical aplicada na areia, a
força de contato nos enrocamentos será muito maior conforme exemplificado na Tabela
2.2.

Tabela 2.2 – Valores típicos para forças de contato médias em solos granulares
(adaptado de Lambe e Whitman, 1969).
Força de contato média (N) por
Tipo de

Diâmetro

Partícula

(mm)

Tensão macroscópica (kPa)
6,9kPa

68,9kPa

689,5kPa

Cascalho

60

13,34N

133,45N

1.334,47N

Areia

2.0

0,013N

0,133N

1,33N

-5

-4

Silte

0.06

1,33x10 N

1,33x10 N

1,33x10-3N

0.002

1,3x10-8N

1,33x10-7N

1,33x10-6N

De acordo com Lambe e Whitman (1969), em função da magnitude das forças
internas (peso próprio) e externas (cargas induzidas), as partículas individuais
deformam-se conforme as forças de contato. Assim, deformações elásticas
(recuperáveis) e/ou plásticas (irrecuperáveis) podem ocorrer nos pontos de contato.
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No âmbito das deformações plásticas, Terzaghi (1925; citado em Lemos, 2003)
convencido de que a área de contato era muito pequena, propôs que a tensão de contato
seria a própria tensão de plastificação do material, ou seja,
N = Acσ y

(2.1)

onde N é a força normal no contato, Ac a área do contato e σy a tensão de plastificação
no ponto de contato da partícula de solo.
Terzaghi (1925; citado em Lemos, 2003) sugeriu então que a matriz de
partículas de solo teria uma resistência ao cisalhamento de contato puramente coesiva,
sendo a força de atrito tangencial máxima no contato igual a

Fa = Ac y

(2.2)

onde y é a coesão no contato proporcionada pela plastificação.
Das Equações (2.1) e (2.2), tem-se

Fa =

N

σy

y=N

y

(2.3)

σy

De acordo com a Equação 2.3, a força de atrito, Fa, é proporcional à força
normal, N, como será comentado no item 2.3.2.
Da Física Clássica, sabe-se que a relação entre a força de atrito, Fa, e a força
normal, N, é igual ao coeficiente de atrito, µ, substituindo-se esta relação na Equação
2.3, tem-se

k

σy

= tan φ = μ

(2.4)

Para tratar da plastificação nos contatos, Ribeiro (2001; citado em Lemos, 2003),
apresentou um estudo resumido para avaliação da possibilidade de plastificação nos
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contatos de solos arenosos naturais submetidos a níveis de tensões de engenharia. Esse
estudo é brevemente apresentado a seguir.
De acordo com a teoria da elasticidade, o diâmetro da área de contato, dc, entre
duas esferas elásticas é dado pela Equação 2.5 (citado em Lambe e Whitman, 1969)

⎡12.(1 −ν 2 )
RR ⎤
dc = ⎢
Nc 1 2 ⎥
E
R1 + R2 ⎦
⎣

1/ 3

(2.5)

onde ν, é o coeficiente de Poisson; E, o módulo de elasticidade; Nc a força no contato; e
R1 e R2, os raios das esferas 1 e 2, respectivamente.
O volume de sólidos, Vs, de um volume unitário pode ser determinado pela
Equação 2.6.

Vs =

1
1+ e

(2.6)

onde e é o índice de vazios.
O número de partículas em um volume unitário pode ser então obtido por meio
da razão entre este e o volume de uma partícula sólida. De uma forma aproximada, para
esse cálculo, foram consideradas partículas esféricas de raio representativo R.

Np =

1
3
(1 + e) 4πR 3

(2.7)

Como proposto por Lambe e Whitman (1969), o número de contatos pode ser
determinado considerando que cada partícula faz dois contatos numa unidade de área.
Assim, esses autores sugerem que o número de contatos, nc, seja
nc = 2 ( N p ) 2 / 3

(2.8)

De posse do número de contatos determina-se a força em cada contato
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Nc =

σ
nc

(2.9)

onde σ é a tensão externa.
Substituindo Nc na Equação (2.5), torna-se possível estimar a área de contato

Ac =

πd c2
4

(2.10)

A tensão de contato, pc, será igual a

pc =

Nc
Ac

(2.11)

Dentro deste estudo, Ribeiro (2001; citado em Lemos, 2003) realizou um breve
cálculo para avaliação da possibilidade de plastificação no contato, em um solo arenoso
hipotético. Admitiram-se grãos esféricos de quartzo; uniformes; diâmetro 0,3mm;
arranjo matricial tipo cúbico com índice de vazios igual a 0,92.
Sendo a tensão de plastificação de contato do quartzo igual a 10.300MPa,
segundo Lambe e Whitman (1969), o módulo de elasticidade igual a 75.800MPa e o
coeficiente de Poisson igual a 0,31 e simulando os níveis de tensão típicos de
engenharia que são normalmente adotados em ensaios de laboratório, tem-se para as
tensões médias externas de 50, 100, 200 e 400kPa, os resultados apresentados na Tabela
2.3.
Tabela 2.3 – Tensões de contato – Quartzo liso – D=0,3mm (Ribeiro; 2001,
citado em Lemos, 2003).

σ(kPa)

nc

Nc (kN)

dc (m)

Ac (m2)

pc (kPa)

50

3,42E+07 1,46E-06

3,15E-06

7,81E-12

1,87E+05

100

3,42E+07 2,92E-06

3,97E-06

1,24E-11

2,36E+05

200

3,42E+07 5,85E-06

5,01E-06

1,97E-11

2,97E+05

400

3,42E+07 1,17E-05

6,31E-06

3,13E-11

3,74E+05
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Com base nos resultados, não haveria possibilidade de plastificação nos
contatos.
Dentro do contexto deste trabalho, apresenta-se na Tabela 2.4 uma adaptação
deste cálculo para um enrocamento de gnaisse hipotético.
Para o enrocamento hipotético, admitem-se grãos esféricos de quartzo
uniformes; com diâmetro 300mm; num arranjo matricial tipo cúbico e com índice de
vazios igual a 0,92. Para esta simulação, considera-se que a transmissão de forças se faz
por meio do contato direto mineral a mineral. Entretanto, a transmissão se faz nos
contatos e, portanto, em áreas muito reduzidas em relação à área total envolvida.
Tabela 2.4 – Tensões de contato – Enrocamento – D=300mm.

σ(kPa)

nc

Nc (kN)

dc (m)

Ac (m2)

pc (kPa)

50

2,21E+01

2,26

3,65E-04

1,04E-07

2,16E+07

100

2,21E+01

4,52

4,59E-04

1,66E-07

2,72E+07

200

2,21E+01

9,03

5,79E-04

2,63E-07

3,43E+07

400

2,21E+01 1,81E+01

7,29E-04

4,18E-07

4,33E+07

Comparando-se as Tabelas 2.3 e 2.4 observa-se que para o enrocamento,
considerando-se um diâmetro médio de 30cm, haveria plastificação nos contatos para
todos os níveis de tensão comumente adotados nos ensaios convencionais. No entanto,
em campo os valores de tensão podem atingir a ordem de 2.00kPa. Observa-se ainda
que a tensão de contato é aumentada em mais de 100 vezes. A plastificação nos contatos
dos enrocamentos ocasiona quebra dos blocos/grãos e assim, um novo arranjo estrutural
é obtido.
Segundo Tran et al. (2005) as deformações que ocorrem nos enrocamentos são
essencialmente devidas à ruptura local dos blocos. Considera-se que o fato acima possa,
simplificadamente, explicar estas constatações.
Ainda com o enfoque de avaliar a distribuição das forças de contato entre grãos,
desenvolveu-se no Instituto de Engenharia da Universidade Nacional do México
(UNAM), uma metodologia para determinar, aproximadamente, a distribuição
estatística das forças de contato em função das tensões efetivas atuantes na massa
granular. Nesta metodologia desconsideraram-se as deformações elásticas e plásticas
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que podem ocorrer nos contatos e admitiram-se os grãos como corpos rígidos e com
resistência ilimitada.
Para avaliar as forças de contato entre os grãos, o número de contatos por
partículas precisa ser conhecido. Os estudos realizados no UNAM, apresentados em
Marsal (1973), mostram que as forças de contato não são constantes e suas direções
variam aleatoriamente, por que os grãos não são esféricos e a distribuição de tamanho
raramente é uniforme.
No entanto, a estimativa, mesmo que simplificada das forças que atuam nos
pontos de contato entre grãos ou blocos de rocha é de fundamental importância para
avaliar satisfatoriamente o comportamento dos enrocamentos.
Segundo a metodologia do UNAM, o caráter estatístico das forças de contato em
uma geometria estrutural irregular dos grãos e a variação das áreas de contato torna
impossível a previsão do estado de tensões interno do grão.
Marsal (1973) desenvolveu um modelo matemático e estatístico para avaliar a
distribuição das forças de contato, mesmo face às limitações e aproximações utilizadas.
Realizou, assim, uma aproximação de cálculo para diferentes materiais, considerando
uma pressão constante em uma determinada área e obteve as seguintes relações das
forças de contato médias:

penrocamento = 10 3 xp pedregulho = 10 6 xpareiamédia

(2.12)

Considerando-se uma tensão resultante de 98kPa, estimaram-se as seguintes
forças de contato médias:
Areia média – 1 grama-força
Cascalho – 1 kilograma-força
Enrocamento (dmédio = 70 cm) – 1 tonelada-força
Resultado similar está apresentado na Tabela 2.2.
Dessa forma, verifica-se que baixas forças de contato podem causar quebra de
blocos ou grãos de enrocamento ao passo que para quebra de grãos de areia é necessário
que haja um nível de tensões aplicadas muito mais alto.
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As forças de contato são usadas nas análises de características de tensãodeformação e quebra de blocos/grãos, sendo a última um importante fenômeno em
enrocamentos sujeitos a campos elevados de tensões, como é o caso de enrocamentos
em barragens altas.

2.3 – RESISTÊNCIA E DEFORMABILIDADE DOS ENROCAMENTOS
As características geomecânicas mais importantes dos enrocamentos para
entender seu comportamento são a resistência ao cisalhamento e a deformabilidade.
Estes parâmetros, caso não sejam adequados aos níveis de tensão aplicados, podem
levar ao surgimento de fenômenos como recalques diferenciais e trincas, os quais
podem comprometer a funcionalidade e segurança das estruturas.

2.3.1 – Deformabilidade
A deformabilidade é reconhecida como um dos parâmetros mais importantes que
governa o comportamento dos enrocamentos e está diretamente relacionada à resistência
dos materiais. De maneira bem simples, quanto maior a resistência de um material,
menos deformável ele deveria ser. No entanto, no caso dos solos e dos enrocamentos
este conceito não deve ser aplicado, pois há muitos fatores intervenientes no
comportamento de deformação desses materiais, como o arranjo das partículas e sua
composição mineralógica.
Segundo Lambe e Whitman (1969), fundamentalmente, há dois mecanismos nos
solos granulares que contribuem para a deformação: quebra de grãos e movimento
relativo entre os grãos como resultado do deslizamento ou rolamento. No entanto, estes
dois mecanismos raramente são independentes entre si.
A deformação pode ser expressa por deslocamento relativo, sendo uma
propriedade que tem o material de alterar sua forma em resposta à ação de cargas. A
quantidade de deformação causada dependerá da composição do material, índice de
vazios, maneira como a tensão é aplicada, dentre outros.
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Segundo estes autores, a série de partículas mostradas na Figura 2.7, por
exemplo, poderia ser estável sob as forças aplicadas se as partículas fossem rígidas e se
não deslizassem relativamente umas às outras. Como as partículas normalmente não são
rígidas, a deformação causará pequeno movimento, levando à ruptura da série
potencialmente instável. Enquanto os movimentos relativos entre partículas causam as
maiores deformações geralmente encontradas nos solos, estes movimentos geralmente
não seriam possíveis se não houvesse distorção das partículas.

Figura 2.7 – Ruptura de uma série instável de partículas (Lambe e Whitman,
1969).

Segundo Penman (1982; citado em Basso, 2007), as deformações em maciços de
enrocamento ocorrem essencialmente devido a dois mecanismos: quebra dos contatos
entre os blocos e até mesmo a quebra do próprio bloco e rearranjo e reorientação dos
blocos no interior do maciço.
Esta constatação é reafirmada por Cruz et al. (2009), que diz: “Nos
enrocamentos, como estão normalmente sujeitos a elevados níveis de tensão, ocorre
basicamente a quebra de blocos, ao passo que a dilatância é mais frequente para baixos
níveis de tensão.”
Segundo Basso (2007) a reação do material às deformações depende, sobretudo,
do imbricamento que as partículas exercem sobre si e do estado de tensão. O
imbricamento das partículas depende, por sua vez, da densidade do material. Segundo
este autor, em ensaios de deformações distorcionais verifica-se que, em amostras
submetidas a baixas tensões de confinamento, acentuam-se as dilatâncias positivas
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devido ao movimento relativo entre os blocos. Para elevadas tensões de confinamento,
verifica-se uma considerável quebra dos blocos, uma vez que as deformações
volumétricas são normalmente de compressão.
No contexto deste trabalho não se dará muita ênfase à quebra dos blocos, devido
à complexidade deste fenômeno, apesar das várias constatações em bibliografia técnica,
de que a deformabilidade dos enrocamentos ocorre basicamente por este fenômeno.
Neste trabalho serão apresentados os parâmetros de deformabilidade dos enrocamentos
para ilustrar seu comportamento e estes parâmetros incorporam a possibilidade de
quebra de blocos.
A determinação dos parâmetros de deformabilidade dos enrocamentos apresenta,
inicialmente, algumas dificuldades em função das grandes dimensões dos blocos e da
impossibilidade de modelar em laboratório, uma amostra com escala real. Desta forma,
dados de deformabilidade muitas vezes são obtidos em campo e utilizados em
retroanálises para determinar o comportamento da estrutura face às condições reais.
Cabe salientar que os parâmetros obtidos nos ensaios de laboratório diferem
consideravelmente daqueles obtidos a partir das deformações medidas no campo em
aterros construídos com os mesmos materiais utilizados no laboratório. A conclusão
anterior é confirmada pelas comparações de Boughton (1970), Shermer (1973) e Marsal
(1976), citados em Parra (1985).
As diferenças de deformabilidade para um enrocamento compactado no campo e
no laboratório se devem principalmente à limitação do diâmetro máximo dos blocos de
rocha para os ensaios triaxiais, de cisalhamento direto e edométricos (compressão
unidimensional).
Segundo Parra (1985), no campo, as deformações ocorrem principalmente por
esmagamento dos pontos de contato dos blocos de rocha devido à concentração de
tensões nestes pontos. No laboratório, como o número de pontos de contato entre os
blocos é maior, a tensão concentrada nestes pontos não é suficiente para esmagá-los, e
as deformações são fundamentalmente devidas ao deslocamento de um bloco em
relação ao outro.
Mesmo em face dessas diferenças, atualmente, ensaios de laboratório são
realizados para permitir a modelagem das barragens e, durante a construção, os
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parâmetros de deformabilidade são determinados no campo para calibrar os modelos
teóricos.
Segundo Cruz et al. (2009), ao se utilizar ensaios de laboratório, há que se
simular as condições de campo com a escolha de uma granulometria e de uma
densidade relativa. Este autor ressalta que para a granulometria, duas técnicas têm sido
utilizadas:
- método das curvas paralelas: utiliza-se uma curva paralela à do enrocamento de
campo, com uma diferença de ΔD, que representa a diferença entre o diâmetro
máximo dos blocos de enrocamento em campo e o dmax dos grãos da amostra,
cujo valor depende do tamanho da amostra.
- método das curvas com eliminação: eliminam-se as frações do enrocamento de
campo superiores ao dmax dos grãos da amostra e as substituem por grãos
correspondentes ao mesmo peso de material dessa fração.
A Figura 2.8 ilustra curva granulométrica paralela e com eliminação, usualmente
utilizadas em ensaios de laboratório com amostras de enrocamento.

Curva com
eliminação
Curva
paralela

Figura 2.8 – Método de modelagem da curva granulométrica de campo (Pinto;
1982, citado em Basso, 2007).

Segundo Fumagalli (1969), se a relação entre o diâmetro da amostra da e o
diâmetro máximo dos grãos (dmax da amostra) for menor que 5, existirá uma elevada
proporção de grãos com grandes dimensões, e os valores de resistência serão majorados
devido à influência desses grãos maiores. Entretanto, Holltz e Gibbs (1956; citados em
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Basso, 2007) concluíram que, se o número de grãos com dimensões máximas for
inferior a 30% e a relação entre diâmetro máximo do enrocamento e diâmetro da
amostra for maior que 6, o efeito da dimensão da amostra é desprezível.
Segundo

Basso

(2007),

esses

procedimentos

devem

ser

analisados

cuidadosamente, pois cada caso tem sua característica particular. Por exemplo, a
utilização de curvas paralelas pode fornecer uma quantidade elevada de finos, o que
deve mudar radicalmente o comportamento da amostra. O segundo método fornece uma
amostra mais uniforme, que também tem influência no comportamento do enrocamento.
Apesar dos finos, o método das curvas paralelas é o mais utilizado.
Para a escolha da densidade relativa a ser utilizada nos ensaios de laboratório,
segundo Santos et al. (2005), a falta de um ensaio padronizado para determinação das
densidades máximas e mínimas deve ser suprida pelo estabelecimento de uma
metodologia simples, sem citar qual, que permita a repetitividade dos resultados e seja
compatível com as técnicas adotadas em campo.
Ainda no âmbito dos ensaios de laboratório, o teste de compressão
unidimensional tem sido o mais utilizado na determinação das características mecânicas
dos enrocamentos.
Charles (1976; citado em Pacheco, 2005) ressalta que, durante a fase de
construção das barragens, as trajetórias de tensões dos materiais se aproximam mais das
obtidas nos ensaios de compressão unidimensional do que as adquiridas nos ensaios de
compressão triaxial convencionais.
Segundo Pacheco (2005), o ensaio de compressão unidimensional simula a
trajetória de tensões percorrida pelo enrocamento no eixo principal da barragem, onde
um elemento do material encontra-se solicitado simetricamente (desde que a barragem
seja construída de forma a manter a simetria de carregamento em relação ao eixo
vertical da seção).
Considerando os parâmetros de deformabilidade de campo, é usual determinar o
módulo de deformabilidade durante a construção da barragem e durante o período de
enchimento do reservatório.
Estes módulos são calculados medindo-se os recalques das camadas da barragem
por meio de instrumentos e relacionando-os à uma carga correspondente à tensão
normal devida ao peso próprio da coluna de enrocamento ou da carga do reservatório.
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Segundo Basso (2007) é importante salientar que o módulo calculado pode ser
incorreto, pois os valores das cargas atuantes em cada camada nem sempre equivalem
ao peso da camada de enrocamento, sofrendo a influência, por exemplo, da forma do
vale e do efeito de arqueamento.
Na Tabela 2.5, apresentam-se os módulos de deformabilidade vertical medidos
no campo para alguns tipos de enrocamentos. Os dados apresentados referem-se apenas
a barragens brasileiras.

Tabela 2.5 – Módulos de deformabilidade vertical de campo de enrocamentos
(adaptado e complementado de Musman, 2002).
Rocha
Basalto vesicular
Basalto
Basalto
Basalto e brecha basáltica
Basalto
Basalto (montante)
Basalto (jusante)
Basalto denso
Basalto e brecha basáltica
Gnaisse
Gnaisse
Gnaisse e basalto
Gnaisse e basalto (jusante)
Granito (montante)
Granito (jusante)
Granito
Quartzo-micaxisto

Barragem
Salto Osório
São Simão
Foz do Areia
Foz do Areia
Nova Ponte
Segredo
Segredo
Itá
Itá
Emborcação
Pedra do Cavalo
Miranda
Miranda
Xingó
Xingó
Serra da Mesa
Irapé

Módulo (MPa)
33,5 a 50
75
37 a 56
26 a 30
40 a 80
60
38
30 a 60
20 a 25
22 a 50
28 a 31
41
60
32
20
120 a 170
60 a 80

Cabe ressaltar que os valores destes módulos são dependentes de fatores tais
como: grau de compacidade, nível de tensão, tipo de rocha, mineralogia e
granulometria.
Além destes módulos práticos, alguns parâmetros de deformabilidade baseados
na teoria da elasticidade podem ser usados. Dentre alguns citam-se o coeficiente de
Poisson e o módulo de deformação secante.
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Para sua utilização é importante lembrar, como mencionado em Lambe e
Whitman (1969), que: “Módulo de deformação e coeficiente de Poisson não são
constantes de um solo, e sim parâmetros que descrevem aproximadamente o seu
comportamento, para uma combinação particular de esforços. Para outra série de
esforços se aplicarão valores diferentes desses módulos. Em se tratando de módulo,
deve-se definir cuidadosamente a qual sistema de carregamento se refere”.
Módulos bastante utilizados são os módulos tangente e secante. Define-se que o
módulo tangente é a inclinação de uma reta tangente à curva tensão-deformação em um
ponto particular da curva. O valor do módulo tangente variará com o ponto selecionado.
O módulo tangente no ponto inicial da curva é o módulo tangente inicial. De acordo
com Lambe e Whitman (1969), o módulo secante é a inclinação da reta que conecta dois
pontos separados da curva. O valor do módulo secante variará com a locação de ambos
os pontos. À medida que os dois pontos ficam mais próximos, o módulo secante se
torna igual ao módulo tangente.
Em termos práticos, o módulo secante tem sido obtido por meio de uma reta que
passa pela origem e cruza a curva tensão-deformação no nível de tensão requerido.
As definições e correlações entre os diversos tipos de módulos da teoria da
elasticidade mais frequentemente usados na Engenharia Geotécnica são apresentados na
Figura 2.9.

Figura 2.9 – Módulos de deformação – Sistemas de carregamentos diversos
(adaptado de Parra, 1985).
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O estabelecimento do comportamento tensão x deformação dos solos e materiais
granulares é bastante complexo devido a fatores como natureza do esqueleto granular
dos materiais e dificuldade de obter amostras indeformadas que representem o índice de
vazios de campo. Entretanto, no caso dos materiais granulares, a melhor aproximação
para se medir as deformações é por meio de ensaios de laboratório, onde são aplicadas
as tensões que ocorrerão na prática. Apesar das dificuldades na montagem das amostras
e nas limitações dos ensaios, os valores obtidos permitem uma aproximação satisfatória
do comportamento da estrutura.
A utilização dos módulos de campo auxilia na avaliação dos módulos dos
ensaios de laboratório e permitem uma melhor calibração dos parâmetros previstos no
projeto.
Quando da análise da deformabilidade de campo comparada com as
deformabilidades determinadas por meio de ensaios de laboratório, Mello (1977)
comenta que: “em todos os tipos de ensaios de laboratório a dispersão de resultados de
corpo de prova a corpo de prova é muito grande: assim, para fins práticos,
reconhecendo-se a variabilidade do maciço compactado à escala das dimensões dos
corpos de prova, não tem sentido realizar ensaios pretendendo detectar diferenças de
deformabilidades em função de condições de moldagem. Da mesma forma observa-se
que a faixa de resultados é essencialmente a mesma para todos os tipos de ensaios:
portanto, para fins práticos, basta realizar ensaios edométricos por serem os mais
coerentes e práticos. Em ambas estas afirmações cabe salientar que a dispersão de
resultados não preocupa perante um problema de deformabilidade, porquanto o
comportamento do maciço é determinado pela estatística das médias: o que interessa é
realizar um mínimo de 10 a 12 ensaios, superpô-los todos num gráfico e determinar o
comportamento médio.”
Concluindo o tema deformabilidade, cabe ressaltar que o comportamento dos
enrocamentos face às deformações é controlado por interações entre grãos individuais,
especialmente pelo deslizamento. Como o deslizamento é uma deformação não-linear e
irreversível, espera-se que o comportamento tensão x deformação dos solos e
enrocamentos, como sendo meios particulados, seja fortemente não-linear e irreversível.
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2.3.2 – Resistência ao Cisalhamento
A resistência ao cisalhamento entre duas partículas é a força que dever ser
aplicada para causar um movimento relativo entre essas partículas. Segundo Lambe e
Whitman (1969), a origem da resistência ao cisalhamento são as forças que atuam entre
as superfícies das partículas. Sendo assim, a resistência ao atrito entre duas partículas é
fundamentalmente da mesma natureza que a da resistência ao cisalhamento de um bloco
sólido de aço, por exemplo.
No entanto, o entendimento da magnitude da resistência ao cisalhamento entre
partículas envolve o entendimento dos fatores que influenciam a interação entre seus
pontos de contato.
Pode-se resumir o efeito dessa interação dizendo que a resistência ao
cisalhamento total (o produto da resistência de cada contato e o número total de
contatos) é proporcional à força normal que une as duas partículas. Se esta força normal
diminui, a resistência ou o número de contatos também diminui e então a resistência
cisalhante total diminui. Portanto, diz-se que a resistência ao cisalhamento
interpartículas é de natureza friccional.
Esta natureza friccional é traduzida em resistência devida ao atrito, que participa
do processo de mobilização de resistência da estrutura granular.
Douglas (2002) acredita que a resistência ao cisalhamento dos enrocamentos
para uma dada tensão confinante pode ser vista como uma combinação de um ângulo de
atrito básico (resistência entre superfícies de rocha), φb, mais uma componente de
dilatância, menos uma parcela causada pela perda da aspereza do contato dos grãos
devido ao esmagamento/cisalhamento. Desta forma, o ângulo de atrito, atualmente
denominado de ângulo de resistência ao cisalhamento, será dado pela Equação 2.13.
φ = φ b + ψ − φ quebra

(2.13)

O valor de φb é um parâmetro fundamental para rochas intactas, e, segundo
Barton e Kjaernsli (1981), também é um parâmetro chave na descrição da resistência ao
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cisalhamento dos enrocamentos. Este parâmetro é considerado quando as juntas
rochosas não estão saturadas.
Segundo Barton e Kjaernsli (1981), os enrocamentos e as juntas rochosas têm
várias características comuns, incluindo comportamento dilatante sob baixas tensões
normais efetivas e significante quebra de pontos de contato com dilatância reduzida sob
tensões elevadas.
Segundo estes autores, cada ruptura nos pontos de contato é resistida por ângulos
de atrito fortemente dependentes do nível de tensão. Como exemplo, cita-se que o
ângulo de atrito de pico drenado (φ’) de um enrocamento próximo do centro e na base
de uma barragem alta pode ser inferior a 35°, enquanto que próximo ao pé da barragem
o mesmo enrocamento pode exibir um valor de φ’ maior que 60°.
Estes autores destacam que o ângulo de atrito dos enrocamentos pode ser
estimado pelo conhecimento dos seguintes parâmetros: resistência à compressão
simples da rocha, o d50, o grau de esfericidade dos grãos (entendido como coeficiente de
forma) e a porosidade após compactação. O grau de esfericidade dos grãos e a
porosidade determinam a magnitude da componente estrutural de resistência.
Conforme relatado anteriormente, se a resistência ao cisalhamento dos
enrocamentos é função do nível de tensão, então a envoltória de Mohr-Coulomb é
curva, podendo ser traduzida pela Equação 2.14 (Mello; 1977, citado em Neves, 2002).
Esta equação mostra que a resistência ao cisalhamento dos enrocamentos obedece a uma
relação do tipo exponencial.
τ = A (σ)b

(2.14)

Onde τ é a resistência ao cisalhamento, σ a tensão normal e A e b são
parâmetros característicos do material podendo ser obtidos por ajuste dos dados de
ensaios. O parâmetro A é igual a tan φ para tensão normal unitária e b reflete as
variações de φ com σ.
A Tabela 2.6, apresentada em Cruz et al. (2009), mostra alguns resultados de
ensaios triaxiais realizados por vários pesquisadores, inclusive os parâmetros A e b.
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Tabela 2.6 – Resultados de ensaios de resistência em enrocamentos (adaptado de
Cruz et al., 2009).
b

φ1

Ref.

1,68

0,79

59

Marsal, 1971

200

1,00

0,90

45

TR

200

85,32

0.90

41

TR

200

1,53

0,79

57

TR

200

78,45

0.94

38

Basaltos

-

-

151,02

0.82

57

Mello, 1977

Basalto

TR

-

220,65

0.75

65

M. Neves, 2002

Grauvaca

TR

-

208,88

0.75

64

Intertechne

0,85

0,96

40

Marachi, 1969

Material

Ensaio

Basalto – São Francisco
Diorito

–

Barragem

El

Dmáx

A

(mm)

(kPa)

TR

200

TR

Infiernillo
Granito-gnaisse-mica
Conglomerado

silicificado

–

Barragem El Infiernillo
Granito-gnaisse-xisto/
Barragem Mica

Arenito – DR=85%

Marsal, 1973
Marsal, 1973
Marsal, 1973

Marsal, 1973

Basalto Barragem Marimbondo
Pedreira

TR

-

213,78

0.79

64

Barragem (após 25 anos)

TR

-

171,62

0.85

62

Alterado

TR

-

156,91

0.88

61

DS

51

135,33

0.892

54

Basalto – Campos Novos

Maia, 2001

Basso e Cruz,
2006

Gnaisse-xisto-micaxisto Itapebi

Enrocamento

com

25%

de

DS

25.0

81,4

11

-

75.0

88,26

TR

-

294,20

0.60

72º

TR

-

1,12

0,82

48

material cimentado
Barragem Oroville

Fleury et al., 2004

Peng Yii, 2006
Marachi et al.,
1969

φ1 – ângulo de atrito para σ = 98,0665kPa
TR – ensaio triaxial
DS – ensaio de cisalhamento direto

A Figura 2.10 apresenta envoltórias de resistência de enrocamentos ensaiados
por Marsal (1973; citado em Cruz et al., 2009).

33

Resistência ao cisalhamento (kPa)

3500
3000

Basalto ‐ São Francisco

2500
Diorito ‐ El Infiernillo

2000
1500

Gnaisse‐granítico
Barragem Mica X

1000

Gnaisse‐granítico
Barragem Mica Y

500
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

Gnaisse‐granítico + 30%
xisto ‐ Barragem Mica

Pressão normal efetiva (kPa)

Figura 2.10 – Curvas de Mohr de alguns materiais granulares (adaptado de Cruz et al.,
2009).

A análise desta figura mostra que as envoltórias são curvas, o que reflete uma
redução no valor do ângulo de resistência ao cisalhamento, pois ocorre uma restrição à
dilatância do sistema.
Apesar do comentário no item 2.31 sobre a dilatância ocorrer mais
frequentemente em baixos níveis de tensão, ressalta-se que é válido analisar a mudança
de volume durante o cisalhamento, uma vez que este fenômeno é importante para
caracterizar a deformação plástica nos solos.
Dentro desse contexto, Mitchell e Soga (2005) relatam que o ângulo de atrito de
pico mobilizado (φ’m) ou taxa de tensão cisalhante de pico consiste tanto do
imbricamento quanto do deslizamento friccional entre grãos.
Rowe (1962; citado em Mitchell e Soga, 2005) reconheceu que o ângulo de
atrito mobilizado (φ’m) leva em conta tanto o rearranjo das partículas quanto a
resistência ao deslizamento nos contatos e a dilatância. Este autor afirma que a quebra
de grãos, que aumenta em importância à medida que a pressão confinante aumenta e o
índice de vazios diminui, também deve ser adicionada a estes componentes.
As interrelações gerais entre os fatores contribuintes para a resistência e a
porosidade são representadas na Figura 2.11.
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Figura 2.11 – Contribuições para a resistência ao cisalhamento de solos granulares
(Rowe; 1962, adaptado de Mitchell e Soga, 2005).
Na Figura 2.11, φ’f é o ângulo de resistência ao cisalhamento corrigido pelo
trabalho da dilatância. Ele é influenciado pelo arranjo dos grãos e o deslizamento nos
contatos. Quanto mais densa a amostra, mais importante é a dilatância. À medida que o
índice de vazios aumenta, o φ’m diminui. O estado crítico é definido pela condição onde
não há mudança de volume pelo cisalhamento. Então o φ’m correspondente é o φ’crit.
Segundo o autor, o “atrito verdadeiro” mostrado na Figura 2.11 está associado à
resistência ao deslizamento nos contatos.
Para porosidades menores, a resistência de pico é alcançada antes que ocorra
movimento significante entre os grãos, o que indica que o trabalho de rearranjo é
pequeno. A ruptura requer expansão volumétrica contra a tensão confinante, resultando
na grande contribuição de dilatância mostrada. Se as tensões confinantes são muito
altas, haverá menos dilatância, mas maior quebra para acomodar as deformações
cisalhantes. Para porosidades maiores, o rearranjo de grãos se desenvolve antes da
ruptura.
Com base nos aspectos apresentados, pode-se concluir que a resistência ao
cisalhamento de materiais granulares depende de vários fatores que atuam
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conjuntamente, tais como: mineralogia, tamanho e forma dos grãos, distribuição
granulométrica, densidade relativa, estado e trajetória de tensões e tipo de ensaio. Deste
modo, a seguir serão discutidos os principais fatores e suas implicações no
comportamento dos enrocamentos.

2.4

–

PRINCIPAIS

COMPORTAMENTO

FATORES
TENSÃO

INFLUENCIANTES
DEFORMAÇÃO

NO
DOS

ENROCAMENTOS
Há vários fatores que podem afetar direta ou indiretamente o comportamento
mecânico dos enrocamentos. Materon (1983; citado em Basso, 2007) relaciona alguns
desses fatores que são representados por: mineralogia, granulometria, índice de vazios,
formas das partículas, resistência ao fraturamento dos grãos, tamanho, textura, teor de
água e velocidade de carregamento.
A Figura 2.12, apresentada por Basso (2007), ilustra os fatores que mais

Fatores que influenciam o comportamento
reológico dos materiais de enrocamento

influenciam o comportamento mecânico dos enrocamentos.

Tipo de elementos
rochosos

Resistência ao esmagamento
Forma dos grãos
Tipo litológico
Fricção entre grãos

Estrutura do meio
granular

Estado de compacidade
Dispersão granulométrica
Teor de água
Inclusão de finos

Modalidade de
ensaio

Trajetória de tensões
Tensão-deformação controlada
Revestimento da amostra
Velocidade de carregamento

Figura 2.12 - Fatores que influenciam o comportamento mecânico dos enrocamentos
(Basso, 2007).
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Segundo este autor, a interrelação desses fatores na natureza é complexa e de
difícil interpretação. Não existem regras fixas que permitam generalizar as
recomendações para melhorar as propriedades do enrocamento, já que as suas
características naturais se alteram com a presença simultânea dos diferentes fatores
mencionados. A seguir, são analisados os principais fatores que podem afetar a
deformabilidade e a resistência ao cisalhamento dos enrocamentos.

2.4.1 – Influência do Nível de Tensão
Leps (1970) realizou uma análise pormenorizada da influência do nível de
tensões na resistência ao cisalhamento de enrocamentos, recorrendo aos resultados de
ensaios triaxiais publicados entre 1930 e 1970 provenientes de 100 materiais diferentes
correspondentes a 15 variedades de rocha.
Os dados apresentados a seguir, Figura 2.13, foram considerados adequados para
serem utilizados quando não se dispõe de dados de ensaios, uma vez que engenheiros
experientes em obras de enrocamentos possuem conhecimentos específicos sobre a
qualidade das rochas e os métodos construtivos empregados, o que possibilita realizar
um julgamento de engenharia satisfatório.
A descoberta fundamental é que o ângulo de atrito de todos os tipos de
enrocamento compactado reduz-se à medida que a pressão confinante aumenta. Como
observado na Figura 2.13, para o enrocamento de melhor qualidade submetido a uma
pressão normal muito baixa, o ângulo de atrito determinado nos ensaios triaxiais é
maior que 60º no ponto de pico da tensão cisalhante. Para uma pressão normal de
689kPa, o ângulo cai para 47º. Similarmente para o enrocamento médio, observou-se
que a relação indicaria 55º para uma pressão normal baixa e redução para 42º na pressão
de 689kPa.
De modo geral, observa-se na Figura 2.13 que o ângulo de atrito de um dado
enrocamento diminui significativamente à medida que a pressão normal é aumentada no
plano de ruptura. Este ângulo de qualquer das amostras dos ensaios triaxiais é
considerado como sendo a inclinação da reta tangente ao seu respectivo círculo de Mohr
que passa pela origem.

37

70
Grandiorito de Isabella

65

φ = 55º - 7º log10(pressão normal)
Enrocamento médio
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Ângulo de atrito ( °)

Cascalho de Cachuma 3/4"
Cascalho de Cachuma 3"
Material da pedreira de Cachuma 3"
Cascalho aluvionar de Oroville

55
Estado denso, bem graduado, grãos
de elevada resistência
50

Cascalho de Soledad
Diorito de Infiernillo
Conglomerado de Infiernillo

45

Conglomerado de Malpaso
Cascalho de Pinzandaran

40

Estado solto, granulometria uniforme,
grãos de baixa resistência

Basalto de Infiernillo
Gnaisse X ‐ Barragem Mica

35

Gnaisse Y‐ Barragem Mica
Cascalho de Contreras

30
1,00

10,00

100,00

1000,00

3527,68

Andesito de Santa Fé

Pressão normal (kPa)

Figura 2.13 – Resistência ao cisalhamento de enrocamentos a partir de ensaios triaxiais de grandes dimensões (Leps, 1970).
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A linha designada como enrocamento médio representa um julgamento como
sendo a resistência média de cerca dos 100 ensaios realizados. O uso da escala semilogarítmica foi adotado para enfatizar a grande variação do ângulo de atrito para taxas
de pressão baixas e intermediárias.
Leps (1970) ressalta algumas falhas encontradas na Figura 2.13, tais como: o
efeito da quebra dos grãos é sugerido apenas vagamente, não se fornecem pistas sobre a
influência da forma dos grãos e não se avalia a influência da umidade (grau de
saturação) nos grãos. Este autor comenta que mesmo em face destas limitações, os
dados disponíveis são suficientes para indicar tendências.
Neste contexto, Duncan (2004) cita que durante a construção das barragens do
reservatório de Diamond Valley no sul da Califórnia realizaram-se 226 ensaios em
amostras de rochas para avaliar a influência da pressão normal no ângulo de atrito e
assim melhorar as estimativas deste parâmetro importante para avaliar o comportamento
das barragens de enrocamento.
A Figura 2.14 apresenta o resultado dos ensaios para os enrocamentos das
barragens da Califórnia, onde se observa que os valores apresentados por Duncan
(2004) são similares aos encontrados por Leps (1970).

Ângulo de atrito (º)

φ = 57º - 7º log10(tensão normal)

Figura 2.14 – Variação do ângulo de atrito com a pressão normal para os
enrocamentos das barragens de Diamond Valley (Duncan, 2004).
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Diante do exposto, conclui-se que na falta de informações (investigações), os
dados apresentados nas Figuras 2.13 e 2.14 podem ser utilizados de maneira satisfatória
e aceitável.

2.4.2 – Influência da Resistência ao Esmagamento
Os enrocamentos e materiais granulares, quando submetidos a esforços,
apresentam fraturamento e consequentemente variação da granulometria inicial, sendo o
fraturamento função direta da resistência ao esmagamento dos blocos de rocha.
Segundo Narvaez (1980), estudos feitos por Marsal (1972), Marachi (1969) e
Lee et al.(1969), confirmam essas apreciações com as seguintes observações: o
fraturamento é maior em enrocamentos de tamanho máximo maior. O fraturamento de
grãos, e consequentemente a deformabilidade, são maiores para enrocamentos angulares
que para seixos rolados ou partículas semi-arredondadas.
A importância da resistência ao esmagamento do bloco de rocha na
deformabilidade do enrocamento levou à realização de investigações intensas. Citam-se
as realizadas por Marsal (1973) onde foi proposto o índice de fraturamento Bg, obtido
pela comparação da variação da granulometria após o teste de deformabilidade com a
granulometria inicial. Marsal (1973), explica o fraturamento dos grãos em função do
número de contatos e cita que o fraturamento é menor para materiais bem graduados do
que para materiais uniformes.
A Figura 2.15 apresenta resultados de ensaios de deformabilidade realizados
durante as investigações dos enrocamentos da barragem de Alto Anchicaya, na
Colômbia, apresentados em Narvaez (1980). Observa-se que o diorito evidenciou maior
deformabilidade que o cornuvianito e um fraturamento maior para idênticas
granulometrias e índices de vazios. Desta forma, segundo Narvaez (1980) as zonas
importantes da barragem foram construídas com a rocha menos deformável, deixando
para jusante os dioritos que apresentavam maior suscetibilidade ao fraturamento pelo
rolo vibratório. Similar filosofia foi adotada na barragem de Foz do Areia, onde as
brechas basálticas, de características inferiores aos basaltos, foram colocadas, em geral,
na zona de jusante da barragem.
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DEFORMAÇÃO UNITÁRIA (%)

Figura 2.15 – Alto Anchicaya – Teste de deformabilidade em oedômetro
diâmetro 0,75m (Materon; 1972, citado em Narvaez, 1980).

Conclui-se que a resistência ao cisalhamento e a deformabilidade de um maciço
de enrocamento serão diretamente afetadas em função da intensidade do mecanismo de
quebra progressiva dos blocos rochosos.

2.4.3 – Influência da Compactação
A compactação dos enrocamentos altera não só o volume específico como
também o material sólido que se torna praticamente outro, em função do fraturamento e
do esmagamento.
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A Figura 2.16, apresentada por Cruz et al. (2009), mostra as variações
granulométricas registradas entre o topo e a base de camadas de enrocamentos
compactados de Jaguara (quartzito) e Foz do Areia (basalto), em razão não só da
separação natural que ocorre ao descarregar o material, como também da quebra de
blocos resultante da atuação do rolo compactador.

Figura 2.16 – Curvas granulométricas de uma camada compactada (Cruz et al.,
2009).

As curvas mostram que a parte superior da camada é mais fina e mais densa que
a parte inferior. Segundo Narvaez (1980), esta heterogeneidade por efeito do rolo
compactador pode explicar o melhor comportamento de alguns enrocamentos em
campo, do que as predições obtidas no laboratório.
A Figura 2.17, também apresentada por Cruz et al. (2009), mostra a quebra dos
blocos de enrocamento com a compactação na barragem de Shiroro, na Nigéria.
Observa-se que as curvas também constatam as afirmações de Narvaez (1980) e
mostram a redução da dimensão dos blocos pela compactação.
Ressalta-se que os efeitos da compactação sobre as propriedades dos
enrocamentos podem ser avaliados por instrumentação e efetuando-se testes
experimentais de compactação para definir a espessura de camadas, número de passadas
do rolo compactador e consequentemente obter maior módulo de deformabilidade.
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Figura 2.17 – Enrocamento da barragem de Shiroro antes e depois da
compactação (Cruz et al., 2009).

2.4.4 – Influência da Água
O efeito da água nas propriedades dos enrocamentos pode ser discutido sobre
dois aspectos principais: adição de água durante a compactação e a saturação/inundação
dos blocos de rocha pelo contato mais prolongado e/ou permanente com a água.
Segundo Narvaez (1980), a adição de água e sua influência na deformabilidade
dos enrocamentos foi comentada por Queiroz (1964) durante os estudos investigativos
para os materiais da barragem de Furnas. Este autor menciona que esta barragem foi a
mais importante do ponto de vista de abrir as portas à utilização de enrocamentos como
material de construção, no Brasil, em barragens altas.
Com relação à utilização de água na compactação, citam-se as pistas
experimentais executadas nos enrocamentos de gnaisse da barragem de Miranda, da
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), durante a realização do projeto
executivo.
Uma destas pistas experimentais objetivou verificar os efeitos da molhagem do
enrocamento durante a compactação, quanto à redução de recalques pós-construção,
devido à inundação do espaldar de montante quando do enchimento do reservatório.
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O teste consistiu na compactação do enrocamento em camadas de 60cm,
medindo-se, após cada passada, as deformações em placas colocadas na superfície de
cada camada. A área de cada teste foi de 12 x 16m, contendo 30 placas de medições de
deformações em cada área. A fim de avaliar os benefícios de molhagem durante a
compactação, foram realizados testes em três configurações, a saber:
-

Sem molhagem do enrocamento;

-

Com molhagem, utilizando-se cerca de 200l/m3 durante os processos de
descarga e espalhamento;

-

Com molhagem após a segunda passada do rolo, ou seja, o enrocamento
era descarregado e espalhado sem a utilização de água. Em seguida, as
duas primeiras camadas de enrocamento eram compactadas também sem
a utilização de água. Após a segunda passada, era aplicada água na praça
de teste, por meio de caminhão pipa, com volume de 300l/m3.
Prosseguia-se o teste até 8 passadas, medindo-se as deformações das
placas após cada passada do rolo.

A Tabela 2.7 mostra um resumo das deformações específicas obtidas no
enrocamento experimental da pista 2.

Tabela 2.7 – Síntese dos resultados da pista experimental 2 da UHE Miranda
(adaptado de IESA, 1992).
DEFORMAÇÕES ESPECÍFICAS (ε)
Efeito da molhagem
CAMADA
(Nº.)

ε6 (seco)

(ε 6 )sec o
(ε 6 ) molhado

ε6 (molhado)

Após 2ª passada
2ª → 3ª passada

(Δε )sec o
(Δε ) molhado

1

3.2

4.0

0.80

0.50

2

3.8

4.3

0.88

0.60

3

3.3

4.7

0.70

0.64

ε6: Deformação específica após a 6ª passada do rolo.
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Conforme comprovado nesta pista experimental, a compactação com molhagem
provoca

“a

priori”

um

adicional

de

deformação

específica,

reduzindo,

consequentemente, as deformações que ocorrerão devido ao enchimento do
reservatório, conforme apresentado de forma esquemática na Figura 2.18.

Figura 2.18 – Benefício da compactação com molhagem na redução dos
recalques pós-construção devido à inundação (IESA, 1992).

Ainda na fase do projeto executivo da barragem de Miranda apresentaram-se as
seguintes considerações sobre os benefícios da molhagem, durante a compactação, na
resistência ao cisalhamento do enrocamento no estado saturado:
-

Enrocamentos de rochas brandas e semi-duras, quando compactados
secos e submetidos a tensões cisalhantes nos estados secos e saturado,
apresentam resistências ao cisalhamento distintas. Este fato decorre do
menor efeito da dilatância nos enrocamentos saturados devido à maior
quebra de grãos durante o cisalhamento.

-

Um terceiro estado do material refere-se a enrocamentos compactados
com molhagem e submetidos a tensões cisalhantes no estado saturado.
Neste caso, o enrocamento apresenta maior resistência ao cisalhamento
do que se compactado seco, notadamente na faixa de pressões inferiores
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a 800kPa, pois o plano de menor resistência é previamente rompido e
também devido aos seguintes fatores:
a) A quebra adicional dos grãos mais fracos que ocorre com
a compactação com molhagem cria uma massa mais densa
e com menores tensões nos contatos, resultando, portanto,
numa massa capaz de resistir a tensões cisalhantes com
menor quebra adicional de grãos.
b) A compactação com molhagem resulta num menor índice
de vazios inicial, e os ensaios indicam a influência direta
deste parâmetro na resistência ao cisalhamento.
A Figura 2.19 apresenta de forma esquemática esta consideração conceitual.

Figura 2.19 – Enrocamentos de rochas brandas e semi-duras – Benefício da
molhagem, durante a compactação, na resistência ao cisalhamento no estado saturado
(IESA, 1992).

No aspecto do inundação/saturação pela ação da água, cabe destacar que o
enrocamento sofre colapso (deformação instantânea) como resultado de alteração do seu
teor de água. Basso (2007) menciona: “A maior facilidade dos blocos se romperem e,
principalmente, ocorrerem esmagamentos nos cantos dos fragmentos no estado úmido, é
pelo fato de que, nestas condições, pressões neutras surgem no interior do bloco,
diminuindo sua resistência ao fraturamento. Além disso, a capilaridade pode ter efeito
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nas microfissuras de um bloco quando em estado seco, aumentando a resistência ao
fraturamento”.
Neste contexto, Neves (2002) acrescenta que é natural que estruturas de
enrocamento apresentem baixo índice de vazios com abundante utilização de água
durante a sua compactação, para que as deformações por colapso possam ser
significativas. No entanto, a variação da tensão e a alternância da presença de água no
maciço podem dar origem a novas deformações por colapso.
Segundo Bourdeaux (1982), de um modo geral, a resistência da rocha é menor
no estado úmido que no estado seco. O enfraquecimento da rocha sob o efeito do
umedecimento provocará, portanto, a ruptura dos blocos rochosos junto aos seus pontos
de contato, acompanhada de um rearranjo dos fragmentos até atingir um novo estado de
equilíbrio. Este mecanismo explica as deformações de maciços de enrocamentos
construídos a seco ou com molhagem insuficiente, durante a fase do primeiro
enchimento.
O fator de abrandamento apresentado por Bourdeaux (1982) relaciona a
resistência à compressão simples das rochas no estado saturado (saturação durante 48
horas) com a resistência no estado seco.
Na Tabela 2.8 são apresentados valores do fator de abrandamento de algumas
rochas (Ns = σsat /σseco).

Tabela 2.8 – Valores do fator de abrandamento para algumas rochas (Bourdeaux,
1982).
Resistência à compressão

Fator de

simples no estado seco (MPa)

abrandamento

Gnaisse granítico (DER – Paraibuna)

108

0,67

Quartzito (São Paulo)

262

0,80

Quartzito (Furnas)

172

0,52

Basalto compacto (Jupiá)

108.7

0,96

Basalto vesicular com arenito (Jupiá)

66.2

0,44

Gnaisse granítico (Paraitinga)

74.3

0,80

83

0,90

Tipo de Rocha

Arenito “Botucatu”
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Cabe ressaltar que este fator é influenciado significativamente pela característica
natural da rocha. Comparando-se na Tabela 2.8, por exemplo, o quartzito Furnas com o
arenito, observa-se que a 1ª rocha tem a resistência à compressão simples reduzida em
48% quando saturada, ao passo que o arenito ensaiado tem sua resistência reduzida em
apenas 10%.
Terzaghi (1960; citado em Cruz et al., 2009) realizou um ensaio de campo
utilizando blocos de até 75cm de diâmetro para analisar a penetração de finos no
enrocamento. No primeiro ensaio uma mistura de areia e pedregulho foi lançada e
jateada sobre o enrocamento. Observou-se a formação de uma camada delgada
superficial na qual os finos se acomodaram nos vazios e não podiam penetrar no
enrocamento.
No segundo ensaio foi utilizada apenas areia, mas com utilização de água para
penetração no enrocamento. Observou-se que a ação da água ficou limitada a uma
profundidade duas vezes o tamanho do bloco de rocha. Terzaghi concluiu que o
benefício do uso da água na geração dos recalques era consequência da perda de
resistência da rocha quando molhada, e não da remoção de finos nos vazios entre os
blocos de rocha. Este autor apresentou a Tabela 2.9, comprovando o efeito da água na
redução da resistência das rochas.

Tabela 2.9 – Resistência à compressão de rochas secas e úmidas (Terzaghi;
1960c, citado em Cruz et al., 2009).
Rocha

Seca (MPa)

Úmida (MPa)

Granitos (Áustria)

145

128

Granitos (Suécia e Alemanha)

240 (médio)

197 a 237

Calcário cristalino

97

87

Xisto (Tennessee)

96
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Segundo Cruz et al. 2009, dos estudos realizados por Terzaghi em rochas secas,
úmidas e saturadas, pode-se concluir que a água não atua como lubrificante nos contatos
rochosos, e enrocamentos úmidos e saturados têm o mesmo ângulo de atrito. Por outro
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lado, a presença de água “enfraquece” a rocha e as deformações aumentam pela quebra
e pelo esmagamento dos grãos.
Outro aspecto importante relacionado à influência da água no comportamento
dos enrocamentos refere-se à ação cíclica da água nesses materiais, produzindo efeitos
que serão discutidos no Capítulo 3.
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Capítulo 3
COLAPSO E MECANISMOS DE DEFORMAÇÃO NO TEMPO
3.1 – INTRODUÇÃO
A atuação dos mecanismos de deformação no tempo no contexto desta pesquisa
está relacionada essencialmente à ação da água nas estruturas de enrocamento.
Quando se fala da ação da água nos enrocamentos é imprescindível, antes de
abordar os mecanismos de deformação no tempo, conhecer o conceito de colapso, que
nos enrocamentos é gerado pela quebra de grãos e blocos.

3.2 – O FENÔMENO DO COLAPSO NOS ENROCAMENTOS
3.2.1 – Os fundamentos do colapso nos enrocamentos
O colapso é um fenômeno que consiste de deformação volumétrica instantânea
devido à saturação/inundação do material. Cabe ressaltar que o mecanismo de colapso
nos enrocamentos é diferente do mecanismo de colapso nos solos, pois no primeiro
ocorre a ruptura dos grãos e blocos constituintes enquanto no segundo, é gerado pela
desestruturação do esqueleto sólido.
Anthiniac et al. (1998), mencionam que a redução da resistência nos contatos
pela presença da água acelera a quebra dos grãos e gera plastificação nos contatos,
sendo este o principal fator responsável pelo colapso nos enrocamentos.
O colapso ocorre instantaneamente nos enrocamentos de montante das barragens
durante o primeiro enchimento. A Figura 3.1, apresentada por Justo (1991) mostra
quatro efeitos devido ao enchimento do reservatório. Este autor destaca a importância
da ordem em que estes fenômenos ocorrem. No entanto, no momento do enchimento do
reservatório, com a saturação da camada A, mostrada na Figura 3.1, as deformações
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devido ao colapso são mais significativas. Justo (1991) menciona que os demais efeitos
são secundários e assim, não serão abordados extensivamente.

Figura 3.1 – Efeitos do enchimento do reservatório numa barragem de
enrocamento com núcleo de argila (Justo, 1991).

Nobari e Duncan (1972; citados em Justo, 1991) analisaram, em um extensivo
trabalho, o colapso dos enrocamentos quando inundados.
Estes autores aplicaram os resultados para calcular tensões e deformações de
uma barragem de enrocamento com núcleo argiloso, durante o enchimento do
reservatório.
A Figura 3.2 apresenta os resultados de um dos ensaios realizados por estes
autores, para os enrocamentos da barragem Pyramid, na Califórnia. A análise mostra o
incremento significativo de deformações devido ao colapso.
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Figura 3.2 – Curvas tensão deformação em ensaio edométrico dos enrocamentos
da barragem Pyramid (Nobari e Duncan; 1972, citados em Justo, 1991).

Anthiniac (1999; citado em Pacheco, 2005) realizou, em sua tese, um estudo
confirmando os resultados disponíveis nas referências técnicas sobre os mecanismos
que regem o fenômeno de colapso das rochas e as consequências deste fenômeno no
comportamento mecânico global destes materiais.
Os ensaios realizados mostraram que a saturação do material inicialmente úmido
não provoca a deformação do material, ao contrário da saturação após a secagem. Esta
constatação mostra a importância do estado hídrico da superfície dos grãos (úmidos ou
secos) no fenômeno de colapso e que é a presença de água na superfície dos grãos que
provoca este fenômeno.
Há relatos contrários às constatações anteriores. Maia (2001) verificou que o
processo de inundação não provocou o deslocamento da curva tensão-deformação dos
enrocamentos de basalto e granito densos e secos (das barragens de Marimbondo e
Serra da Mesa, respectivamente), para a curva dos mesmos enrocamentos ensaiados sob
condição saturada por submersão.
Esta observação é importante, pois remete ao fato de que a granulometria, o
arranjo e o tipo de rocha, especialmente a forma e resistência dos grãos, têm influência
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direta no colapso dos enrocamentos. Além disto, uma granulometria mais uniforme
permite maiores colapsos se comparada com as granulometrias graduadas. Isto ocorre
por causa das maiores tensões de contato em enrocamentos uniformes em relação aos
bem graduados.
Além das deformações excessivas observadas na maior parte dos casos devido
ao colapso, outra evidência notável e algumas vezes preocupante é o aparecimento de
trincas na crista das barragens, devido principalmente às deformações diferenciais entre
os materiais.

3.2.2 – Trincas produzidas pelo colapso dos enrocamentos
Há alguns relatos sobre o aparecimento de trincas em várias barragens durante o
primeiro enchimento do reservatório. No contexto desta pesquisa, serão relatados casos
observados em barragens de enrocamento com núcleo de argila.
Justo (1991) relata o aparecimento de trincas longitudinais nas seguintes
barragens:
- Barragem Cougar, localizada no Oregon, Estados Unidos, com 158m de altura,
mostrada na Figura 3.3;
- Barragem Djatiluhur, localizada na Indonésia, com 112m de altura máxima e
núcleo inclinado para montante, com trincas penetrando o núcleo;
- Barragem Gepatsch, localizada na Áustria, com 130m de altura.
Algumas apresentaram também trincas transversais no núcleo, como Mattmark
(120m de altura - Suíça), Cougar e Infiernillo (150m de altura - México).
A Figura 3.3 mostra a relação entre a elevação do nível do reservatório,
recalques e deslocamentos horizontais na barragem de Cougar. Observa-se que há um
aumento na taxa de recalque quando o nível de água se eleva, e algum descarregamento
elástico no deslocamento para jusante ocasionada pelo rebaixamento do nível de água,
mas muito menor que no deslocamento primário de jusante, mostrando que o módulo de
carregamento é algumas vezes maior que os de descarregamento e recarregamento. A
ombreira de montante (seção localizada próxima à ombreira) recalca mais e se desloca
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menos para jusante que a ombreia de jusante, devido ao colapso. Este comportamento
gerou o aparecimento de três trincas longitudinais.

Crista el. 520 - reconstruída

NA máximo

Transições

Transição grossa
NA mínimo 462

Enrocamento
compactado

Enrocamento

Deslocamento
jusante (cm)

Recalque (cm)

Nível do reservatório (m)

Zona II

Seção Transversal Típica

Nível do
reservatório
Eixos 11 e 12 – Set-Dez. 1963
Ombreira montante

Ombreira jusante

Ombreira jusante

Ombreira montante

Deformações da crista e nível do reservatório
120m de trinca
15cm máximo de desnível
76m de trinca - sem desnível

90m de trinca
30cm máximo de desnível

Rocha

Núcleo

Eixo 11
Cascalho

Fluxo

Cascalho

Eixo

Rocha

Recalques diferenciais e trincas na crista em janeiro de 1965

Figura 3.3 – Movimentos da crista e trincas na barragem de Cougar (Pope; 1967,
citado em Justo, 1991).
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A barragem Round Butte, localizada no Oregon, nos Estados Unidos, apresentou
deslocamentos e trincas similares às da barragem de Cougar. Além das causas similares
para o aparecimento das trincas, cabe destacar a existência de uma irregularidade na
rocha de fundação da ombreira direita desta barragem, como mostrado na Figura 3.4,
que contribuiu para o desenvolvimento de uma trinca transversal.

Figura 3.4 – Perfil da fundação da ombreira direita na barragem Round Butte
com localização de trinca transversal (Sherard, 1973).

Destaca-se trinca transversal semelhante à da barragem de Cougar na barragem
de enrocamento com face de concreto de Xingó (150m de altura - Brasil). Segundo
Eigenheer e Souza (1999), estas trincas foram observadas, na ombreira esquerda, antes
da execução da laje de montante na metade superior da barragem. Estes autores afirmam
que tais trincas poderiam ter sido causadas pela conformação topográfica da fundação
rochosa neste local, que se inclina bastante na direção jusante.
Na barragem El Infiernillo, localizada no México, apareceram trincas
transversais no núcleo quando a água estava no nível 120, devido à repentina elevação
do nível de água em 90m. As deformações medidas se aproximaram de -0,1% (tração),
próximo da ombreira.
Segundo Justo 1991, no final da construção, tensões de tração não apareceram
nos cálculos na última camada, o que estava coerente com a ausência de trincas
transversais no núcleo naquele estágio. Com a água no nível 120, valores cumulativos
de deformação longitudinal de -0,51% (extensão) e tensão de -2,7kPa (tração) foram
obtidos. A trinca no núcleo coincide com o aparecimento de tensões de tração, como
mostrado na Figura 3.5.

55

Figura 3.5 – Deslocamentos e deformações na crista da barragem El Infiernillo
durante elevação do nível de água (Justo, 1991).

A Figura 3.6 mostra uma seção transversal da barragem de enrocamento de
Canales, com 155m de altura, uma das barragens de enrocamento mais altas da
Espanha. A parte (a) da Figura 3.6 refere-se à seção original da barragem e a parte (b) à
crista modificada para conviver com as deformações de tração. O material 1 refere-se ao
núcleo impermeável, o 2 aos materiais de filtro e o 3 aos enrocamentos.

56

Segundo Justo (1991), o enrocamento desta barragem foi compactado em
camadas de 1,5m. O primeiro enchimento produziu recalques diferenciais devido ao
colapso da ordem de 85cm entre o lado montante e o lado jusante. Uma trinca
longitudinal foi produzida.

Figura 3.6 – Barragem de enrocamento Canales (Bravo et. al., 1988; citados em
Justo, 1991).

Posteriormente, suspeitou-se da ocorrência de trincas transversais no núcleo
esbelto desta barragem, numa profundidade de 60 a 110m e para melhor
monitoramento, em 2006, foram instalados extensômetros de fibra ótica 1 . Não foram
encontrados resultados publicados sobre este monitoramento.
Nos casos apresentados, observa-se que as trincas são notadas normalmente no
primeiro enchimento do reservatório. Estas trincas são causadas por uma deformação
instantânea devida ao colapso, mas na análise do comportamento das barragens de
enrocamento deve-se considerar ainda as deformações que se desenvolvem ao longo do
tempo, uma vez que elas podem levar à instabilidade global da estrutura.

1

Dados disponíveis (sr) no site: http://www.roctest-group.com/~rtgroup/node/467, acessado em 08-022010.
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A geometria da barragem também é um fator determinante para o aparecimento
de trincas, uma vez que influencia diretamente a concentração de tensões na estrutura e
por isso, contribui significativamente para as deformações que se desenvolvem ao longo
do tempo. Por geometria entende-se principalmente posição do núcleo; inclinado ou
vertical, esbelto ou delgado e inclinação dos taludes de montante e jusante da barragem.

3.3 – FLUÊNCIA
Segundo Neves (2002), no estudo dos movimentos das estruturas de
enrocamento, assume especial ênfase a consideração das deformações que, sob tensão
constante, se processam ao longo do tempo. Tais deformações designam-se por fluência
e afetam em maior ou menor grau todos os materiais.
No caso dos enrocamentos, a fluência pode resultar não só em rearranjos, mas
em quebra dos blocos e esmagamentos nos seus contatos. Este último aspecto evidencia
a importância da natureza da rocha na fluência dos enrocamentos. Em ambos os casos,
verifica-se uma diminuição do volume específico do material, com manifestação de
deformação predominantemente volumétrica. No entanto, os materiais podem ter além
de fluência volumétrica, fluência distorcional.
Ainda segundo Neves (2002), ao primeiro tipo de fluência estão associados
fenômenos de endurecimento. Ao segundo podem estar associados processos de
amolecimento, que, se o nível de tensão desviatória permitir, pode levar à ruptura. A
fluência, globalmente, consiste numa sobreposição das suas componentes volumétrica e
distorcional.
Mitchell e Soga (2005) descrevem três fases características no comportamento
deformação-tempo devido à fluência. Estes três estágios são denominados de fluência
primária, secundária e terciária.
Estes autores mencionam que a fase primária corresponde ao período em que a
taxa de deformação diminui com o tempo, seguida por fluência a uma taxa
aproximadamente constante, por certo período.
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Segundo Neves (2002), no caso de uma amostra de enrocamento sob o efeito de
uma tensão efetiva constante, a fase primária da fluência corresponde a um
comportamento, do ponto de vista da deformação, não linear no tempo e em que a
velocidade dessa deformação vai diminuindo progressivamente. Predomina neste caso a
componente volumétrica da deformação com o consequente aumento da rigidez.
Quando a velocidade de deformação se torna constante entra-se na fase secundária.
Verificam-se então deformações volumétricas e distorcionais, com predomínio destas
últimas.
A fase secundária vai normalmente exibir deformações que diminuem com o
tempo, ao passo que a fase terciária conduz à ruptura, dependendo do nível da tensão
desviatória. A Figura 3.7 ilustra as fases da fluência.

Figura 3.7 – Fases da fluência (adaptado de Neves, 2002).

Parkin (1991; citado em Neves, 2002) relata que do ponto de vista da fluência
dos enrocamentos, o interesse prático reside apenas na segunda fase. Na verdade a
primeira é relativamente rápida e coincide frequentemente com a construção da própria
estrutura de enrocamento, ocasião em que fatores tais como a deposição, a molhagem, a
compactação e o enchimento do reservatório (no caso de barragens de terraenrocamento), entre outros, sobrepõem os seus efeitos ao da fluência. Para que pudesse
ocorrer a terceira fase seria necessário que fossem atingidos níveis de tensão desviatória
muito superiores aos que normalmente acontecem nas estruturas de enrocamento. Só
assim poderia ocorrer um aumento da velocidade de deformação, em consequência da
movimentação dos blocos rochosos e subsequente rearranjo estrutural, prenunciadores
da ruptura estrutural.
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No que diz respeito à previsão de deformações devidas à fluência, ressalta-se
que os estudos são baseados, sobretudo, na observação das barragens que permitam
estabelecer correlações de natureza empírica entre as deformações e o tempo.
Neves (2002) comenta que vários autores, sem citar quais, chamaram a atenção
para alguns fatores que podem dificultar a análise e previsão da fluência, como é o caso
da determinação do tempo do seu início (t0), a ocorrência aleatória de descontinuidades
ou alterações na velocidade de deformação e a existência de uma determinada pressão
crítica. No escopo deste trabalho, estes fatores não serão discutidos.
Segundo Neves 2002, a análise da fluência dos enrocamentos não será
normalmente a principal consideração no projeto de barragens. Considera-se que o
traçado de um gráfico tensão-deformação para recalques de 24 horas dará predições
adequadas dos recalques no campo. Para isto, o projetista pode escolher adicionar uma
margem nominal (cerca de 5%) devido à fluência, para assegurar que a crista, por
exemplo, tem altura suficiente para manter a borda livre requerida. No entanto, a análise
de fluência se torna muito mais importante para a análise diagnóstica dos registros de
recalque, ou em situações onde é necessário fazer predições de recalque por fluência de
longo-prazo.
Ressalta-se que em barragens com oscilações significativas do nível do
reservatório, as deformações por fluência não serão um fator determinante nos
deslocamentos registrados. Sob esta condição, torna-se importante entender e considerar
a influência dos fenômenos cíclicos no comportamento da estrutura.

3.4 – FENÔMENOS CÍCLICOS
A ocorrência de fenômenos cíclicos em barragens é um fator importante a ser
considerado e compreendido para realizar uma análise consistente do comportamento da
estrutura. Dentre alguns fenômenos, citam-se as oscilações do reservatório (elevação e
rebaixamento) que alteram o estado de tensão no maciço e os ciclos de secagem e
umedecimento que normalmente induzem alterações físicas e químicas nos
enrocamentos e assim modificam suas propriedades de resistência e deformabilidade.
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Vale destacar que, no contexto deste trabalho, não será dada ênfase aos
mecanismos de alteração de longo-prazo dos enrocamentos (degradação). Todavia,
segundo Maia (2001), é importante avaliar a alterabilidade dos enrocamentos para
prever o comportamento de longo prazo.
Pelo exposto, destaca-se que a alterabilidade será considerada no contexto desta
pesquisa, por meio da variação dos parâmetros dos enrocamentos no tempo, cujas
estimativas foram realizadas com base no fator de abrandamento apresentado por
Bourdeaux (1982).

3.4.1 – Ciclos de carga-descarga pelas oscilações do reservatório
A atuação de carregamentos cíclicos nos maciços de enrocamento produz uma
série de efeitos que são caracterizados pelas mudanças de comportamento observadas
principalmente por meio dos registros dos instrumentos instalados e algumas vezes até
mesmo visualmente.
Os ciclos de elevação e rebaixamento no reservatório de uma barragem de
enrocamento produzem alterações no estado de tensões da estrutura produzindo
rearranjos de forma a atingir um novo estado de equilíbrio. Os fenômenos de quebra e
fraturamento dos grãos/blocos bem como o deslizamento e rolamento são resultantes
deste processo.
Na fase de elevação do nível de água, além do colapso, apresentado no item 3.2,
ocorre um alívio de tensões na estrutura, devido à saturação dos materiais de montante
da barragem, que estarão submetidos ao peso específico submerso. O alívio de tensões,
por si só, poderia ocasionar “levantamento” na parte de montante das barragens.
Entretanto, do ponto de vista estrutural, não é suficiente considerar apenas este
efeito, uma vez que mecanismos como quebra dos grãos e a perda de resistência devida
ao colapso, provavelmente, se sobreporão ao alívio de tensões, o que se traduzirá em
deformações no sentido gravitacional.
A importância da consideração dos efeitos de carga e descarga do reservatório
foi reforçada por Cruz (1996). Este autor afirma que se estes efeitos não forem
incorporados aos cálculos de deformações, as previsões nunca serão satisfatórias.
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Maia (2001), ao avaliar a alterabilidade dos enrocamentos das barragens de
Marimbondo (basalto) e Serra de Mesa (granito), realizou ciclos de carregamento,
descarregamento e recarregamento para conhecer e, assim, avaliar sua influência no
comportamento das estruturas construídas com estes materiais.
Nas Figuras 3.8, 3.9 e 3.10,
tipo de material:

G = granito da barragem de Serra da Mesa
M = basalto da barragem de Marimbondo

estado de densidade:

d = corpo de prova densificado (denso)
f = corpo de prova vertido (fofo)

granulometria: o valor indicado representa o d50 das partículas
estado de umidade:

i = amostra inundada durante o ensaio

fase do ensaio:

(c) = carregamento
(r) = recarregamento
(i) = inundação do corpo de prova

As amostras de granito da barragem de Serra da Mesa foram consideradas sãs,
uma vez que normalmente, os granitos não apresentam alterações físicas e químicas tão
pronunciadas como os basaltos.
A Figura 3.8, corresponde ao ensaio de compressão simples em enrocamentos
denso e fofo d granito da barragem de Serra da Mesa com granulometria 26 (d50 =
26mm).
Observa-se que durante o descarregamento e recarregamento até o nível de
tensão do início do descarregamento (tensão de pré-carregamento), o material tem
comportamento aproximadamente linear, com módulo de compressibilidade superior ao
da fase de carregamento. Acima da tensão de pré-carregamento, o comportamento do
material tende ao mesmo comportamento da fase de carregamento inicial do ensaio.
Segundo

Maia

(2001),

os

enrocamentos

apresentam

deformações

predominantemente plásticas, fato justificado pelo rearranjo das partículas que geram
deformações irrecuperáveis.
Este autor ressalta ainda que a compressibilidade na fase de descarregamento
seja superior à da fase de recarregamento, mas que devido à influência do atrito interno
entre as paredes da câmara utilizada no ensaio, pode-se considerar que os módulos, para
os ensaios por ele realizados, são praticamente iguais.
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Figura 3.8 – Comportamento cíclico dos enrocamentos de granito da barragem
de Serra da Mesa (Maia, 2001).

A Figura 3.9, apresentada também por Maia (2001), indica que o módulo de
compressibilidade dos enrocamentos densos na fase de recarregamento pode ser até três
(3) vezes maior que o módulo do material no carregamento inicial.
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Figura 3.9 – Curvas dos enrocamentos densos de basalto da barragem de
Marimbondo (adaptado de Maia, 2001).

Para os enrocamentos fofos, Figura 3.10, verifica-se que o valor do módulo no
recarregamento pode ser até dez (10) vezes maior que o módulo no carregamento
inicial.

Figura 3.10 – Curvas dos enrocamentos fofos de basalto da barragem de
Marimbondo (adaptado de Maia, 2001).

Considera-se que os ensaios realizados nos enrocamentos de granito da
barragem de Serra da Mesa reproduzem, na verdade, não os enrocamentos sãos, mas
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estes enrocamentos já alterados, uma vez que as amostras foram obtidas a partir de
blocos de rocha em utilização na barragem, que estão expostos às condições ambientais
no campo a aproximadamente 25 anos.
Maia (2001) ressalta que os resultados sejam representativos apenas para uma
avaliação aproximada do comportamento dos enrocamentos, pois foram utilizadas
câmaras de ensaio distintas, uma do Laboratório de Furnas, no Brasil e outra do
Laboratório de Geotecnia do CEDEX, em Madri, Espanha.
Naylor (1991; citado em Cruz, 1996) recomenda que seja adotado um módulo de
descarregamento/recarregamento da ordem de 4 a 5 vezes o valor do módulo de
carregamento.
A autora desta dissertação entende que na fase de descarregamento
(rebaixamento), o aumento do peso específico aparente dos materiais, não mais sujeitos
ao empuxo hidrostático, aliado à redução da tensão confinante, ocasione maiores
recalques que na fase de recarregamento, especialmente na porção montante das
barragens.
No entanto, destaca-se que para quaisquer das fases de carregamento,
recarregamento ou descarregamento, é importante considerar qual é o nível de tensão de
partida, uma vez que o comportamento dos enrocamentos será distinto em função da
tensão anterior.
Neste sentido, Fell et al. (2005) relatam que o enrocamento é susceptível de
apresentar um módulo equivalente inferior do que em rebaixamentos anteriores do
reservatório, se o reservatório for levado a um nível abaixo dos níveis mais baixos
anteriores, ou seja, o enrocamento exibe tanto comportamento sobreadensado quanto
normalmente adensado.
Esta constatação é muito importante para uma análise consistente do
comportamento dos enrocamentos em barragens.
Ainda neste contexto, Liu (2005), ao realizar ensaios de carregamentos cíclicos
em enrocamentos, observou que as deformações aumentam gradativamente com o
aumento do número de ciclos. Nestes estudos, observou-se que os enrocamentos têm
propriedades cíclicas de deformação maiores que as das areias, com as deformações
cumulativas aumentando com os acréscimos de ciclos.

65

Para garantir a segurança das estruturas de enrocamentos, tais deformações
cíclicas cumulativas não devem ser ignoradas, uma vez que a garantia da estabilidade
destas estruturas passa obrigatoriamente pelo controle de deformações.

3.4.2 – Secagem e umedecimento
Os ciclos de secagem e umedecimento a que estão sujeitos os enrocamentos,
associados às oscilações do nível do reservatório das barragens, introduzem
deformações na estrutura, que são função principalmente do tipo da rocha utilizada.
Para simular em laboratório os efeitos decorrentes deste processo, podem ser
realizados ensaios de ciclos de umidade ou ciclagem.
Estes ensaios tentam reproduzir, no laboratório, a alteração do material
provocada pelas variações da umidade e da temperatura da rocha no campo. As
condições de alteração no laboratório não são as mesmas que as condições no campo.
No entanto, Minette (1982; citado em Maia, 2001) afirma que os resultados indicados
na referência científica, sem citar qual, mostram que o ensaio pode ser representativo
das condições de alteração no campo.
Deformações causadas pelos ciclos de secagem-umedecimento não devem ser
desprezadas, pois elas aumentam com o aumento dos ciclos. Todavia, no contexto desta
pesquisa elas não serão tratadas, uma vez que o gnaisse-granítico empregado nos
enrocamentos da barragem em estudo não apresenta indícios visuais de alteração que
possa influenciar negativamente seu comportamento.
Salienta-se que as deformações devidas à chuva devem ser consideradas durante
os cálculos de deformações de longo-prazo das barragens de enrocamento, mas que no
contexto deste trabalho não serão avaliadas.
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Capítulo 4
ASPECTOS GERAIS DO PROJETO E CONSTRUÇÃO DA
BARRAGEM DE EMBORCAÇÃO
4.1 – DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Usina Hidrelétrica de Emborcação ou Usina Hidrelétrica Theodomiro
Santiago localiza-se no rio Paranaíba, município de Araguari, estado de Minas Gerais,
Brasil e possui uma barragem principal em enrocamento com núcleo de argila com
158m de altura máxima. Esta barragem situa-se na divisa dos estados de Goiás e Minas
Gerais.
A barragem foi construída para criar um reservatório de regularização com
capacidade total de armazenamento de 17,6 x 109m3 de água e assim permitir a
instalação de uma casa de força de 1.192MW de potência instalada.
As obras civis foram realizadas pela Construtora Andrade Gutierrez tendo sido
iniciadas em 1977 e concluídas em outubro de 1981, estando, portanto, a usina em
operação há 28 anos.
O projeto foi desenvolvido pela Leme Engenharia, sendo Plínio Patrão o
engenheiro projetista da barragem e John Lowe III consultor da Leme.
O projeto consta basicamente de uma barragem de enrocamento com núcleo de
argila fechando o vale principal, uma tomada de água com a adução às turbinas sendo
feita através de quatro condutos forçados e um vertedouro de superfície com comportas
controladas e capacidade de descarga máxima da ordem 8.300m³/s.
Este aproveitamento hidrelétrico possui ainda dois diques, com alturas de 7m e
17m, constituídos por maciços de terra homogêneos, além de uma sela natural, que
limitam a área inundada pelo reservatório.
O arranjo geral e uma vista da usina e barragem são mostrados nas Figuras 4.1 e
4.2.
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Figura 4.1 – Arranjo geral do aproveitamento hidrelétrico de Emborcação.
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Figura 4.2 – Vista geral da usina hidrelétrica de Emborcação e da barragem principal.

O desvio do rio Paranaíba, para a construção da barragem principal, foi
executado em duas fases. A primeira fase consistiu-se no estrangulamento do rio, junto
à margem direita, formando um canal de 45m de largura mínima. Para isto, foi
construída uma ensecadeira provisória, aproximadamente paralela ao eixo do rio, a qual
ligou outras duas ensecadeiras, normais à margem esquerda, formando assim um “U”
alongado e ensecando parte do leito do rio. Esta fase possibilitou o lançamento do
maciço da barragem da margem esquerda, construção dos dois túneis de desvio e seus
canais de adução e descarga.
A segunda fase do desvio consistiu da utilização dos túneis e fechamento do rio
através da complementação das duas ensecadeiras anteriormente construídas. A
ensecadeira de montante foi incorporada à barragem.
A composição final do esquema de desvio do rio, mostrada na Figura 4.3, se deu
com a antecipação da elevação do maciço da barragem até a el. 560m. Esta antecipação
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possibilitaria aos túneis uma descarga de 5.000m³/s, correspondente a uma vazão
afluente natural de recorrência de 200 anos.

Ensecadeira incorporada

Figura 4.3 – Desvio do rio Paranaíba para construção da Usina de Emborcação.

A barragem principal apresenta uma seção transversal típica constituída por um
núcleo argiloso e esbelto, inclinado para montante, ligado a uma camada horizontal
impermeável junto à fundação. Segundo Carvalho (1998; citado em Fusaro, 2007), o
núcleo foi projetado inclinado para diminuir a concentração de tensões nos materiais
adjacentes, dados os recalques diferenciais previstos entre o núcleo e o enrocamento, e
facilitar o processo construtivo durante o período chuvoso.
Mello (1977; citado em Cruz, 1996) defende o posicionamento do dreno
inclinado para montante. Uma das vantagens significativas deste tipo de filtro sobre o
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vertical é o fato de proporcionar menor risco de ruptura do talude de jusante na fase de
operação, uma vez que os empuxos causados a montante pelo enchimento do
reservatório são tanto menores quanto mais o dreno se aproxima de montante. Este
autor recomenda que o dreno inclinado para montante seja associado a um tapete
interno, que aumenta o caminho de percolação pela fundação.
No projeto de Emborcação, a concepção proposta por Mello (1977) foi adotada.
Além do dreno e núcleo inclinados para montante, a camada horizontal impermeável,
denominada tapete interno impermeável, foi incorporada ao núcleo, de forma a
aumentar o caminho de percolação e colaborar no controle da percolação pela fundação.
A incorporação da camada horizontal na seção transversal da barragem foi, segundo
Viotti (1997), uma notável contribuição ao projeto de barragens de enrocamento com
núcleo argiloso.
O critério de projeto para determinar a espessura do tapete impermeável interno
consistiu em considerar que a espessura obedeceria à faixa de 0,06H a 0,15H, sendo H a
carga hidráulica. Nas zonas de maior altura da barragem e especialmente no leito do rio,
o tapete foi construído com a espessura 0,15H. Com o decorrer da obra, a necessidade
de agilizar a execução do tapete, levou à utilização da espessura 0,06H, que foi
autorizada após a execução de exaustivos estudos de balanceamento de materiais e
análises custos-benefícios.
A Figura 4.4 mostra a seção transversal típica e os diversos materiais que
constituem o maciço da barragem.

Figura 4.4 – Seção transversal típica da barragem de Emborcação.
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As zonas de projeto da barragem, mostradas na Figura 4.4, receberam uma
numeração sequenciada para cada função, descrita abaixo.
Zona 1 – Enrocamento compactado – camadas de 0,60m
Zona 2A – Enrocamento compactado – camadas de 1,20m
Zona 2B – Enrocamento compactado – camadas de 0,90m
Zona 3 – Enrocamento – Zona de Grandes Blocos
Zona 4 – Transição a montante do núcleo
Zona 5 – Filtros: montante e jusante do núcleo
Zona 6 – Núcleo impermeável compactado
Zona 7 – Random impermeável compactado
Zona 8 – Transição a jusante do núcleo
Zona 8A – Transição fina a montante e jusante do núcleo
Zona 8B – Transição grossa a montante e jusante do núcleo
As zonas de transição inicialmente designadas de zona 4 e zona 8, foram
posteriormente substituídas pelas zonas 8A e 8B, uma vez que apesar do material que
estava sendo utilizado (4 e 8) apresentar-se dentro da faixa granulométrica especificada,
sempre foram constatadas segregações indesejáveis durante o manuseio e aplicação
destes materiais.
Diante destas ocorrências, o projetista definiu novas faixas granulométricas para
os materiais, substituindo as zonas 4 e 8 pelas zonas 8A e 8B, sendo a zona 8A
constituída por brita 0 (areia artificial) e brita 1 (até 19mm) e a zona 8B constituída por
brita 2 (até 38mm) e brita 3 (até 64mm), numa proporção de 60% e 40%,
respectivamente.
O material empregado no enrocamento foi principalmente rocha gnáissica com
pequena quantidade de xisto ligeiramente decomposto. Na construção do núcleo foi
empregada uma argila coluvionar originada de basalto decomposto. O tapete
impermeável interno foi construído com material designado de random, sendo
constituído por solo e materiais granulares, originário basicamente das escavações
obrigatórias. Nos filtros foram usadas areias provenientes do rio, enquanto que, nas
transições, foram utilizadas pedras britadas.
Os taludes externos da barragem são de 1,8H:1,0V a montante e 1,4H:1,0V a
jusante, estes com bermas. Os taludes internos do núcleo impermeável compactado são
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1,0H:1,0V a montante e 0,5H:1,0V a jusante. O contato núcleo impermeável-rocha de
fundação tem um comprimento igual a 0,5H (onde “H” é considerado igual à carga
hidráulica), sendo o maciço rochoso tratado subsuperficialmente por injeção de cimento,
que será descrita no item 4.3. Esse contato é aumentado para 1,5H por uma zona
delgada de material impermeável (random) construída a jusante do núcleo; a jusante
dessa zona encontra-se um filtro de areia e material de transição, com uma extensão de
0,2H. A largura total é completada pelos enrocamentos.

4.2 – ASPECTOS GEOLÓGICOS DO LOCAL
As rochas da área do projeto pertencem ao complexo gnáissico-migmatítico
tendo sido submetido, ao longo de sua história geológica, a vários e intensos eventos
tectônicos e metamórficos. Esses eventos impuseram às rochas um lineamento N-NW,
subverticais, com mergulho tendendo ligeiramente para W, falhamentos e dobramentos
com diferentes escalas.
No modelo geotécnico de Emborcação as rochas foram classificadas em tipos
simplificados, sendo os principais o gnaisse, o granito e o xisto, com intercalações
frequentes de pegmatito e anfibolito e eventuais veios secundários de quartzo.
A fundação da barragem é constituída por gnaisse e granito, cimentado por
pigmatitos com uma faixa de xisto a montante. Devido à resistência química ao
intemperismo, o maciço gnaisse-granito-pegmatito constitui ombreiras escarpadas com
pequena, mas irregular camada de solo residual, cujo contato solo-rocha é brusco, com
fraturas ou falhas decompostas, constituindo zonas irregulares na escavação.
Algumas faixas de decomposição assumem grandes proporções, principalmente
em falhas ou fraturas com muita continuidade como a falha semilongitudinal da
ombreira esquerda (que se comunica com a tomada de água), além de outros fatores
menores como xistosidade, contatos e fraturas paralelas à superfície (fraturas de alívio).
Cabe ressaltar que, além do xisto, as limitadas ocorrências de anfibolito
constituem descontinuidades, tanto pelo seu contato brusco com outras rochas, como
pelo seu comportamento geotécnico diferente (resistência e decomposição).
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As estruturas geológicas principais na área da barragem são transversais ao curso
do rio, de direção aproximadamente norte-sul, com mergulho quase vertical, um pouco
para oeste (jusante). Consta de montante para jusante (no leito do rio) de xistos com
veios de pegmatitos e anfibolitos até o limite de jusante.
Uma linha de falhamento de direção N10° ocorre praticamente no limite de
jusante do random, sem comprometer a fundação como um todo, apenas baixando o
nível de rocha. No leito do rio aflora rocha, intercalada com areia e cascalho, além de
matacões.
A rocha de fundação é muito irregular com erosão ativa de corredeira do rio,
apresentando também juntas decompostas interligadas, formando falsos matacões. No
xisto e no gnaisse há algumas linhas de erosão e decomposição ao longo do seu
alinhamento.

4.3 – CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DA FUNDAÇÃO
A fundação é constituída predominantemente por rocha granito-gnáissica,
ocorrendo a profundidades variando entre 0 e 30m. O horizonte superior da rocha, com
cerca de 10m de espessura, era constituído de rocha intemperizada com fraturas
preenchidas com solo. Logo abaixo, numa camada de 15m de espessura, encontrava-se
rocha sã com juntas abertas e, abaixo deste horizonte, ocorria rocha sã com juntas
menores.
O complexo granito-gnaisse permitia atingir os níveis de fundação em passagens
bruscas das alterações rocha para rocha sã, já as fundações em xisto apresentaram níveis
de alteração profunda, alternados com outros, decorrendo daí as fundações entrecortadas
por grandes depressões.
Grande parte do enrocamento foi assente em rocha e apenas parte do tapete
impermeável interno (área do random) teve como fundação os saprolitos,
correspondentes a 30% da área de fundação na região das ombreiras. Ensaios realizados
em blocos indeformados dos saprolitos da fundação indicaram valor de permeabilidade
média de 2x10-7m/s, c = 25kPa e φ’ = 22°.
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Na Figura 4.5 apresentam-se os materiais de fundação da barragem.

SOLO RESIDUAL
ROCHA

Figura 4.5 – Materiais de fundação da barragem de Emborcação.

Com relação ao tratamento e preparo da fundação, nas áreas em que as
condições topográficas permitiam, as atividades eram conduzidas com a utilização de
equipamentos leves, como tratores CAT D6 e retroescavadeiras.
O aspecto geral da fundação e a extrema irregularidade do topo da rocha
obrigaram o uso intenso de trabalho manual e soluções específicas, tais como fogo de
conformação e suavização de taludes, filtros cegos e invertidos, concreto dental,
concreto projetado e muros de suavização. O filtro cego foi executado para proteção da
superfície de rocha exposta, a jusante da zona do núcleo, como apresentado na Figura
4.6.

Figura 4.6 – Detalhe do filtro cego na fundação da barragem de Emborcação.

Os filtros invertidos, Figura 4.7, foram aplicados como tratamento superficial
sob as zonas de enrocamento. Este filtro consiste da disposição de material mais fino na
base e material mais grosso no topo, dando origem ao nome “filtro invertido”.
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Figura 4.7 - Filtro invertido aplicado nas áreas de rocha decomposta na
fundação.

As falhas geológicas ocorridas em ambas as ombreiras receberam atenção
especial. Sob as zonas de enrocamento o tratamento consistiu apenas na execução de
filtro invertido. Nas zonas impermeáveis, o tratamento foi feito através da escavação do
material argiloso de preenchimento da falha, em uma profundidade igual ao dobro da
largura e seu enchimento com concreto dental.
Na ombreira esquerda, em virtude da abruptidade dos taludes e para evitar a
possível ocorrência de “efeito de arco” no aterro, foi executado um muro de concreto na
região da zona do núcleo impermeável conformando a garganta, entre as estacas 15+10
e 15+30, afastamento 2m jusante e 20m montante, elevações 626m a 637m.
A proteção da fundação em solo, quando exposta com antecedência em relação
ao aterro, foi executada através de sua cobertura com uma película de emulsão asfáltica.
Considerando-se as condições geológicas e geotécnicas da fundação e da
geometria da barragem, executou-se um programa de injeções sob a zona do núcleo
impermeável visando diminuir o fluxo de água subterrânea, de modo a evitar a erosão
interna e minimizar a perda d’água.
Este tratamento de injeção consistiu de três cortinas, Figura 4.8, sendo uma
principal e duas secundárias (uma a montante e outra a jusante da cortina principal),
caracterizando três zonas de injeção distintas: a zona 1, compreendida entre a superfície
e 10m de profundidade, sendo destinada ao tratamento superficial; a zona 2,
compreendida entre as profundidades de 10m a 25m, sendo injetada através das cortinas
secundária e principal e a zona 3, compreendida entre as profundidades de 25m a 1/3 da
carga hidráulica, sendo injetada unicamente pela cortina principal.
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Figura 4.8 – Padrão de injeção e detalhe típico – zona do núcleo impermeável.
A largura máxima do tratamento de injeção, na área da fundação do núcleo
impermeável, foi de 60m e ocorreu no antigo leito do rio, cumprindo o critério de
projeto que preconizava um mínimo de 0,5H para o contato, sendo H igual à carga
hidráulica.
A partir do leito do rio e em direção às ombreiras esquerda e direita, a área do
tratamento foi se estreitando, com a consequente eliminação de linhas de furo até a
elevação 660m, onde foi executado com 10m de largura.

4.4 – MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO
Os materiais utilizados na construção do maciço foram obtidos nas proximidades
do sítio de implantação, cujas fontes estão mostradas na Figura 4.9.
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Figura 4.9 – Fontes dos materiais utilizados na construção da barragem.
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4.4.1 – Enrocamentos (Zonas 1, 2 e 3)
Os materiais para a execução dos enrocamentos foram obtidos nas áreas de
desmonte para as estruturas permanentes, e na Pedreira I, mostrada na Figura 4.9.
A Figura 4.10 apresenta as curvas granulométricas dos enrocamentos.
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Figura 4.10 – Curvas granulométricas dos enrocamentos utilizados na barragem
de Emborcação.

Os primeiros trabalhos de lançamento de rocha na barragem se deram em
setembro de 1977, numa área compreendida entre as estacas 11+50 e 12+50, elevações
507m a 512m e prosseguiram ininterruptamente até a conclusão do maciço.
O carregamento do material junto às fontes de produção foi executado por meio
de carregadeiras de pneus. Após o transporte, o material era lançado em ponta de aterro
e espalhado na praça, por meio de tratores de lâmina, em camadas com espessura de
0,6m (zona 1), 0,90 m (zona 2B), 1,20m (zona 2A) e 2,40m (zona 3).
Após o lançamento, os taludes externos, principalmente o de jusante, eram
“penteados” com retro-escavadeiras, Figura 4.11, visando o arranjo estável do material e
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um alinhamento dentro das tolerâncias estabelecidas. No talude de montante está
operação foi realizada apenas acima da elevação 649m.

Figura 4.11 – Penteamento do talude de jusante – setembro de 1981.

O material lançado não recebeu tratamento, apenas espalhamento orientado no
sentido de que os blocos maiores fossem dispostos o mais a jusante possível, evitandose a sua segregação junto às zonas limítrofes.
Para a compactação das camadas utilizou-se os rolos lisos vibratórios CK-50 e
CA-35 (da Dynapac, ambos 9t) e VAP-72 (da Müller), com 4 passadas, e freqüência de
vibração entre 1100 e 1600vpm e velocidade de 2,5 a 3,5km/h, exceto na zona 3, que
não era compactada.
Com base em registros de deformações verticais obtidos em áreas prévia e
especificamente instrumentadas no início da construção, pode ser criada a zona 2B
(camada lançada com espessura de 0,90m) em substituição a parte do enrocamento da
zona 1 (camada de 0,60m).
O controle para obter o produto de acordo com as especificações técnicas era
realizado através de acompanhamento do método executivo desde as frentes de
escavação até o lançamento, e com a realização de ensaios de densidade e
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permeabilidade in situ e pelas curvas de distribuição granulométrica do material na
fonte.
Para aproveitamento de rochas com grau de decomposição e contaminação mais
acentuados, “tipo borderline”, determinou-se dois locais para sua aplicação: o primeiro,
na zona 1 de montante, entre as estacas 9+20 a 12+50 e nas elevações 525m a 540m,
absorvendo materiais procedentes das escavações do vertedouro e tomada de água; o
segundo, na zona 2A de jusante, porém lançado em camadas de 0,90m de espessura,
entre as estacas 4+50 e 12+00, elevações 614m a 618m, absorvendo materiais
provenientes da camada superior da bancada 9 da Pedreira I. Ainda entre as estacas
8+90 e 11+00, entre as elevações 533m a 556m foram lançados materiais com as
características descritas anteriormente. A Figura 4.12 apresenta os locais de aplicação
destes materiais.

Figura 4.12 – Locais de aplicação do material “tipo borderline”.

De acordo com os dados de controle de campo, o peso específico aparente seco
médio do enrocamento foi da ordem de 21,2kN/m3.

4.4.2 – Transições (Zonas 4 e 8)
Os materiais para a execução das zonas de transição foram obtidos através de
beneficiamento em central de britagem, utilizando as rochas provenientes das
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escavações obrigatórias e da Pedreira I. A granulometria destes materiais, bem como
dos materiais de filtro, é apresentada na Figura 4.13.
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Figura 4.13 – Curvas granulométricas dos materiais de transição e filtro da
barragem de Emborcação.
Os lançamentos foram iniciados na ensecadeira incorporada, junto às partes mais
baixas, com a espessura de 0,38m.
A compactação das transições foi executada inicialmente, a título precário, com
os rolos lisos vibratórios CK 50 e CA 35, com 4 passadas. Em abril de 1978, chegaram
os rolos especificados, ou seja, o rolo liso vibratório rebocável de 4 toneladas de peso
estático no tambor (CH 44 da Dynapac), com o qual eram realizadas 6 passadas, a uma
velocidade em torno de 2,5km/h e frequência de vibração entre 1200 e 1700vpm.
Como nas zonas de enrocamento, não eram previstos ensaios de liberação para
as zonas de transições, limitando-se o controle à execução de ensaios de granulometria,
permeabilidade e densidade in situ.

82

4.4.3 – Filtros (Zona 5)
Os materiais aplicados nos filtros da barragem foram obtidos pela extração de
areia natural do rio Paranaíba. Por não serem permitidas juntas de construção
longitudinais, os lançamentos de filtro foram executados simultaneamente às zonas de
transição e núcleo impermeável. Por este motivo, todas as operações, equipamentos e
métodos construtivos adotados foram exatamente iguais aos descritos no item anterior.
Em junho de 1980, observou-se que a jazida de jusante seria insuficiente, sendo
então explorada uma jazida a montante, que em virtude do enchimento do reservatório
foi inutilizada e assim, autorizada a utilização de areia artificial em mistura com areia
natural.

4.4.4 – Núcleo impermeável (Zona 6)
Os materiais aplicados no núcleo impermeável foram procedentes das áreas de
empréstimo IM-3 (entre dezembro de 1977 e agosto de 1978), IG-2 (entre agosto de
1978 e outubro de 1978) e IG-1 (entre outubro de 1978 e outubro de 1981). A Figura
4.14 apresenta a granulometria média dos materiais empregados no núcleo.
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Figura 4.14 – Curva granulométrica, material do núcleo de Emborcação.
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A compactação, no início da obra, era executada pelos rolos pneumáticos SP
12000, os quais foram substituídos pelos compactadores CAT-835 e CAT-825C, de
patas tipo tamping. O material argiloso era lançado em camadas soltas niveladas que
não excedessem 0,20m.
O controle de qualidade para essa zona foi mais rigoroso, por se tratar do corpo
vedante da barragem. Este controle se iniciava com a observação visual de cada camada
lançada e era complementado por meio de: determinação do grau de compactação e
desvio de umidade pelo método de Hilf; determinação da densidade in situ através de
cilindro biselado, além da abertura periódica de poços de inspeção para observação tátilvisual dos aspectos ligados à homogeneidade, laminações, interligação e espessura das
camadas, bem como o contato com a fundação e com os aterros adjacentes. Também
eram realizados, semanalmente, levantamentos topográficos em seções préestabelecidas objetivando determinar as espessuras médias das camadas compactadas
durante o período.
Para o controle de compactação da camada foram especificados dois parâmetros
básicos:
• até a elevação 600m – grau de compactação mínimo igual a 100% do Proctor
Normal e desvio de umidade entre 3% seco e umidade ótima, sendo a média
semanal 102%;
• acima da elevação 600m - grau de compactação mínimo igual a 98% do
Proctor Normal e desvio de umidade de 2% seco a 1% úmido, em relação à
umidade ótima, sendo a média semanal 100%.

4.4.5 - Random - Tapete impermeável interno (Zona 7)
Os materiais aplicados no random impermeável compactado foram procedentes
das seguintes fontes: canais de adução e descarga dos túneis de desvio, vertedouro
(canal de adução, ogiva e calha), canal de adução e tomada de água, casa de força,
saprolito da ombreira direita, decapagem da Pedreira I e áreas de empréstimo IM-3, IG2 e IG-1. A Figura 4.15 apresenta a granulometria média dos materiais empregados no
tapete impermeável interno.
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Figura 4.15 – Granulometria média dos materiais empregados no tapete
impermeável interno da barragem de emborcação.

A seguir, apresenta-se uma classificação simplificada dos solos obtidos nas áreas
de empréstimo e utilizados tanto no núcleo quanto no tapete interno da barragem.
Área de empréstimo IG-1: constituída de solo coluvionar, silto-arenoso, com
pequena quantidade de argila, estrutura porosa.
Área de empréstimo IG-2: constituída por solo residual, saprolito de micaxisto,
argilo-siltoso, micáceo, com veios de quartzo.
Área de empréstimo IM-3: constituída de solo residual, saprolito de micaxisto
intercalado com camadas de saprolito de gnaisse ou granito pegmatoide. Material
argilo-siltoso proveniente do xisto, intercalado por material silto-arenoso com matacões
provenientes das regiões do granito-gnaisse.
As operações de lançamento, tratamento e compactação foram similares àquelas
executadas para a construção do núcleo, tendo sido adotados os mesmos métodos de
trabalho e equipamentos.
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4.5 – INSTRUMENTAÇÃO CIVIL
Na obra de Emborcação, a instrumentação civil, como na maioria das obras, teve
caráter de verificação das deformações e pressões durante o período construtivo,
permitindo em tempo hábil, comparações com os parâmetros de projeto.
Quando da elaboração do projeto básico foram previstas quatro seções
instrumentadas, nas quais seriam instalados medidores de recalque, deformação e
pressão.
Durante o projeto executivo optou-se pela instrumentação de uma seção no leito
do rio, estaca 10+00, e duas outras na ombreira direita, estacas 5+00 e 7+00.
Posteriormente foi eliminada a instrumentação da estaca 5+00, com remanejamento de
instrumentos para as estacas 7+00 e 10+00.
Devido ao esquema de instalação adotado, que antecipou os lançamentos junto à
ombreira esquerda, foram instalados dois medidores de recalque (caixas suecas) no
enrocamento de montante, estaca 12+30, afastamento 198m montante. Estes
instrumentos permitiram a verificação do comportamento deste aterro, possibilitando
uma análise antecipada dos módulos de deformação do maciço.
Condições excepcionais de fundação motivaram a instalação de instrumentos
(piezômetros pneumáticos e células de pressão total), não previstos em projeto, na
ombreira esquerda, entre as estacas 14+00 e 15+00. Nesta região também foi instalado
um inclinômetro vertical.
Foram incorporados à instrumentação os medidores de vazão das águas de
infiltrações, os interceptores de drenagens, posicionados um em cada ombreira e um no
leito do rio e das drenagens localizadas, também uma em cada ombreira.
Os instrumentos pneumáticos foram denominados ‘Hall’ por terem sido
confeccionados por Earl Hall, idealizador deste tipo de instrumento.
A Tabela 4.1 mostra os instrumentos instalados na barragem de Emborcação,
destacando-se as condições de funcionamento dos instrumentos após 25 anos de
operação. As seções 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, às estacas 7+00, 10+00 e
14+28m.
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Tabela 4.1 – Instrumentação instalada na barragem principal da UHE
Emborcação (Fusaro, 2007).
Instalados Desativados Danificados
Barragem de Terra – Geral
Marco de Deslocamento
Superficial
Vertedor Medidor de Vazão
Barragem de Terra - Seção 1
Medidor de Recalque Hall
Caixa Sueca
Piezômetro Pneumático Hall
Piezômetro Elétrico Maihak
Barragem de Terra- Seção 2
Caixa Sueca
Piezômetro Pneumático Hall
Inclinômetro de Recalque
Inclinômetro de Deflexão
Célula de Pressão Total
Medidor de Recalque Hall
Barragem de Terra - Seção 3
Célula de Pressão Total
Piezômetro Pneumático Hall
Inclinômetro de Recalque
Inclinômetro de Deflexão

Em
% em
operação operação

70
5

16
0

2
0

52
5

74%
100%

9
12
16
2

9
5
2
2

0
7
1
0

0
0
13
0

0%
0%
81%
0%

18
11
4
4
15
14

9
1
3
4
1
14

9
2
0
0
3
0

0
8
1
0
11
0

0%
72%
25%
0%
73%
0%

2
2
1
1

0
0
0
0

0
0
0
0

2
2
1
1

100%
100%
100%
100%

No presente trabalho serão utilizados os dados da piezometria, tensões totais,
recalques superficiais da barragem de enrocamento principal, inclinômetros, caixas
suecas e medidores de recalque Hall para permitir a realização de retroanálise,
calibração dos módulos dos materiais e validação da análise numérica. As medidas das
caixas suecas e dos medidores de recalque Hall poderão ser utilizadas apenas para o
período construtivo, pois estes instrumentos danificaram-se logo após o enchimento do
reservatório devido aos grandes recalques verificados no enrocamento. Fato similar
ocorreu com os piezômetros elétricos, que se danificaram devido a descargas
atmosféricas, mas que cumpriram o seu papel de monitoramento da barragem durante a
fase de enchimento do reservatório.
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As Figuras 4.16 a 4.18 e a Tabela 4.2 apresentam a seção 2 (estaca 10+00) e as
respectivas relações e distribuições dos instrumentos que foram utilizados para as
análises em questão. No Anexo I apresentam-se estas seções em escala maior.

Instrumento
EMBTPT 201
EMBTPT 202
EMBTPT 203
EMBTPT 204
EMBTPT 205
EMBTPT 206
EMBTPT 207
EMBTPT 208
EMBTPT 209
EMBTPT 210
EMBTPT 211
EMBTPT 212
EMBTPT 213
EMBTPT 214
EMBTPT 215
EMBTRH 201
EMBTRH 203
EMBTRH 204
EMBTRH 206
EMBTRH 207
EMBTRH 210
EMBTRH 211
EMBTRH 212
EMBTRH 213
EMBTRH 214

Cota de
Instalação
525,659
530,00
530,00
577,066
576,891
577,184
577,098
Célula de
577,166
Pressão Total
576,986
577,125
576,784
607,120
607,011
622,993
622,829
576,75
576,69
576,63
608,27
608,20
Medidor de
Recalque Hall
631,56
607,52
608,41
645,97
608,66
Tipo

Posição de
instalação
Horizontal
Vertical
Horizontal
Horizontal
Vertical
Horizontal
Vertical
Horizontal
Vertical
Horizontal
Vertical
Horizontal
Vertical
Horizontal
Vertical
31,00 M
40,40 M
50,00 M
15,52 M
18,05 M
6,05 M
53,00 M
72,00 M
24,00 M
82,00 M

Tensão
medida
Vertical
Horizontal
Vertical
Vertical
Horizontal
Vertical
Horizontal
Vertical
Horizontal
Vertical
Horizontal
Vertical
Horizontal
Vertical
Horizontal

Localização
Random (7)
Núcleo (6)
Núcleo (6)
Filtro jusante
Filtro jusante
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Filtro montante
Filtro montante
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Transição jusante
Núcleo
Núcleo
Transição jusante
Filtro jusante
Filtro jusante
Enrocamento 90
Enrocamento 90
Enrocamento 90
Enrocamento 120

Figura 4.16 - Seção 2 – Estaca 10 + 00: células de pressão total e medidores de
recalque Hall utilizados nas análises.
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Instrumento
EMBTCS 201
EMBTCS 202
EMBTCS 203
EMBTCS 204
EMBTCS 205
EMBTCS 206
EMBTCS 207
EMBTCS 208
EMBTCS 209
EMBTCS 210
EMBTCS 211
EMBTCS 212
EMBTCS 213
EMBTCS 214
EMBTCS 215
EMBTCS 216
EMBTCS 219
EMBTCS 220
EMBTIR 300
EMBTPH 201
EMBTPH 202
EMBTPH 203
EMBTPH 205
EMBTPH 206
EMBTPH 207
EMBTPH 208
EMBTPH 209
EMBTPH 210
EMBTPH 211

Tipo

Caixa Sueca –
Medidor de
Recalque Interno

Inclinômetro

Piezômetro
Pneumático Hall

Cota de
Instalação
546,37
546,92
547,66
548,02
576,20
576,90
577,60
577,96
577,98
577,08
606,38
607,88
608,50
637,53
605,66
638,22
537,92
529,49
514,44
526,11
525,66
530,00
577,32
577,28
607,16
623,04
637,96
514,14
508,63

Posição

Localização

94,50 J
49,50 J
12,00 M
43,00 M
94,50 J
49,50 J
17,50 J
25,00 M
82,25 M
111,90 M
49,50 J
17,50 J
11,00 M
20,10 J
69,20 J
3,05 J
139,50 J
139,50 J
16,00 J
50,00 J
Eixo
71,50 M
40,20 M
60,80 M
34,52 M
24,30 M
10,50 M
20,08 M
47,71 M

Enrocamento 120
Enrocamento 60
Enrocamento 60
Enrocamento 60
Enrocamento 120
Enrocamento 90
Enrocamento 90
Enrocamento 60
Enrocamento 90
Enrocamento 90
Enrocamento 120
Enrocamento 90
Enrocamento 60
Enrocamento 90
Enrocamento 120
Enrocamento 60
Enrocamento 120
Enrocamento 120
Random
Random
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Núcleo
Fundação
Fundação

Figura 4.17 - Seção 2 – Estaca 10+00: caixas suecas, inclinômetro e piezômetros
Hall utilizados nas análises.
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Figura 4.18 – Localização dos marcos de deslocamento superficial.
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Tabela 4.2 - Localização dos marcos de deslocamento superficial das estacas
10+00 e 10+50m.
Cota de instalação

Crista El. 665

Berma El. 635
Berma El. 605
Berma El. 575
Tal. Montante El. 560
Berma El. 545
El. 530

Marcos
superficiais
EMBTMS 100
EMBTMS 105
EMBTMS 211
EMBTMS 212
EMBTMS 303
EMBTMS 304
EMBTMS 101
EMBTMS 102
EMBTMS 107
EMBTMS 103
EMBTMS 108
EMBTMS 109
EMBTMS 104
EMBTMS 003

Local

Estaca

4,50 J
4,50 M
Eixo
Eixo
4,50 J
4,5 M
48,10 J
93,00 J
111,90 M
138,00 J
166,90 M
208,00 M
192,50 J
215,00 J

10+00
10+00
10+00
10+50
10+50
10+50
10+00
10+00
10+00
10+00
10+00
10+00
10+00
10+00

4.6 – OCORRÊNCIAS DURANTE A CONSTRUÇÃO
Algumas situações imprevistas e acidentes na instrumentação da barragem de
Emborcação possibilitaram um melhor conhecimento do comportamento da estrutura,
uma vez que se tornou possível a verificação das falhas nas previsões de projeto.
O inclinômetro IR-300, instalado a partir da fundação da barragem na estaca
10+0,00 a 16m jusante do eixo, sofreu paralisações na instalação devido à execução de
juntas de construção longitudinais na barragem.
Este instrumento apresentou problemas de tubos danificados por máquinas de
construção, torpedo de leitura preso em alguns tubos e presença de materiais de
transição dentro do tubo de leitura, como mostrado na Figura 4.19.
As hipóteses consideradas para explicar estas anomalias foram deformações
diferenciais acentuadas que provocaram esmagamento da dobra de tubo e abertura da
luva ocasionando entrada de material, especialmente devido a não-remoção das zonas
onde o enrocamento foi lançado em ponta de aterro, o que criou na superfície do talude
das juntas de construção uma zona de grandes blocos praticamente sem compactação.
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Esta zona de material mais compressível não foi removida em função dos
elevados desníveis criados, sem a existência de bermas intermediárias para acesso.

Figura 4.19 – Detalhe de tubo de inclinômetro com anomalias.

Já no caso das caixas suecas, as cabines de leitura perderam a capacidade de
leitura dos recalques, pois a definição das elevações dos instrumentos foi baseada no
recalque diferencial entre a cabine e a célula, obtido nas análises de deformação pelo
método dos elementos finitos, na fase do projeto. Nestas análises foi considerada uma
construção em etapas horizontais sem previsão de juntas de construção longitudinais.
A construção antecipada de certas zonas de enrocamento da barragem antecipou
o recalque das camadas de enrocamento abaixo das cabines de leitura antes de suas
instalações. Desta forma, os recalques das cabines, que foram instaladas posteriormente,
foram muito inferiores que os previstos no projeto e conseqüentemente os recalques
diferenciais entre as caixas suecas e as cabines ultrapassaram os limites de leitura.
Destaca-se que algumas caixas suecas atingiram recalques superiores ao previsto (em
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torno de 3m), e por isso, ultrapassavam os recursos de medida, isto é, o instrumento
passava a ter elevação inferior ao piso do painel (menisco em cota inferior ao piso).
De forma a possibilitar a continuidade de registro destas caixas as suas
tubulações foram transferidas para painéis auxiliares situados em cotas inferiores. Esta
transferência possibilitou a continuidade das leituras, sem problemas.
A Figura 4.20 apresenta um esquema de disposição das caixas suecas no aterro
da barragem.

Figura 4.20 – Detalhe esquemático de disposição de caixas suecas.

Para fins de entendimento do funcionamento das caixas suecas, destaca-se que o
recalque é obtido por meio da comparação de medidas do deslocamento do menisco no
interior do tubo transparente fixado no painel em relação a uma referência básica
estabelecida no terminal de leituras (cabines). As leituras eram feitas semanalmente pela
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equipe de acompanhamento da instrumentação e uma equipe da topografia, que
trabalhando em conjunto, fornecia os recalques das cabines, durante o período.
Os problemas com a instrumentação, detectados durante a construção,
permitiram simular o comportamento da barragem com dados mais corretos, o que
mostrou que o modelo utilizado no projeto não se adequou à realidade de campo.
No entanto, durante a operação da barragem, a continuidade da reabertura de
trincas na crista e a continuidade dos recalques em pequena escala, não mostrando sinais
de estabilização após 28 anos de operação, indicam a necessidade de estudos mais
detalhados para verificação da segurança da estrutura.
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Capítulo 5
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO TENSÃO DEFORMAÇÃO DA
BARRAGEM
DE
EMBORCAÇÃO
POR
MEIO
DA
INSTRUMENTAÇÃO INSTALADA
5.1 – INTRODUÇÃO
Neste capítulo, um breve histórico sobre a época do projeto da barragem de
Emborcação, é apresentado, bem como o modelo constitutivo adotado. O
comportamento da barragem é avaliado nos períodos de construção, enchimento do
reservatório e operação, por meio do monitoramento visual e análise dos dados da
instrumentação instalada, realizando-se análise da seção do leito do rio (estaca 10+00),
correspondente à seção de máxima altura da barragem.
Os resultados da instrumentação da barragem de Emborcação são comparados
aos resultados de outras barragens com características semelhantes, com o objetivo de
melhorar a avaliação da segurança da barragem.

5.2 – HISTÓRICO
O projeto da Barragem de Emborcação teve início em 1976, período em que
estavam sendo desenvolvidos projetos de grandes barragens tais como Foz do Areia
(enrocamento com face de concreto – 160m de altura - a maior do gênero na época),
Itaipu, Salto Santiago e Tucuruí. Segundo Parra (1985), os projetos destas barragens
evidenciaram a necessidade da previsão de deformações do maciço durante e após a
construção. Sendo assim, esta época coincidiu com uma fase de entusiasmo em torno da
aplicação do método dos elementos finitos na previsão de deformações em barragens.
No projeto de Emborcação foi utilizado o programa ISBUILD, desenvolvido por
Duncan e Osawa (1973) na Universidade da Califórnia. O modelo constitutivo utilizado
foi o elástico hiperbólico, com os parâmetros de deformabilidade do núcleo tendo sido
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obtidos por meio de ensaios triaxiais e os dos materiais granulares estabelecidos a partir
da referência científica disponível, sempre considerando o material do núcleo muito
mais compressível que os enrocamentos. Os critérios de projeto são apresentados na
Figura 5.1.
Neste trabalho, os módulos de deformabilidade dos materiais serão designados
como ED.

MÉTODO DE
SIMULAÇÃO

MODELO
CONSTITUTIVO

PARÂMETROS DE
DEFORMABILIDADE

Elementos Finitos
Estado Plano de Deformações
Construção em Camadas Sucessivas
Elástico Hiperbólico
História de Tensões de Ensaios
Triaxiais Convencionais
ED Enrocamento >> ED Material Núcleo
ED Transição > ED Enrocamento
Triaxiais Convencionais

Figura 5.1 – Critérios adotados no projeto básico da barragem de Emborcação (Parra,
1985).
Neste contexto, Viotti et al.(2009) relatam: “A experiência anterior indicava que
os materiais de núcleo eram mais compressíveis que os enrocamentos, caso em que
poderiam ocorrer recalques diferenciais significativos entre núcleo e enrocamentos.
Sendo o núcleo esbelto, poderia ocorrer o fenômeno de “hang-up”, caso em que os
enrocamentos impediriam que o núcleo recalcasse tanto quanto sua deformabilidade
requeria. Com isto, zonas de baixa tensão vertical ocorreriam no núcleo, possivelmente
resultando em fraturamento hidráulico, no caso dessa tensão ficar inferior à pressão de
percolação. Neste caso haveria passagem franca de água na zona fraturada. Para
combater o fenômeno de “hang-up” foi adotado um núcleo inclinado para montante, de
modo que a argila do núcleo não tivesse como se dependurar nas zonas de enrocamento
de montante e jusante, já que haveria enrocamento tanto sobreposto ao núcleo quanto
debaixo dele. Desta maneira o enrocamento acima do núcleo comprimiria a argila
contra o enrocamento debaixo dele, evitando zonas de baixas tensões.”
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Os autores supracitados, ao usarem a expressão núcleo inclinado para montante,
referem-se ao fato da base do núcleo encontrar-se voltada para o lado montante da
barragem.
No âmbito dos modelos constitutivos disponíveis na época, Parra (1985)
destacou que o elástico-hiperbólico era considerado o mais representativo. Entretanto,
com os resultados da instrumentação, verificou-se que os resultados obtidos foram
inadequados, tendo em vista que foram medidos recalques máximos da ordem de 3,9m,
muito superiores ao valor máximo previsto de 2,3m, além do aparecimento de trincas
longitudinais na crista, predominantemente ao longo das transições de montante e de
jusante e entre enrocamento/transições-granulares e o núcleo argiloso compactado. A
partir desse momento, concluiu-se que o modelo constitutivo adotado não havia sido
realista e que os parâmetros de deformabilidade adotados divergiam bastante dos
efetivamente verificados no campo.
A autora dessa dissertação ressalta que, normalmente, os problemas ditos
relacionados a modelos constitutivos na realidade referem-se a problemas na
determinação dos parâmetros para alimentar o modelo constituído adotado. Diante do
exposto, quando mencionam que o modelo constitutivo adotado não havia sido realista,
entende-se que os parâmetros utilizados não foram representativos para o modelo
utilizado.

5.3 – COMPORTAMENTO DA BARRAGEM DE EMBORCAÇÃO
Para avaliar o comportamento de uma barragem, é comum analisar os períodos
relacionados à construção, enchimento do reservatório e pós-construção (operação),
uma vez que a estrutura apresenta comportamentos distintos, influenciados pelas
particularidades de cada uma destas fases.
No escopo deste trabalho, considera-se a fundação da barragem de Emborcação
como indeformável, uma vez que, na seção em estudo, ela é constituída por rocha
granito-gnáissica.
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5.3.1 – Período Construtivo
O período construtivo da barragem de Emborcação está compreendido entre
junho de 1977 e outubro de 1981. Todavia, ressalta-se que no dia 06-08-1981 iniciou-se
o enchimento do reservatório, quando ainda faltavam 10m de aterro para coroar a crista
da barragem (el. 665m na seção de maior altura). Diante do exposto, para a realização
deste trabalho o período construtivo será considerado entre junho de 1977 e agosto de
1981.
As análises realizadas neste trabalho serão desenvolvidas principalmente pela
avaliação de deslocamentos verticais e horizontais, uma vez que estas são as principais
grandezas que permitem avaliar o comportamento tensão-deformação de uma barragem.
Buscar-se-á avaliar não apenas as implicações no comportamento da barragem, mas
também as causas, cujas associações com as condições de campo permitirão propor
ações e esclarecer questionamentos.
A instrumentação de campo instalada, especialmente os instrumentos de
recalque, desempenhou um papel decisivo para analisar o comportamento da barragem.
Conforme relatado no capítulo anterior, as deformações diferenciais acentuadas
provocaram alguns imprevistos e acidentes com a instrumentação da barragem de
Emborcação. Apesar da perda de dados, estes fatos possibilitaram uma melhor
interpretação do desempenho da estrutura.
O traçado de gráficos tensão-deformação de todos os instrumentos de recalque
revelou, durante o período construtivo, um desenvolvimento relativamente linear de
acréscimo da deformação específica em relação ao acréscimo de tensão vertical,
conforme mostrado nas Figuras 5.2 a 5.4.
A deformação específica da camada de enrocamento, em cada instante de tempo,
foi calculada pela relação entre o recalque desta camada e a sua espessura. As tensões
verticais correspondentes às deformações definidas, para o período construtivo, foram
definidas em função da altura de enrocamento sobre a camada compressível analisada.
Desta forma, tornou-se necessário conhecer a altura do aterro da barragem ao
longo do tempo. No caso de Emborcação, foram computadas as alturas em cada linha
vertical da célula de recalque. Na determinação das tensões do período construtivo foi
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utilizada a hipótese usual de que as mesmas são função do peso de enrocamento que
atua verticalmente sobre a camada em questão. Segundo Maccarini et al. (2003),
embora estes valores de tensão não sejam reais, eles representam uma boa aproximação
e, do ponto de vista qualitativo, representam bem o comportamento físico do
enrocamento durante a construção.
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Figura 5.2 – Gráfico tensão-deformação da camada inferior às caixas suecas
CS201 a CS204, est. 10+0,00.
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Figura 5.3 – Gráfico tensão-deformação, camada de enrocamento entre as caixas
suecas CS205/CS201 e CS206/CS202, est. 10+0,00.
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Figura 5.4 – Gráfico tensão-deformação, medidores de recalque Hall, RH 201,
RH206 e RH211, est. 10+0,00.
Tal comportamento relativamente linear entre acréscimo de tensão e deformação
também foi observado em outras barragens de enrocamento, como Salto Santiago
(enrocamento com núcleo inclinado e altura máxima de 80m) e Foz do Areia
(enrocamento com face de concreto e altura máxima de 160m).
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A Figura 5.5 e a Tabela 5.1 apresentam um comparativo entre os dados destas
barragens.
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Figura 5.5 – Gráfico tensão-deformação comparativo para as barragens de
Emborcação, Foz do Areia e Salto Santiago e localização dos instrumentos.
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Tabela 5.1 – Informações associadas às caixas suecas das barragens de
Emborcação, Foz do Areia e Salto Santiago, apresentadas na Figura 5.5.

Instrumento

Material da
camada
recalcável

CS 201

Enrocamento
compactado
camada
1,20m

Instrumento

Material da
camada
recalcável

Emborcação
Espessura
da camada Compactação
recalcável

30m

Tipo de
rocha

4 passadas
gnaisserolo vibratório
granito
8,3t

Foz do Areia
Espessura
da camada Compactação
recalcável

Água na
compactação

não

Tipo de
rocha

Água na
compactação

basalto

250 l/m³

Tipo de
rocha

Água na
compactação

basalto

-

CS 2
Enrocamento
compactado
camada
0,80m

29m

4 passadas
rolo vibratório
10t

CS 3

Instrumento

Material da
camada
recalcável

CS 4

Enrocamento
compactado
camada
1,60m

Salto Santiago
Espessura
da camada Compactação
recalcável
20m

-

Para Foz do Areia e Salto Santiago, foram selecionadas caixas suecas mais
próximas do eixo da barragem, considerando que nestes locais as deformações laterais
são praticamente nulas, e, portanto, a adoção da altura de enrocamento sobre a camada
recalcável fornece resultados mais aproximados da condição real de campo. Para
Emborcação, esta consideração não se tornou possível, uma vez que a CS203, mais
próxima do eixo da barragem, tem seu recalque do período construtivo
governado/influenciado significativamente pelo recalque da camada de 11m de random
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existente na base da barragem. Esta constatação é baseada na análise dos recalques
medidos pelo inclinômetro IR311, instalado no topo da camada de random, e dos
recalques da caixa sueca 203, conforme mostrado na Figura 5.6. Diante do exposto,
considerou-se para a análise comparativa entre Emborcação, Foz do Areia e Salto
Santiago, a CS201, cuja localização está mostrada na Figura 5.2.
Observa-se que as deformações específicas do enrocamento compactado em
camadas de 1,20m da barragem de Emborcação foram superiores às medidas para os
enrocamentos compactados em camadas de 1,60m da barragem de Salto Santiago.
Alguns fatores podem ser atribuídos à esta observação, como diferenças no
equipamento de compactação utilizado e nas espessuras das camadas recalcáveis.

Figura 5.6 – Recalque significativo do random da base da barragem de
Emborcação, período construtivo.
O desenvolvimento linear do comportamento tensão-deformação da barragem de
Emborcação possibilitou a obtenção dos módulos de deformação médios de campo,
considerados representativos dos diversos materiais de construção da barragem. A
Tabela 5.2 apresenta uma comparação entre os módulos de projeto e os de construção.
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Tabela 5.2 – Comparação entre parâmetros utilizados no modelo numérico de
projeto e obtidos por meio da instrumentação de campo.

Material

Parâmetros de
Deformabilidade do Projeto

Parâmetros de
Resistência do
Projeto
φ
c (kPa)
(°)

Parâmetros de
Deformabilidade
Construtivos

γ (kN/m³)

ED
(kPa)

ν

19,0

25.000

0,45

50

18

40.000

22,5
22,0
22,0

70.000
60.000
60.000

0,325
0,325
0,325

0
0
0

42
42
42

50.000
40.000

22,0

40.000

0,325

0

42

22.000

22,5
-

70.000
-

0,325
-

0
-

42
-

80.000
120.000
100.000

Núcleo
e
Random
Impermeável (6 e 7)
Transições (8A e 8B)
Enrocamento 60 (1)
Enrocamento 90 (2B)
Enrocamento 120 e
Grandes Blocos (2A e 3)
Transição fina (8A)
Areia de filtro (5)
Transição grossa (8B)

ED (kPa)

Observa-se na Tabela 5.2, que os resultados da instrumentação no início da
construção mostraram parâmetros de deformabilidade construtivos semelhantes para o
material do núcleo e dos enrocamentos 60 e 90. Por outro lado, os materiais de transição
apresentaram compressibilidade extremamente baixa e o enrocamento 120 apresentou
compressibilidade extremamente alta.
A verificação de valores próximos para os módulos dos enrocamentos 60 e 90
possibilitou alteração do zoneamento da barragem, proporcionando, segundo Parra
(1985), reduções substanciais de custo e prazo.
A Figura 5.7 mostra o zoneamento da barragem na seção do projeto básico e na
seção do projeto executivo.
Observa-se na Figura 5.7, que além da alteração do zoneamento no corpo da
barragem durante o projeto executivo, houve modificação da região da crista da
barragem, conforme detalhado na Figura 5.8.
No detalhe apresentado na Figura 5.8, é importante destacar que, no projeto
executivo, o núcleo foi prolongado até a crista da barragem para facilitar a visualização
das trincas previstas durante as análises numéricas. Não menos importante, observa-se a
introdução de camadas de transição fina e grossa, efetivando um meio de transição mais
adequado entre enrocamentos e filtro de areia.
Estas alterações ilustram a dinâmica do processo construtivo, onde alterações
são realizadas em função do comportamento real da estrutura.
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Figura 5.7 – Zoneamento da barragem de Emborcação – projeto básico versus
projeto executivo.

Projeto Básico

Projeto Executivo

Figura 5.8 – Detalhes da crista da barragem de Emborcação – projeto básico versus
projeto executivo.
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Ressalta-se que após as alterações realizadas, prosseguiu-se à calibração dos
módulos de deformação médios lineares por meio da instrumentação, anteriormente
apresentados na Tabela 5.2, obtendo-se deformações verticais, fornecidas pelo método
numérico, satisfatoriamente ajustadas às deformações verticais medidas em campo,
como mostrado na Tabela 5.3. Estes dados mais confiáveis permitiriam a interferência
no projeto executivo, caso necessário.
Tabela 5.3 – Comparação entre deformações verticais do modelo numérico e da
instrumentação de campo.
Instrumento
CS 201
CS 202
CS 203
CS 204
IR 300
CS 205
CS 206
CS 207
CS 208
CS 209
CS 210
IR 300
RH 201
RH 202
RH 203
RH 204
RH 205
CS 206
CS 207
CS 208
CS 209
CS 210
RH 201
RH 203
RH 204
RH 205

Recalques (m)
Modelo numérico
Instrumentação campo
1,60
1,96
0,90
0,96
0,78
0,70
0,74
0,58
0,76
0,84
1,68
1,48
1,12
1,10
0,82
1,06
0,80
0,60
0,68
0,38
0,48
0,56
0,82
0,82
0,78
0,70
0,78
0,66
0,80
0,64
0,78
0,70
0,76
0,72
1,64
1,80
1,42
1,92
1,24
1,20
0,88
0,86
0,50
1,10
1,22
1,32
1,20
1,26
1,16
1,28
1,08
1,32

Período

até o dia 30-07-1980

até o dia 29-09-1980

até o dia 31-03-1981

Prosseguindo as análises de deformações do período construtivo, observa-se, por
meio dos marcos de deslocamentos superficiais, de modo geral, que próximo ao pé da
barragem a deformação horizontal (sentido eixo talude) é superior à vertical. Na Figura
5.9, estão apresentadas as deformações acumuladas dos marcos superficiais instalados
na seção transversal da estaca 10+00, seção em estudo.
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Deslocamento Horizontal
+ jusante
- montante

Figura 5.9 – Deformação acumulada nos marcos de superfície da estaca 10+00, período construtivo.
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Com os dados de campo, elaborou-se uma análise tensão-deformação
empregando-se o modelo elástico-linear, cujos resultados mostraram uma distribuição
de tensões mais coerente que a dos resultados obtidos na análise hiperbólica da fase de
projeto.
A ruptura de tubulações dos medidores de recalques pneumáticos e piezômetros
na sua passagem pelas zonas de areia e transição comprovaram a existência de recalques
diferenciais elevados nestas regiões provocados pela diferença sensível entre os
módulos de deformação.
A célula de pressão total instalada na transição de jusante (PT 204) apresentou
um desenvolvimento de pressão total (σt) superior ao da tensão vertical, ao passo que as
células instaladas no núcleo apresentaram valores de σt inferiores aos da tensão vertical.
Estes resultados, resumidos na Tabela 5.4, evidenciam o efeito da transferência de carga
do núcleo para as transições.
Tabela 5.4 – Efeito da transferência de carga do núcleo para as transições
durante o período construtivo.
Local de
instalação

Random

Núcleo

Areia

Areia

montante

jusante

Células de
pressão

PT 201

PT 203

PT 206

PT 208

PT 212

PT 214

PT 210

PT 204

0,70

0,55

0,55

0,75

0,80

1,00

0,90

1,40

total

σt
γh
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Cabe destacar que as curvas tensão-deformação apresentadas anteriormente não
foram corrigidas, ou seja, não contemplam o efeito da transferência de tensões. Este fato
indica que os módulos calculados com base na altura da camada de enrocamento não
representam o comportamento real, mas considera-se que tais módulos forneçam uma
aproximação razoável para avaliar o comportamento da estrutura.
Destaca-se, na fase construtiva, o fato da compactação dos enrocamentos ter sido
realizada sem a utilização de água, fato que pode ter contribuído para os elevados
recalques diferenciais medidos na fase de enchimento do reservatório.
Segundo Silveira (2006), conforme dados de instrumentação das barragens de
Ilha Solteira, Água Vermelha, Euclides da Cunha, Jacareí e Jaguari, 70 a 90% dos
recalques do aterro/fundação ocorreram durante o período construtivo. Os dados de
Emborcação se assemelham a esta constatação, uma vez que 70% dos recalques
ocorreram na fase de construção da barragem.
Conclui-se que a instrumentação de campo é uma ferramenta indispensável para
validar as premissas de projeto, e que no caso da barragem de Emborcação,
desempenhou o papel de um laboratório em tempo e escala real, subsidiando a tomada
de decisões durante o período construtivo. No entanto, os danos ocorridos implicaram,
para os períodos seguintes, em limitações que não permitem analisar mais
detalhadamente algumas regiões da barragem, tais como os enrocamentos de montante e
jusante e as transições.

5.3.2 – Período de Enchimento do Reservatório
O período de enchimento do reservatório da barragem de Emborcação, neste
estudo, está compreendido entre 06-08-1981 e 31-03-1982.
O enchimento do reservatório de Emborcação, considerando seu volume de
17.724,72hm³, ocorreu num curto período, correspondente a aproximadamente oito (8)
meses, fato que, aliado à mecânica desencadeada pelo processo de enchimento,
contribuiu significativamente para os fenômenos observados. A Figura 5.10 apresenta a
curva de enchimento do reservatório.
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Figura 5.10 – Curva do enchimento do reservatório de Emborcação.
Os movimentos que ocorrem em barragens de enrocamento com núcleo de argila
em função do enchimento do reservatório podem ser resumidos basicamente em
deslocamento inicial do núcleo e da crista para montante, e posteriormente para jusante.
Durante o início do enchimento os movimentos para montante são maiores
devido ao colapso e ainda motivados pela compressibilidade mais intensa dos
enrocamentos. Devido à maior pressão exercida pelas camadas superiores, as camadas
inferiores do enrocamento são afetadas de modo mais expressivo. Com a atuação da
carga de água diretamente sobre o núcleo argiloso, os movimentos são para jusante, e
são maiores durante o final do enchimento, uma vez que o empuxo é proporcional ao
quadrado da altura do nível de água.
No entanto, para a barragem de Emborcação, os deslocamentos iniciais da crista
para montante não foram registrados, uma vez que vários instrumentos danificaram-se
durante a construção da barragem. Dentre os instrumentos instalados, os que poderiam
medir tais deslocamentos seriam os marcos de recalque superficiais de crista, mas estes
foram instalados posteriormente, uma vez que no início do enchimento ainda faltava
10m para coroar a cota da crista da barragem. A Figura 5.11 ilustra os deslocamentos da
barragem de Emborcação advindos do enchimento do reservatório.
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Figura 5.11 – Deslocamentos na barragem de Emborcação advindos do
enchimento do reservatório (Parra, 1985).
A inundação dos enrocamentos de montante ocasiona a perda de resistência dos
pontos de contato dos blocos de rocha. Como a primeira parte inundada é a base da
barragem, que se encontra altamente confinada, ocorrem recalques elevados e
deslocamento do enrocamento para montante. Por consequência, o núcleo e a crista
também se deslocam para montante. No caso de Emborcação, estes movimentos
ocasionaram a abertura de trincas na transição de jusante e recalque diferencial entre o
núcleo e os enrocamentos montante e jusante.
As primeiras trincas foram observadas na transição de jusante, no dia 20-111981, quando o reservatório encontrava-se na elevação 603m, a 57m abaixo do nível
normal, concentradas entre as estacas 8+00 a 13+00 e afastamento em relação ao eixo
da barragem de 3,8m a jusante, sendo mais acentuadas na região do antigo leito do rio,
entre as estacas 9+00 a 12+00.
A intensidade dos deslocamentos verticais advindos do enchimento do
reservatório, na seção em estudo, é apresentada nas Figuras 5.12 a 5.15.
Os incrementos de recalques advindos do enchimento foram significativos nos
enrocamentos de jusante, observando-se, na Figura 5.12, especialmente a CS214 e a
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CS216 instaladas na el. 638m, que quantificaram recalque médio de 1,20m neste
período.
A análise da CS214 e CS216 evidencia também mudança de comportamento
advinda do enchimento do reservatório, sinalizando queda de rigidez do material. Tal
fato pode ser entendido pelo aumento da tensão horizontal em decorrência da aplicação
da carga hidrostática, o que ocasiona novos rearranjos dos materiais.

Figura 5.12 – Deslocamentos verticais na barragem de Emborcação advindos do
enchimento do reservatório, caixas suecas estaca 10+00.
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A Figura 5.13 apresenta recalques medidos pelos marcos superficiais instalados
ao longo das bermas de jusante da seção em estudo.

Figura 5.13 – Deslocamentos verticais na barragem de Emborcação, marcos de
superfície das bermas de jusante, estaca 10+00.
O incremento de recalque de 1,00m medido pelo MS101, instalado na el.635m, é
compatível àquele registrado pelas CSs 214 e 216, instaladas na el. 638m, indicando
uma distribuição uniforme de recalques nesta região da seção em estudo.
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Figura 5.14 – Deslocamentos verticais na barragem de Emborcação, medidor de
recalque pneumático RH 201, estaca 10+00.
O instrumento RH201, instalado na transição de jusante, na elevação 585m e
afastado 31m montante do eixo, registrou incremento de recalque de 0,37m advindo do
enchimento do reservatório, correspondente a 22% do recalque medido no período
construtivo.
Comparando-se o incremento de recalque deste instrumento aos instalados nos
enrocamentos, é possível confirmar a grande diferença de rigidez entre os materiais de
transição e os enrocamentos, como descrito anteriormente.
Salienta-se que esta diferença foi uma das responsáveis pelos danos ocorridos
aos instrumentos instalados no período construtivo.
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Figura 5.15 – Incremento de recalques na barragem de Emborcação, IR 300
estaca 10+00, advindo do enchimento do reservatório.
O incremento de recalques medido no tubo de inclinômetro IR385, instalado na
el. 585m, foi de 0,67m. Na comparação deste instrumento com o RH201, observa-se a
maior deformabilidade dos enrocamentos em relação aos materiais de transição, fato
também observado nas análises numéricas realizadas no período construtivo.
As Figuras 5.12 a 5.15 mostraram o incremento significativo de recalques
advindo do enchimento do reservatório. A distribuição de recalques internos varia
nitidamente em função da rigidez dos materiais, permitindo observar recalques maiores
nos enrocamentos.
No Anexo II, encontram-se plotados os recalques superficiais medidos ao longo
da barragem, onde se observa que os maiores recalques ocorrem a partir da estaca 7+00
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e são maiores na região de maior altura da barragem, entre as estacas 9+00 e 11+00.
Sendo que na estaca 10+00, coincidente com a região central do leito do rio e, portanto,
a seção mais alta da barragem, é onde ocorrem os recalques máximos, conforme
esperado.
O recalque diferencial máximo (distorção angular) registrado na crista da
barragem foi de 1:491 entre os marcos de superfície MS120 e MS130.
O recalque diferencial máximo medido em seção transversal da barragem, no
período de enchimento do reservatório, ocorre entre os marcos MS100 e MS105 da
estaca 10+00 e é de 1:32, ou seja, em cada 32m de extensão haveria um recalque
diferencial de 1m. Este recalque é consideravelmente elevado e também pode justificar
as trincas existentes a montante e a jusante da barragem.
O recalque diferencial longitudinal máximo medido a jusante foi de 1:138 na
berma da el.605m, entre os marcos MS112 e MS122 (estaca 11+00 e 12+00) e o valor a
montante foi de 1:442, entre os marcos MS065 e MS075 (estaca 6+00 e 7+00). Estes
valores são considerados elevados para aterros de barragens, quando comparados a
valores medidos em outras barragens da Cemig, como mostrado na Tabela 5.5.
Tabela 5.5 – Recalques diferenciais máximos medidos em barragens de
enrocamento da Cemig, enchimento do reservatório.
Barragem
Emborcação
Irapé
Miranda
Nova Ponte
São Simão
Queimado

Recalques diferenciais máximos - enchimento do reservatório
Longitudinal - crista
Longitudinal - crista
Transversal - montante/jusante
montante
jusante
1:442
1:491
1:32
1:1076
1:1111
1:784
1:3684
1:8333
1:8333
1:2700
1:6521
1:4838
1:1111
1:734
-

Os deslocamentos horizontais da barragem na seção de máxima altura, para os
períodos pós-construção, foram registrados apenas por marcos superficiais devido aos
danos ocorridos nos inclinômetros durante a construção. As Figuras 5.16 a 5.18
apresentam os deslocamentos horizontais ao longo de toda a crista da barragem e da
berma de jusante da el. 605m.
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Deslocamentos horizontais enchimento - marcos superfície crista montante - jusante (+)
17/10/1981

30/11/1981

26/1/1982

22/2/1982

22/3/1982

26/4/1982

DESLOCAMENTO HORIZONTAL (m)

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
2+00

3+00

4+00

5+00

6+00

7+00

ESTACA

8+00

9+00

10+00

11+00

12+00

Figura 5.16 – Deslocamentos horizontais crista montante de Emborcação, estaca 10+00, período de enchimento do reservatório.
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Deslocamentos horizontais enchimento - marcos superfície crista jusante - jusante (+)
17/10/1981

30/11/1981

26/1/1982

22/2/1982

22/3/1982

26/4/1982

DESLOCAMENTO HORIZONTAL (m)

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
2+00

3+00

4+00

5+00

6+00

7+00

8+00

9+00

ESTACA

10+00

11+00

12+00

13+00

14+00

15+00

Figura 5.17 – Deslocamentos horizontais crista jusante de Emborcação, estaca 10+00, período de enchimento do reservatório.
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Deslocamentos horizontais devido enchimento - marcos superfície berma el. 605
10/6/1981

13/8/1981

17/10/1981

30/11/1981

26/1/1982

22/2/1982

22/3/1982

26/4/1982

0,0

DESLOCAMENTO HORIZONTAL (m)

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
6+00

7+00

8+00

9+00

ESTACA

10+00

11+00

12+00

Figura 5.18 – Deslocamentos horizontais ao longo da berma jusante el.605m, estaca 10+00, período de enchimento do
reservatório.
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Nas Figuras 5.16 a 5.18, onde a escala vertical inicia-se pelo valor zero, significa
que os deslocamentos apresentados referem-se apenas ao período de enchimento do
reservatório. Para a data 10-06-1981 estão computados os deslocamentos construtivos e
a partir daí, podem ser observados os incrementos de deslocamentos advindos do
enchimento do reservatório.
Nestas figuras, observa-se o movimento mais intenso da barragem em direção ao
centro (leito do rio) e os deslocamentos significativos nas ombreiras, influenciados pelo
perfil longitudinal da fundação da barragem. De modo geral, a barragem deslocou-se
para jusante, sendo os deslocamentos governados fortemente pela elevação do nível de
água no reservatório. De maneira similar aos recalques, os deslocamentos horizontais
ocorrem em maiores proporções nas bermas superiores (el. 635m e el. 605m) e nas
regiões centrais da barragem.
Prosseguindo as análises da barragem para o período de enchimento do
reservatório, destaca-se que quando o nível do reservatório estava na el. 645m, surgiram
trincas na transição a montante do núcleo, como mostrado na Figura 5.19, que se
abriram com maior rapidez que as de jusante, chegando a 500m de comprimento e 30cm
de abertura.

Figura 5.19 – Abertura de trinca a montante, na região da estaca 9+50,00m, 11
de março de 1982.
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Simultaneamente ao processo de abertura de trincas, observaram-se desníveis
entre suas bordas. O enrocamento de montante chegou a ter um recalque 20cm superior
ao do núcleo. Neste período, não haviam instrumentos instalados para medir os
recalques superficiais do núcleo. No entanto, as medidas de recalque internas do núcleo,
obtidas por meio dos medidores de recalque pneumático RHs, revelaram, após 1 ano do
início da construção, a menor deformabilidade do núcleo em relação aos enrocamentos,
conforme mostrado na Figura 5.20, contrariando as predições da fase de projeto e
confirmando as observações visuais.

Figura 5.20 – Comparação recalque dos enrocamentos jusante e núcleo argiloso
da barragem de Emborcação, final de enchimento do reservatório.
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Além das fissuras longitudinais, observaram-se fissuras transversais na crista da
barragem de Emborcação nas seções entre as estacas 2+00 e 6+00 e 14+00 e 15+00
(região das ombreiras), atribuindo-se este fato ao movimento horizontal da barragem em
direção ao centro, com aumento das tensões de compressão no centro e consequente
diminuição destas tensões nas ombreiras, passando a atuar aí tensões de tração. As
descontinuidades na fundação das ombreiras direita e esquerda, como mostrado na
Figura 5.21, favoreceram significativamente o desenvolvimento destas fissuras.

Figura 5.21 – Perfil longitudinal pela fundação da barragem de Emborcação.
Para verificar a profundidade e situação das trincas, foram abertos três poços de
inspeção a jusante do eixo longitudinal, nas estacas 10+20m, 10+80m e 11+60m, os
quais revelaram que as trincas prosseguiam até atingir o topo do filtro de areia e que
elas ocorriam nas zonas de transição imediatamente a montante e jusante do núcleo. A
Figura 5.22 ilustra o interior de um dos poços abertos.
A maior preocupação com o aparecimento de trincas em barragens de terra e
enrocamento reside na possibilidade destas ocorrerem internamente ao núcleo
(transversais), podendo criar um caminho preferencial de fluxo através do núcleo e até
levar à ruptura da barragem por erosão retroprogressiva do tipo “piping”.
A evolução das trincas em Emborcação aconteceu de forma rápida e contínua,
em diversos locais da barragem. As causas destas trincas foram atribuídas às diferenças
de deformabilidade entre os diversos materiais da barragem, acumuladas desde a
fundação até a crista, provocadas pelo peso próprio do aterro e colapso devido ao
enchimento do reservatório aliados à geometria da barragem, especialmente na parte
superior. Nesta época, já se admitia que as trincas não comprometessem a segurança da
barragem.
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Figura 5.22 – Trinca de montante vista no interior de um poço, da ombreira
esquerda para a direita (abril/1982).
Outro processo que pode ser observado no período de enchimento do
reservatório das barragens de enrocamento com núcleo argiloso refere-se à plastificação
do material de transição de montante.
No caso de Emborcação, os dados fornecidos pelas células de pressão total
PT210 e PT211, instaladas na transição de montante na estaca 10+05m, permitiram
traçar a trajetória de tensões efetivas, mostrada na Figura 5.23, onde se observa a
plastificação do material de transição de montante.
A envoltória de resistência apresentada na Figura 5.23 refere-se à envoltória
transformada. O valor da tensão horizontal foi determinado considerando-se k0 = 0,5. A
partir de então, calculou-se p.
Prosseguindo-se, o ângulo de atrito foi calculado, em função do nível de tensão,
por meio da utilização da equação da reta de tendência logarítmica extraída dos dados
de ensaios triaxiais de grandes dimensões compilados por Leps (1970), apresentados na
Figura 5.24.
A partir do valor do ângulo de atrito, calculou-se alfa (α) e então se obtiveram os
valores de q.
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Figura 5.23 – Trajetória de tensões efetivas, el. 577m, material de transição de
montante.
Segundo Parra (1985), o processo de plastificação pode contribuir para a
abertura de trincas. Na opinião da autora deste trabalho, a plastificação do material de
transição de montante, sendo traduzida por mobilização plena da resistência ao
cisalhamento, pode ser justificada tanto pela redução das tensões efetivas quanto pela
perda de resistência nos contatos advinda do colapso dos enrocamentos, resultando em
grandes movimentos que são transferidos para os materiais de transição por
apresentarem rigidez maior que a dos enrocamentos.
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Figura 5.24 – Linha de tendência para resistência ao cisalhamento de
enrocamentos (adaptado de Leps, 1970).
A redução das tensões efetivas não pode ser negligenciada, uma vez que leva a
trajetória de tensões a se aproximar da envoltória de resistência, ou seja, induz em
grande mobilização da resistência ao cisalhamento.
Os fatos supracitados confirmam que o efeito do enchimento do reservatório foi
bastante significativo em relação aos recalques medidos e, de modo geral, em relação ao
comportamento da barragem.
Este fato se justifica, dentre outros fatores, pela perda de resistência dos blocos
de rocha em função da submersão levando ao colapso dos materiais de enrocamento. O
termo colapso neste contexto representa a perda de resistência de contato entre os
enrocamentos em função da inundação (submersão).
O monitoramento intensivo da barragem neste período permitia verificar a
tendência prevista de estabilização do processo de abertura de trincas.

5.3.3 – Período Operativo
O período operativo da barragem de Emborcação será considerado, neste
trabalho, a partir de abril de 1982, entendendo-se por período operativo aquele iniciado
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após o término da construção do aterro e completo enchimento do reservatório da
barragem.
O processo de fissuramento iniciado no período de enchimento do reservatório
implicou em monitoramento mais intensivo que o usual, especialmente nos primeiros
anos após o enchimento do reservatório. As trincas evoluíram significativamente até
1982 e com pequena amplitude até 1989, quando o asfalto da crista foi reparado e as
trincas preenchidas com areia. Após a realização dos reparos as trincas desapareceram,
mostrando a estabilização prevista na fase de projeto. Além deste fato, esperava-se a
estabilização dos recalques no tempo.
No entanto, em 1996, com o rebaixamento do reservatório em 28m na estação
seca, as trincas na crista da barragem reapareceram. Em 1999, época em que o
reservatório alcançou o nível mais baixo registrado, ≅ el. 622m, a abertura das trincas
aumentou consideravelmente, conforme relatos de inspeção visual na barragem. Neste
ano, o reservatório variou da el. 640m no mês de janeiro à el. 622m em dezembro.
Destaca-se neste ponto, que o comportamento dos enrocamentos para ciclos de
carga, descarga ou recarga será distinto em função do nível de tensão de partida, ou seja,
para avaliar os efeitos do enchimento ou deplecionamento do reservatório, é importante
considerar qual a situação de carregamento anterior do reservatório.
Nos anos de 2000 e 2001 o reservatório foi mantido na elevação 622m e para
evitar que as águas pluviais pudessem lavar os materiais de transição para junto dos
blocos de enrocamento, ocasionando mais movimentações superficiais, decidiu-se por
preencher as trincas.
Com o deplecionamento acumulado do reservatório em 39m, a Cemig decidiu,
em 2002, por contratar o consultor Dr. Plínio Pereira Patrão, que era o chefe do projeto
da barragem, para realizar inspeção. Nesta inspeção, o então consultor Plínio Patrão
apresentou as seguintes observações sobre as trincas longitudinais: “As causas
prováveis seriam o carregamento e descarregamento do maciço da barragem devido ao
enchimento/deplecionamento do reservatório e/ou novas deformações de acomodação
dos enrocamentos do espaldar de montante também causadas pela variação de nível
d’água do reservatório. Uma provável interpretação da ocorrência das trincas
longitudinais devido a variações significativas do nível do reservatório estaria
relacionada com inversões de tensões: com reservatório alto o núcleo está sujeito a
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carregamento do reservatório, assim como, por intermédio do núcleo, os enrocamentos
de jusante; o empuxo sobre o núcleo devido aos carregamentos de montante é apenas o
relativo ao peso submerso. Com o reservatório baixo, a carga hidrostática sobre o
núcleo é reduzida a zero ao novo nível do reservatório, redução esta apenas
parcialmente compensada pelo empuxo dos enrocamentos de montante agora com peso
total. Quando o reservatório está alto, a tendência é a da face de montante do núcleo se
separar do enrocamento de montante; quando o reservatório está baixo, a tendência é a
do enrocamento de jusante se separar do núcleo. Este fenômeno é significativo apenas
na extremidade superior do núcleo onde as tensões confinantes são muito baixas.”
Estas constatações mostram claramente a interpretação do comportamento da
barragem perante os ciclos carga e descarga do reservatório e sinalizam a influência da
geometria da barragem, especialmente da porção superior, nos mecanismos
desencadeados. Esta geometria, mostrada na Figura 5.25, pode ser traduzida por núcleo
esbelto, transição fina de montante e jusante em contato direto com os enrocamentos e
talude de jusante do núcleo vertical (motivos construtivos). Pelo fato desta região,
especialmente a partir da el. 650m, corresponder à zona de oscilação usual do
reservatório e estar sujeita a menor confinamento, os efeitos provocados pelos ciclos de
carga e descarga do reservatório tornam-se mais expressivos.

Sem escala

Figura 5.25 – Detalhamento da geometria da crista da barragem de Emborcação.
As observações finais da inspeção de 2002 relacionaram-se ao fato do processo
de deformação da barragem ainda não estar estabilizado devido aos recalques dos
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enrocamentos no tempo, mas ressaltando-se que os recalques mostravam indícios
seguros de que a estabilização não tardaria e conseqüentemente o término do
aparecimento de trincas.
A continuidade do monitoramento periódico da barragem revelou, em 2004, o
aparecimento de novas trincas longitudinais a montante do meio-fio de montante da
barragem, entre as estacas 9+60 e 10+20m e 12+40 e 12+76m.
Uma possível explicação para esta ocorrência é a alteração na operação do
reservatório a partir do ano de 2004. Tal alteração corresponde a operar o reservatório
até a el. 661,0m, ou seja, 1m acima do nível normal (el. 660m). Desta forma, em 2004 e
2007 o reservatório alcançou níveis não operados anteriormente.
Este fato, aliado à necessidade de melhor interpretação do comportamento da
barragem, levou a Cemig a contratar, em 2005, uma avaliação da segurança da
barragem, complementada no ano seguinte (DAM Projetos, 2005 e 2006).
Esta análise teve como principal desafio a calibração do modelo numérico, tendo
sido executada por meio do ajuste das deformações do modelo com as reais medidas de
campo. Os parâmetros geotécnicos adotados foram obtidos por meio dos ensaios de
laboratório da época de construção e de novos ensaios executados em 2006, embora
persistindo a necessidade de se empregar os parâmetros estimados de projeto para os
enrocamentos e os materiais de transição. As análises foram realizadas utilizando os
softwares SIGMA/W, SLOPE/W e SEEP/W versão 5.0, desenvolvidos pela GeoSlope
International Ltda.
Conforme relatado em Fusaro (2007), constata-se uma discrepância significativa
entre os valores previstos pelo modelo e os valores medidos em campo pela
instrumentação, sendo as deformações reais muito superiores àquelas estimadas pelo
modelo.
Mesmo diante destas discrepâncias, foram realizadas análises de estabilidade,
percolação e tensão-deformação para a seção da estaca 10+0,00m, seção em estudo
neste trabalho. Nas investigações da DAM foram abertos dois poços de inspeção com
3,80m de profundidade, a partir da crista da barragem, para coletar amostras
indeformadas do núcleo. Nestes poços observou-se que as trincas estendiam-se até uma
profundidade de 2m, atingindo o topo do filtro vertical, situação semelhante à observada
em 1982.
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As principais conclusões destas análises foram referentes aos níveis de
segurança da barragem encontrarem-se dentro dos limites aceitáveis, embora a
barragem apresente situações de desconforto. Recomendou-se acompanhamento
rigoroso da instrumentação especialmente em termos de recalques, tensões e
piezometria e observar principalmente tendência de aceleração dos recalques e
diminuição das relações entre tensões horizontais e pressões piezométricas em cotas
mais altas da região do núcleo (ruptura hidráulica).
As análises periódicas do comportamento da barragem realizadas nos anos
seguintes, por equipe própria da Cemig, revelaram a evolução da abertura das trincas
longitudinais na crista da barragem e mudanças nas tendências dos recalques
especialmente em função das oscilações do nível do reservatório.
A Figura 5.26 mostra os recalques superficiais registrados pelos marcos de
recalque de montante nas seções de maior altura da barragem (est. 9+00 e 10+00),
indicando a influência dos períodos de maior oscilação do reservatório. As setas
indicam os incrementos de recalques nestes períodos.
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Figura 5.26 – Incrementos de recalques nas estacas 9+00 e 10+00 pelas
oscilações do reservatório.
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N.A. Montante

Recalque (cm)/Afundamento (+)

Barragem de Terra/Enrocamento - Marco de deslocamento superficial

Esta constatação levou à tentativa de realizar uma análise pormenorizada do
comportamento de deformação da barragem em cada período de oscilação do
reservatório, quer seja elevação ou deplecionamento. No entanto, não foi possível
realizar a análise, tanto em termos de deslocamentos horizontais (montante/jusante)
quanto em termos de deslocamentos verticais (recalques). A inexistência de dados
coincidentes com um número suficiente de períodos de elevação e rebaixamento do
reservatório não permitiu realizar as avaliações desejadas.
Diante desta limitação, realizou-se uma avaliação geral do comportamento de
deslocamentos horizontais da barragem, na seção em estudo, mostrados na Figura 5.27.
Verifica-se que em períodos de reservatório em nível mais alto os deslocamentos são
para jusante e em períodos de reservatório mais baixo os deslocamentos são para
montante, uma vez que a carga hidrostática é reduzida, o núcleo e enrocamentos se
deslocam para montante.
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Figura 5.27 – Deslocamentos horizontais e níveis do reservatório, estaca
10+00m.
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N.A. Montante

Deslocamento (cm)/Para Jusante (+)

UHE Emborcação - Marco de deslocamento superficial
160,000

A correlação entre os deslocamentos da barragem e as oscilações do nível do
reservatório indica a necessidade de melhor avaliação do comportamento da barragem
no período operativo. Uma análise particular é apresentada no item 6.7.
Dentro do contexto da influência das cargas do reservatório no comportamento
da barragem, destaca-se que a operação do reservatório foi alterada a partir de 2004.
Devido à elevação de quase um metro no nível operativo, não prevista no
projeto, suspeitou-se que a transição fina próxima à crista da barragem pudesse ser
carreada para dentro do enrocamento de montante em operação de deplecionamento do
reservatório. Conforme mostrado na Figura 5.25, nos últimos metros da barragem a
transição grossa junto à crista termina exatamente na elevação 660m (N.A. máximo
operativo de projeto). Como a barragem nesta seção já recalcou 1,45m
aproximadamente, e o nível de operação aumentou 1 metro, significa que, em
determinados períodos, poderia haver uma deficiência de 2,45m de transição grossa
junto ao reservatório.
Para verificar esta suspeita, em 2009, foi aberta uma trincheira na crista da
barragem, Figura 5.28, junto às transições de montante e o enrocamento, que revelou o
bom estado de compacidade dos materiais de transição, do núcleo e do enrocamento.
Esta trincheira foi aberta até a profundidade aproximada de 2,0m. Visualmente,
observou-se que houve, durante o processo de construção da transição fina (8A) junto
ao enrocamento, uma preocupação em colocar o enrocamento com maior quantidade de
finos em contato direto com a zona 8A. Observou-se também que este material
apresenta uma parte “pulverulenta” de coloração diferente da transição fina, com a
aparência de contaminação com argila.
Aparentemente não há indícios do carreamento da transição fina para dentro do
enrocamento, pelo menos até o limite da escavação realizada.
Devido a este bom estado de compacidade dos materiais, decidiu-se por
interromper a escavação para preservar a parte da estrutura que sofre influência da
variação do nível d’água do reservatório. Concluiu-se que a melhor maneira para
investigar o estado da transição até a el. 660m é através da abertura de um poço vertical
escorado, que poderá ser realizado posteriormente. Foram coletadas amostras da
transição e do enrocamento e as trincas existentes na crista da barragem foram
preenchidas com areia.
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Figura 5.28 – Detalhe da escavação realizada na barragem de Emborcação,
estaca 10+81m a 10+89m.
Complementando as análises e informações apresentadas, destaca-se, para fins
comparativos, que segundo Leme Engenharia (1982), em função das leituras dos marcos
de deformação da crista foram obtidas as seguintes expressões para definir o recalque da
barragem (em metros) após a construção, em função de sua altura:
R = 0,0065 (H – 30) ou

(5.1)

R = 0,2 x γ (H-15)2
(2 x E)

(5.2)

onde,
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γ = 21kN/m³ (densidade média)
E = 45.000kPa (módulo de deformação médio)
H = altura da barragem
0,2 (20% do recalque ocorre após a construção)
15 (altura correspondente ao “pré-adensamento”)
Por meio da utilização destas expressões, considerando a altura máxima da
barragem, 158m, encontram-se os valores 0,83m e 0,95m para o recalque após a
construção. Estes valores sugerem que praticamente não haveria diferença entre os
recalques de montante e jusante, no entanto, a medida obtida pelo marco de recalque
MS105, de montante, é de 1,45m, ao passo que a medida do MS100 de jusante é de
0,97m. Observa-se que o recalque de jusante é compatível com aquele esperado para o
período pós-construção. A diferença são os maiores recalques observados a montante.
Destaca-se que estas expressões podem ser consideradas apenas estimativas de
valores de recalques para Emborcação, não devendo ser consideradas como previsões,
por não apresentarem uma base teórica bem fundamentada.
Outra possibilidade de comparação, como mencionado em Dascal (1987), é
expressar, em %, os recalques máximos em função da altura da barragem (δmaxh). Uma
observação interessante, e verificada em Emborcação, é o fato de que δmaxh nem sempre
coincide com os valores de recalques máximos, usualmente, nos pontos onde há maior
altura de aterro. A explicação para esta observação é a dependência da forma do vale,
ou do perfil da fundação, que pode favorecer o desenvolvimento do fenômeno de
arqueamento.
Dascal (1987) apresentou o δmaxh para algumas barragens de enrocamento.
Dentre estas, destacam-se as barragens de La Grande 2 (LG-2 barragem principal) e
Bersimis, ambas no Canadá e construídas em enrocamento com núcleo argiloso.
O Anexo III apresenta informações sobre estas barragens. Destaca-se que a
barragem Bersimis, construída com enrocamentos lançados e molhados, após 26 anos
de construção apresentava δmaxh de 0,55%, valor inferior ao da barragem de
Emborcação.
O δmaxh para Emborcação, no período 10 anos após a construção, é de 0,78%, e
para 26 anos após a construção é de 0,92%. Acredita-se que os recalques de
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Emborcação foram significativamente influenciados pelo recalque do tapete
impermeável interno, como apresentado anteriormente, na Figura 5.6.
Os resultados das análises realizadas em 2005 e as atividades realizadas até o
presente momento não esclareceram satisfatoriamente as dúvidas persistentes sobre o
comportamento da barragem. Em 2007, observou-se aumento dos deslocamentos
longitudinais a montante da crista e de modo geral, deslocamentos horizontais e
verticais acentuados entre as estacas 8+0,00m e 13+0,00m. A Figura 5.29 mostra trinca
longitudinal a montante da crista em novembro de 2007.

Figura 5.29 – Trinca longitudinal na crista da barragem de Emborcação.
Com as dúvidas persistentes sobre a continuidade do fenômeno de trincas e
recalques no futuro e especialmente sobre a segurança da barragem, decidiu-se, a partir
de 2009, por realizar análises mais focadas nas prováveis condicionantes para uma
melhor compreensão dos mecanismos de deformação da barragem. Acrescentando-se a
possibilidade de utilizar ferramentas computacionais mais sofisticadas que permitam
melhor ajuste às condições de campo.
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Capítulo 6
ESTUDO
NUMÉRICO
PARA
AVALIAÇÃO
DO
COMPORTAMENTO TENSÃO DEFORMAÇÃO DA BARRAGEM
DE EMBORCAÇÃO

6.1 – CONTEXTUALIZAÇÃO
As avaliações iniciais tanto da projetista, quanto da proprietária e dos
consultores da Cemig era de que o fenômeno das trincas seria passageiro e que tenderia
a se estabilizar em questão de meses. Como as trincas foram reparadas várias vezes e,
atualmente, continuam a se movimentar, bem como o fato dos recalques ainda não
mostrarem tendência de estabilização, este estudo visa melhor avaliação do processo de
deformação na barragem.
Para o desenvolvimento dos estudos de modelagem numérica apresentados neste
trabalho foi utilizado o sistema computacional GeoStudio 2007 (licença 99440).
Para a modelagem desenvolvida, adotou-se uma simplificação dos materiais de
transição da barragem, considerando-os como um único material, ao contrário das
divisões na barragem em: material 4 (transição a montante do núcleo), material 8
(transição a jusante do núcleo), 8A (transição fina) e 8B (transição grossa). Como os
parâmetros de tais materiais são praticamente iguais, esta simplificação adotada não
comprometeu as análises.

6.2 – CALIBRAÇÃO DOS MÓDULOS DE ELASTICIDADE DOS
MATERIAIS
Com base no histórico de deslocamentos quantificados no período construtivo,
foram aqui desenvolvidos estudos de calibração (retroanálise) visando estimar os
módulos de elasticidade dos materiais constituintes da barragem e que adequadamente
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se ajustassem às medidas de recalques disponíveis. O início da calibração se fez com
base em dados contidos em Leme Engenharia (1982b) e Dam Projetos de Engenharia
(2006).
Na Tabela 6.1, têm-se os módulos de elasticidade calibrados por este estudo
particular, destacando-se que os coeficientes de Poisson foram estimados. Neste estudo
de calibração dos módulos de elasticidade foi utilizado o programa Sigma do sistema
computacional GeoStudio 2007, modelo constitutivo Linear Elástico.
Tabela 6.1 – Módulos de elasticidade calibrados (apoio Cássio Viotti).
Material
Enrocamento 60cm
Enrocamento 90cm
Enrocamento 120cm
Grandes Blocos
Transição Montante
Filtro
Núcleo
Base Argilosa
Transição Jusante

E (MPa)
40
26
14
9
100
100
30
50
100

ν
0,28
0,30
0,32
0,32
0,33
0,33
0,32
0,32
0,33

γ (kN/m3)
21,4
20,8
20,6
20,6
20,0
20,0
21,0
20,0
20,0

Na Tabela 6.1, as denominações 60cm, 90cm e 120cm, referem-se à espessura
das camadas de compactação dos respectivos enrocamentos. Por simplificação de texto,
estes materiais serão aqui denominados Enrocamentos E60, E90 e E120,
respectivamente.
Cabe salientar que o módulo de elasticidade é parâmetro de entrada do Sigma, e,
por definição, o módulo de elasticidade ou módulo de Young desconsidera a condição
não unidimensional, comportamento mais comum dos enrocamentos na barragem. Para
considerar a situação não unidimensional, torna-se necessário calcular o módulo de
deformação com compressão anisotrópica, designado por M, apresentado na Figura 2.9
do Capítulo 2.
O módulo de deformação calculado por meio dos dados da instrumentação de
campo aproxima-se mais do módulo de deformação com compressão anisotrópica M
(ensaio de laboratório de compressão triaxial com trajetória k0), pois no campo há
aumento concomitante da tensão vertical e tensão horizontal.
Na Tabela 6.2 apresentam-se os módulos de deformação M para os materiais da
barragem de Emborcação, considerando-se k0 igual a 0,5. Notifica-se que o valor médio
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quantificado com base na leitura de seis pares de células de pressão total fornece valor
de k0 igual a 0,47.
Tabela 6.2 – Módulos de deformação anisotrópica calculados.
Material
Enrocamento 60cm
Enrocamento 90cm
Enrocamento 120cm
Grandes Blocos
Transição Montante

M (MPa)
55,5
37,1
20,6
13,2
149,3

Material
Filtro
Núcleo
Base Argilosa
Transição Jusante

M (MPa)
149,3
44,1
73,5
149,3

A evolução da construção do aterro da barragem, mostrada na Figura 6.1, foi
utilizada como base para definição das etapas de construção no sistema computacional,
de modo a permitir uma simulação mais próxima da condição de carregamento em
campo.

Figura 6.1 – Evolução da construção do aterro da barragem de Emborcação.

A modelagem considerou pré-existente a ensecadeira, realizando-se uma análise
In Situ, utilizada para definir o estado de tensões.
Em seguida, o alteamento da barragem foi simulado em 14 etapas por meio de
uma análise tensão deformação, modelo constitutivo elasto-plástico, totalizando 1595
dias de construção. O módulo Sigma, por meio de rotina específica, permite que a ação
gravitacional da etapa construtiva em questão seja aplicada de forma gradativa, em “n”
subetapas, e não necessariamente de forma imediata.
O artifício numérico consiste em dividir o peso específico do material por “n” e
aplicar, na etapa de tempo correspondente, “n” ciclos, para que toda a massa seja
contemplada. Este artifício permite melhor estabilização numérica ao modelo além de
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representar melhor as condições de campo, pois a região subjacente ao alteamento em
questão recebe a sobrecarga de forma gradativa e não instantânea.
Neste trabalho, optou-se por aplicar esta sub-rotina com a adoção de 10
subetapas. De certa forma, aplicando-se este artifício numérico, o número real de etapas
construtivas desta simulação pode ser entendido como sendo igual a 10 vezes maior,
totalizando 140 etapas de carregamento.
As Figuras 6.2 e 6.3 apresentam, respectivamente, uma vista da 1ª e da 7ª etapa

Elevação (m)

construtiva consideradas na análise numérica.
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Figura 6.2 – Modelagem da construção do aterro em 14 etapas – Vista da 1ª
etapa.

Figura 6.3 – Modelagem da construção do aterro em 14 etapas – Vista da 7ª
etapa.

Como apresentado na Figura 6.4, a malha inicial foi composta por 2539 nós e
2647 elementos, com uso de elementos triangulares de 3 nós e quadrangulares de 4 nós.
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Figura 6.4 – Malha de elementos finitos da barragem de Emborcação.
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Na Tabela 6.3 têm-se os valores de recalques obtidos na calibração e medidos
em campo. A tabela está ordenada por qualidade da calibração, com base na razão
obtida entre as medidas, distribuída nas faixas: Excelente (até 1,2); Boa (entre 1,2 e 1,5)
e Ruim (acima de 1,5).
Tabela 6.3 – Recalques do modelo numérico e medidas de campo.
Instrumento

Número

Elevação

x (m)

Numérico (m)

Campo (m)

Calibração

Razão

CS

203

545

-10

1,11

1,18

Excelente

1,06

CS

205

575

94,5

2,32

2,26

Excelente

1,03

CS

208

575

-25

1,89

1,81

Excelente

1,04

CS

210

575

-112,6

1,51

1,43

Excelente

1,06

CS

211

610

49

2,5

2,34

Excelente

1,07

CS

215

610

69

1,95

1,82

Excelente

1,07

RH

201

575

-31

1,8

1,72

Excelente

1,05

RH

212

610

-72

1,66

1,52

Excelente

1,09

CS

201

545

95

1,88

2,20

Excelente

1,17

CS

206

575

49,5

2,05

2,27

Excelente

1,11

CS

207

575

17,5

2,19

2,60

Excelente

1,19

CS

212

610

17,5

2,6

2,26

Excelente

1,15

CS

213

610

-11,5

2,27

1,71

Excelente

1,11

RH

203

575

-40,4

1,77

1,57

Excelente

1,13

RH

204

575

-50

1,85

1,60

Excelente

1,16

RH

211

610

-52,5

1,85

1,60

Excelente

1,16

RH

213

646

-24

0,66

0,55

Excelente

1,2

CS

204

545

-45

1,07

1,38

Boa

1,29

CS

202

545

50

1,04

1,52

Boa

1,46

RH

207

610

-18

2,13

1,60

Boa

1,33

RH

214

610

-82

1,56

1,04

Boa

1,5

RH

206

610

-15,5

2,18

1,60

Boa

1,36

MS

102

610

92

0,86

1,08

Boa

1,26

MS
CS

104
209

545
575

191
-82

0,3
1,76

0,21
1,06

Boa
Ruim

1,43
1,66

CS

216

638

3

1,77

0,58

Ruim

3,05

CS

214

638

20

1,89

0,59

Ruim

3,20

RH

210

632

-6

1,58

0,71

Ruim

2,23

MS

103

575

140

1,21

0,29

Ruim

4,17

MS

108

575

-165

0,91

0,41

Ruim

2,22

MS

107

610

-111

0,97

0,31

Ruim

3,13

CS – caixa sueca; RH – medidor de recalque Hall; MS – marco superficial.
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As linhas de isovalores de recalques estão apresentadas na Figura 6.5
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Figura 6.5 – Isovalores de recalques – final de construção.

Os resultados ilustram que a calibração só foi alcançada atribuindo-se valores
baixos para os módulos de elasticidade dos enrocamentos, mais especificamente os
enrocamentos E120 e E90. O valor máximo quantificado numericamente foi de 2,72m,
localizado na coordenada x igual a 64m, elevação 590m, região a meia altura da
barragem. A distribuição dos recalques também ilustra outra região com elevado nível
de recalques com valor máximo de 2,60m, localizado na coordenada x igual a 22m,
elevação 608m, região localizada a aproximadamente 2/3 da altura da barragem. Este
comportamento aparentemente incomum é bastante possível em campo, pois apesar da
modelagem numérica não ser plenamente fiel à condição de construção em pequenas
camadas, o meio heterogêneo pode proporcionar uma não uniformidade dos recalques,
como apresentado na Figura 6.5.
As Figuras 6.6, 6.7 e 6.8 apresentam curvas que permitem analisar a evolução
dos recalques obtidos por meio do modelo numérico e recalques lidos na barragem de
Emborcação.
Os instrumentos foram selecionados com base na Tabela 6.3, agrupando-se os de
calibração excelente (CS205 e RH212), calibração boa (CS204, RH214 e MS102) e os
de calibração ruim (CS209, RH210 e MS108).
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Figura 6.6 – Evolução dos recalques modelo numérico x instrumentos de campo
CS205 e RH212.

Para os instrumentos apresentados na Figura 6.6, classificados como calibração
excelente, observa-se, de modo geral, que o modelo numérico aproximou-se
satisfatoriamente das medidas de campo.
Para o instrumento RH212, instalado a montante, no enrocamento E90, observase melhor ajuste do modelo, indicando que os parâmetros calibrados para este material
são consistentes.

143

Na Figura 6.7 observa-se, para os instrumentos classificados como calibração
boa, que a aferição do modelo apresenta diferenças um pouco maiores comparadas à da
Figura 6.6, mas que tal aferição pode ser considerada ainda satisfatória, devido às
grandes variantes atuantes no comportamento dos materiais e que muitas vezes não
podem ser consideradas em conjunto no modelo numérico.
Destaca-se dificuldade em ajustar parâmetros por meio de marcos de recalque
superficial, comprovada pela maior discrepância de ajuste para o MS102, uma vez que
há uma grande influência do coeficiente de Poisson.
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Figura 6.7 – Evolução dos recalques modelo numérico x instrumentos de campo
CS204, RH214 e MS102.
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Na Figura 6.8 tem-se reforçada a dificuldade no ajuste do modelo numérico por
meio de marcos de recalque superficial, notando-se discrepância ainda maior no ajuste
do MS108.
Para a CS209 instalada no enrocamento E90, assim como o RH212 mostrado na
Figura 6.6, observa-se melhor ajuste dos parâmetros deste material.
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Figura 6.8 – Evolução dos recalques modelo numérico x instrumentos de campo
CS209, RH210 e MS108.

Analisando-se as Figuras 6.6, 6.7 e 6.8 é possível observar defasagem entre as
medições dos instrumentos de campo (dias) e a medição no modelo numérico devido à
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simulação numérica da construção não acompanhar fielmente a construção das camadas
no campo. Apesar desta constatação, considera-se que as comparações podem ser
realizadas uma vez que o modelo numérico não é exatamente a construção real, mas se
aproxima significativamente desta.
Estas análises mostram que a evolução dos recalques pelo modelo numérico é
compatível com as medidas de campo, mas apresentam diferenças aceitáveis,
relacionadas às limitações das modelagens numéricas. A comparação mostra que a
evolução dos recalques no tempo é compatível e ratifica a calibração aceitável do
modelo para realizar as análises do comportamento da barragem de Emborcação.

6.3 – TENSÕES VERTICAIS NO FINAL DE CONSTRUÇÃO
Os estudos numéricos indicam forte arqueamento nos sistemas de controle de
drenagem (transições e filtros), tanto a montante quanto a jusante, fato também
evidenciado pela instrumentação de campo, como mostrado anteriormente na Tabela
5.4. Na Figura 6.9, observa-se que a linha de tensão vertical 1200kPa eleva-se em cerca
de 50m em ambos os sistemas.

Figura 6.9 – Tensões verticais no final de construção.
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No sistema de drenagem de montante a concentração de tensão é da ordem de
2800kPa, valor cerca de 1000kPa a mais daquele esperado para esta elevação numa
situação sem arqueamento, ou seja, 56% maior. No sistema de drenagem de jusante o
arqueamento provoca uma concentração de tensão de cerca de 3600kPa na base do
sistema, próxima à elevação 545m. Este valor apresenta-se com 1600kPa a mais daquele
esperado numa situação sem arqueamento, ou seja, 80%. Estudos de laboratório
sugerem que, para este nível de tensão, solos arenosos sofrem quebra de grãos. A
quebra de grãos localizada no sistema de drenagem não proporcionaria aumento relativo
de recalques na barragem, porém poderia comprometer a eficiência do sistema de
drenagem com a minimização da permeabilidade intrínseca, fato que não pode ser
diagnosticado por meio da instrumentação instalada. O que se pode mencionar é que as
vazões percoladas pela barragem mantêm-se constantes no tempo, não revelando
indícios de minimização da permeabilidade que pudesse comprometer a eficiência do
sistema de drenagem da barragem.
Apresenta-se, na Tabela 6.4, valores de tensões verticais e horizontais obtidas
pelo modelo numérico e pela instrumentação de campo.

Tabela 6.4 – Tensões verticais e horizontais fornecidas pela simulação numérica
e pela instrumentação de campo.
Instrumento
PT201
PT203
PT204
PT208
PT210
PT212
PT214
Instrumento
PT202
PT205
PT207
PT209
PT211
PT213
PT215

Tensão Vertical (kPa)
Modelo numérico
Medida de campo
2.493,93
1.713,80
1.780,39
1.214,50
1.750,52
1.768,60
1.257,20
945
1.598,55
1.019,10
763,12
600
551,44
580
Tensão Horizontal (kPa)
Modelo numérico
Medida de campo
588,45
840,60
404,57
500
261,83
420
337,36
360
891,84
420
332,12
360
240,75
250
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Ressalta-se que as células de pressão total PT213 e PT215 medem a tensão no
sentido longitudinal da barragem, uma vez que foram instaladas com sua parte sensível
perpendicular ao eixo da barragem, virada para o lado da ombreira esquerda. As demais
células de tensão horizontal foram instaladas na vertical, paralelamente ao eixo da
barragem e, portanto, medem a tensão no sentido transversal à barragem.
Observa-se, de modo geral, que os valores de tensão vertical obtidos no modelo
numérico são superiores em média 42% aos valores medidos em campo. Para as tensões
horizontais, as medidas do modelo numérico são em média 17% inferiores às medidas
de campo. Estas diferenças podem ser atribuídas às limitações envolvidas em
modelagens numéricas.
A transferência de carga do núcleo para as transições é constatada pela medição
de valores maiores das tensões verticais nos materiais granulares que no material do
núcleo. Este fato é comumente observado em barragens de enrocamento com núcleo
argiloso e foi igualmente revelado na simulação numérica.

6.4 – REDISTRIBUIÇÃO DE TENSÕES NO FINAL DE CONSTRUÇÃO
A rotina Redistribuição de Tensões do módulo Sigma do sistema computacional
GeoStudio 2007, por meio do modelo elasto-plástico, é utilizada para avaliar situações
onde o estado de tensões ultrapassa a envoltória linear de resistência de Mohr-Coulomb.
As zonas em que o estado de tensão ultrapassa a envoltória linear são classificadas
como zonas plastificadas.
Há várias situações onde o estado de tensão atual é maior que a resistência do
solo, ou seja, o solo é considerado “over-stressed”. Tipicamente, isto acontece em uma
análise linear-elástica onde as tensões são computadas sem considerar a resistência do
solo. Outra situação comum é quando há um aumento da poropressão enquanto a tensão
total permanece constante, como em caso de infiltração de água no solo.
Destaca-se que a rotina redistribuição de tensões calcula deformações sem a
inserção de cargas.
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Para uso do modelo elasto-plástico, além dos parâmetros elásticos, faz-se
necessário quantificar os parâmetros de resistência coesão e ângulo de atrito. Esta
quantificação foi realizada com base no trabalho de Leps (1970) cujos dados foram
apresentados na Figura 2.13, considerando-se as faixas de tensões verticais da barragem
na seção estudada. Os parâmetros utilizados para os enrocamentos estão resumidos na
Tabela 6.5.

Tabela 6.5 – Parâmetros de resistência dos enrocamentos.
Descrição
Faixa de Tensão (kPa) Ângulo de atrito (º) Adotado (º)
Enrocamento – 120cm
0 a 1600
40 a 50
42
Enrocamento – 90cm
0 a 1600
45 a 55
50
Enrocamento – 60cm
0 a 2200
50 a 60
55
Grandes Blocos
0 a 400
45 a 50
47
Os parâmetros de resistência dos demais materiais, apresentados na Tabela 6.6,
foram calibrados tendo-se como base aqueles apresentados em Dam Projetos de
Engenharia (2006).

Tabela 6.6 – Parâmetros de resistência dos materiais argilosos e granulares.
Material
Transição Montante
Filtro
Núcleo
Base Argilosa
Transição Jusante

Coesão (kPa)
0
0
30
30
0

Atrito (º)
39,0
39,0
35,5
35,5
39,0

Aplicando-se a análise Redistribuição de Tensões do programa Sigma sobre a
última etapa de carregamento, etapa 14 (construção completa), tem-se quantificadas as
zonas de plastificação sugeridas para barragem, como ilustrado na Figura 6.10. As
linhas de isovalores correspondem às deformações cisalhantes máximas, localizadas em
três pontos distintos: contato núcleo e o sistema de drenagem de jusante; contato
enrocamento E120 com os enrocamentos E90 e E60 a jusante e base do sistema de
drenagem de montante.
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Figura 6.10 - Zonas de plastificação (em amarelo) com aplicação da
redistribuição de tensões – Linhas de isovalores de deformações cisalhantes máximas.

Como em destaque na Figura 6.11, o arqueamento induzido sobre os sistemas de
drenagem provoca plastificação total no sistema de jusante e parcial no de montante.

0.1

0.0

0.0

4

2
0.0

4
0.0

0.04

0.04

0.1

Figura 6.11 - Plastificação nos sistemas de drenagem.

Como já mencionado, as zonas plastificadas representam as regiões com
mobilização plena da resistência ao cisalhamento. Dependendo da localização das zonas
de plastificação no corpo do maciço e sua extensão, este processo pode vir a ser o
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principal condicionante para potencialização de movimentos gravitacionais de
instabilização dos taludes da barragem.

6.5 – SIMULAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM COM
MODELO ELASTO-PLÁSTICO
A aplicação do modelo elasto-plástico para simulação da construção da
barragem proporciona redistribuição de tensões em cada etapa de carregamento
simulada. O modelo elasto-plástico tensão-deformação calcula deformações com base
na variação de tensões, ou seja, quando a trajetória de tensões atinge a envoltória de
resistência as deformações são calculadas com base na teoria da plasticidade.
A Figura 6.12a mostra as zonas de plastificação no núcleo e sistemas de
drenagem com a aplicação da rotina redistribuição de tensões no final da construção.
Observa-se na Figura 6.12b redução das zonas plastificadas para simulação da
construção da barragem com modelo elasto-plástico análise tipo tensão-deformação.
Esta redução pode estar associada ao próprio processo construtivo modelado, que
proporciona a redistribuição de tensões por etapas nas zonas de plastificação, mantendo
o estado de tensões abaixo da envoltória de resistência.
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Figura 6.12 – Zonas plastificadas para redistribuição de tensões no final da
construção (a) e para simulação da construção com modelo elasto-plástico (b).
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Uma vez que o estado de tensão tende a estabelecer-se abaixo da envoltória de
resistência no processo construtivo, esta modelagem tende a ser mais representativa das
condições de campo. No entanto, o uso do modelo elástico linear para calibração dos
módulos de elasticidade mostrou-se bastante consistente em comparação com o uso do
modelo elasto-plástico. Num estudo particular, foi possível verificar que a variação dos
recalques no final da construção foi de poucos centímetros. Os resultados deste estudo
particular estão apresentados no Anexo V.
Para realizar a simulação com o modelo elasto-plástico, adotaram-se, para os
materiais da barragem, os parâmetros de resistência apresentados anteriormente nas
Tabelas 6.5 e 6.6.

6.6 – EFEITO DO ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO
O efeito do enchimento do reservatório foi bastante significativo em relação aos
recalques medidos na barragem de Emborcação e a continuidade dos recalques após o
enchimento ocorre numa taxa aproximada de 1,5cm a 3,0cm por ano.
Em observações de obras similares da Cemig, mas com oscilações menores do
reservatório, as taxas de recalque observadas são significativamente inferiores às de
Emborcação. Neste sentido, por analogia, as taxas observadas em Emborcação são
especialmente devidas aos grandes rearranjos ocasionados pelas oscilações do nível do
reservatório, ou seja, ciclos carga e descarga.
Para São Simão, no período de 1999 a 2002, como mostrado na Figura 6.13, a
taxa de recalque é de 0,1cm por ano medida pelo instrumento MS043 instalado na crista
a montante. Esta taxa corresponde a um período de oscilação média do reservatório de
7m. A barragem de enrocamento de São Simão na seção analisada tem 85m de altura.
Para Nova Ponte, no mesmo período (1999 a 2002), como mostrado na Figura
6.14, a taxa de recalque é de 0,4cm/ano medida pelo instrumento MS016 instalado na
crista a montante. Esta taxa corresponde a um período de oscilação média do
reservatório de 12m. A barragem de enrocamento de Nova Ponte na seção analisada tem
140m de altura.
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Figura 6.13 – Recalques na barragem de enrocamento de São Simão.
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Figura 6.14 – Recalques na barragem de enrocamento de Nova Ponte.

A observação dos recalques em Emborcação, para o mesmo período, revela taxa
de recalque de 1,2cm/ano, na seção de maior altura da barragem (seção do leito do rio –
158m), reforçando a afirmativa dos recalques maiores em Emborcação se associarem
aos efeitos causados pelas oscilações maiores do reservatório.
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Retomando a discussão sobre os efeitos do enchimento do reservatório, destacase que uma das condicionantes para a aceleração dos movimentos na barragem com a
elevação do nível de água pode ser a perda de resistência ao cisalhamento no
enrocamento em função da submersão. No caso de Emborcação acrescenta-se que o
reservatório alcançou o nível máximo em aproximadamente 8 meses. Reservatórios de
tamanho semelhante ao de Emborcação, como os da barragem de São Simão (12,54 x
109m3) e Nova Ponte (12,79 x 109m3) alcançaram o nível máximo em 12 e 20 meses,
respectivamente.
O processo de enchimento do reservatório das barragens pode ocasionar perda
de resistência devido às mudanças na estrutura granular ocasionada pelo colapso, o que
também pode levar a uma situação onde o estado de tensão ultrapassa a envoltória de
resistência, como ilustrado na Figura 6.15. Este processo possibilita a ocorrência de
plastificação em regiões do maciço.

Figura 6.15 – Plastificação devida à mudança na estrutura granular (GeoSlope,
2007).

Estes comportamentos/mecanismos fazem com que ocorra uma redistribuição
das tensões no maciço, limitando-a à zona estável de tensões, abaixo da envoltória de
resistência efetiva. Para estados acima da envoltória de resistência (denominado “overstressed” pela GeoSlope) o modelo majora as tensões horizontais (não explícito no
manual, mas observado em estudos particulares). Assim, tem-se uma variação de
tensões na massa que está em estado de tensão acima do nível de tensão resistente.
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Esta simulação será realizada nesse trabalho com o apoio do sistema
computacional GeoStudio 2007, programa Sigma, rotina Redistribuição de Tensões
(Stress Redistribution).
Os recalques advindos da saturação dos enrocamentos estão associados à perda
de resistência nos contatos, provocando movimentos de rearranjo. Ambos os
mecanismos (estado de tensões acima da envoltória de resistência e perda de resistência
nos contatos) proporcionam o rearranjo dos blocos e grãos com geração de recalques.
Assim, ressalta-se que não é fácil avaliar a relevância de um ou outro mecanismo sobre
o processo global.
A simulação do enchimento do reservatório foi realizada em 8 meses em
condição de elevação linear, como ilustrado na Figura 6.16. Para este estudo foi
utilizado o módulo Seep do programa GeoStudio 2007.

Figura 6.16 – Modelagem do alteamento do nível do reservatório em 8 meses,
240 dias.

Os parâmetros de fluxo foram estimados com base em dados apresentados em
Dam Projetos de Engenharia (2006) e resultados de ensaios em laboratório e campo no
período construtivo da barragem. Na Tabela 6.7 têm-se os valores de condutividade
hidráulica considerados. Os estudos consideram os solos como sendo isotrópicos em
relação à condutividade.
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Tabela 6.7 – Condutividade hidráulica dos materiais.
Material
Condutividade Saturada (m/s)
Núcleo
1x10-9
Enrocamento 60cm
1x10-3
Enrocamento 90cm
5x10-3
Enrocamento 120cm
1x10-2
Transição
5x10-4
Grandes Blocos
1x10-2
Filtro
1x10-4
Base Argilosa - Random
1x10-9

A simulação do enchimento foi realizada principalmente para permitir a
avaliação da estabilidade do talude de montante face à submersão. Como o sistema
computacional não permite induzir em camadas internas a pressão hidrostática do
reservatório, a carga foi aplicada de forma alternativa e simplificada na face do talude
de montante, observada na Figura 6.17.
Para avaliar a estabilidade do talude de montante, realizou-se preliminarmente
uma análise de redistribuição de tensões considerando a carga d’água atuante na face de
montante da barragem, com o objetivo de redistribuir as tensões e manter o estado de
equilíbrio. A Figura 6.17 mostra zonas suscetíveis à redistribuição de tensões, para
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Figura 6.17 – Zonas suscetíveis à redistribuição de tensões para reservatório na
elevação 625m.
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Para o enchimento total do reservatório, elevação 660m, as zonas suscetíveis à
redistribuição de tensões mostram-se reduzidas e confinadas, como mostradas na Figura
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Figura 6.18 – Zonas suscetíveis à redistribuição de tensões para reservatório na
elevação 660m.

As análises de estabilidade foram realizadas pelo método de equilíbrio-limite
Morgenstern-Price com auxílio do módulo Slope do programa GeoStudio 2007.
Para elevação do nível do reservatório à cota 625m, apresentada na Figura 6.19,
a análise de estabilidade mostra superfície de ruptura, otimizada pelo próprio programa,
mas com determinação de local de pesquisa realizada pelo usuário, passando pelo
enrocamento E120 e com fator de segurança global de 1,55.

Elevação (m)

1.55

680
670
660
650
640
630
620
610
600
590
580
570
560
550
540
530
520
510
500
-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

Distância (m)

Figura 6.19 – Superfície de ruptura no talude de montante quando da elevação
do nível do reservatório à cota 625m.
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Para condição de enchimento total do reservatório, tem-se ilustrado na Figura
6.20, a condição de estabilidade do talude de montante (equilíbrio-limite) para
superfície de ruptura passando pelo enrocamento E120 e saindo na crista da barragem.
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Figura 6.20 – Fator de segurança talude de montante para enchimento total do
reservatório, elevação 660m.

Para a condição de enchimento total avaliou-se também uma superfície de
ruptura biplanar, passando pelos enrocamentos de montante, o que resultou em fator de
segurança de 2,21, Figura 6.21. Para esta situação o fator de segurança global mostra-se
ainda mais satisfatório.

Elevação (m)

2.21

680
670
660
650
640
630
620
610
600
590
580
570
560
550
540
530
520
510
500
-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

Distância (m)

Figura 6.21 – Estabilidade do talude de montante para enchimento total superfície de ruptura biplanar passando nos enrocamentos de montante.
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Processo similar é apresentado na Figura 6.22, onde a superfície de ruptura
biplanar passa pelo núcleo. O fator de segurança global é aumentado para 2,79.
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Figura 6.22 – Estabilidade do talude de montante para enchimento total superfície de ruptura biplanar passando pelo núcleo.

Complementando as avaliações de estabilidade, é possível, por meio do módulo
Slope para análise tipo Sigma-Stress, que considera tensões computadas no módulo
Sigma para calcular o fator de segurança no módulo Slope, realizar avaliação do fator
de segurança na base de cada uma das fatias da superfície de ruptura, chamado de fator
de segurança local.
Há situações em que o fator de segurança global é satisfatório, mas o fator local
é inadequado, o que pode sugerir instabilização da região e desencadear movimentações
em outros locais da estrutura.
Para a superfície mostrada na Figura 6.20 cujo fator de segurança global mostrase satisfatório, a condição de estabilidade local é crítica na região entre as coordenadas
x iguais a -14m, -24m e -35m uma vez que o fator de segurança local mostra-se menor
que a unidade, como ilustrado na Figura 6.23.
As regiões que evidenciam baixa estabilidade local encontram-se no
enrocamento E120 na el. 658m, contato enrocamento E120 e enrocamento E90 na el.
648m e enrocamento E120 na el. 642m, respectivamente, como destacado na Figura
6.24.
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Figura 6.23 – Fator de segurança na base de cada fatia da superfície de ruptura
no talude de montante, imediatamente após o enchimento.

Figura 6.24 – Regiões com fator de segurança local menor que 1.
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Esta ocorrência pode ocasionar fortes movimentos na região, com reflexos até a
crista da barragem, justificando parte das ocorrências constatadas no campo. Ressalta-se
que estas regiões localizam-se dentro da faixa de oscilação do reservatório, conforme
relatado adiante.
Acrescenta-se que em condições de campo, o enchimento do reservatório
induziu carga hidrostática diretamente no núcleo. A possível inclinação no núcleo
advinda deste carregamento condicionaria processos concomitantes de rearranjo em
toda região de montante, com reflexos diretos nos recalques quantificados. Este efeito
será descrito a seguir em estudo específico.
Para avaliar as rupturas, em pontos localizados, evidenciadas nas análises
anteriormente apresentadas, torna-se necessário conhecer os deslocamentos horizontais
da barragem, uma vez que eles são incrementados significativamente pelo enchimento
do reservatório.
A Figura 6.25 apresenta os deslocamentos horizontais do núcleo da barragem,

Elevação (m)

obtidos pelo modelo numérico.

241 dias

Deslocamento horizontal (m)

Figura 6.25 – Deslocamento horizontal previsto para o núcleo, imediatamente
após o enchimento pleno.
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Na Figura 6.25 observa-se valor máximo da ordem de 1,40m para a região
compreendida entre as elevações 580m a 600m. Esta medida não pode ser comparada à
de instrumentos da barragem, uma vez que eles se danificaram durante o período
construtivo.
Destaca-se, apenas a título de informação, que o marco superficial instalado a
montante, no contato transição enrocamentos 120, registrou deslocamento de 66cm para
jusante após o enchimento pleno do reservatório e o marco instalado a jusante, na
mesma posição, quantificou deslocamento superficial de 1m para jusante.
Estes deslocamentos, aliados aos mecanismos de ruptura local, propiciaram o
aparecimento das trincas na crista da barragem, explicitadas no Capítulo 5.
Como apresentado na Figura 6.26, uma vista longitudinal da crista da barragem
permite observar deslocamento horizontal da barragem para jusante.

Est. 10+00

Figura 6.26 – Deslocamento horizontal da crista da barragem.

Com as magnitudes observadas para o deslocamento horizontal do núcleo têm-se
induzidas fortes movimentações de rearranjo no material de montante. Num processo
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randômico compreendido por rolamento, deslizamento e rearranjo, o estado final de
densificação não poderia ser previsto. No entanto, independentemente do estado final de
densificação, o abatimento seria refletido em toda região de montante da barragem.
Em áreas mais superficiais do talude de montante da barragem observam-se
depressões (“embarrigamento”). No entanto, acredita-se que estas depressões estejam
relacionadas ao efeito das ondas do reservatório e não a um processo de movimentação
global. Esta constatação não é conclusiva, uma vez que não se pode inspecionar todo o
talude de montante da barragem.
Na Figura 6.27 está reproduzido o deslocamento da face do talude de jusante
imediatamente após o enchimento do reservatório. Os deslocamentos máximos são
semelhantes ao do núcleo, porém com distribuição bastante distinta. O valor máximo
está bem definido e presente na elevação 635m.

Figura 6.27 – Deslocamento horizontal da face do talude de jusante após o
enchimento do reservatório.

O valor máximo de deslocamento horizontal da face do talude de jusante da
barragem, quantificado no modelo numérico em aproximadamente 1,60m, pode ser
comparado aos deslocamentos medidos em campo, por meio de marcos superficiais.
Estas medições, correspondentes ao completo enchimento do reservatório revelam
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valores de 92cm para o marco instalado na berma de jusante el. 635m e 97cm para o
marco instalado na berma de jusante el. 605m.
Como mostrado nas análises, os efeitos do enchimento do reservatório na
barragem são variados. Para simulá-los com melhor aproximação da condição de
campo, realizou-se uma análise particular empregando-se artifícios numéricos, pois o
sistema computacional não permite induzir em camadas internas a pressão hidrostática
do reservatório.
Para contornar esta limitação, o primeiro passo consistiu na desconsideração dos
materiais de montante da barragem para permitir a aplicação da carga hidrostática
diretamente na face do núcleo, em uma análise do tipo tensão-deformação. As demais
etapas simuladas para realizar esta análise particular são apresentadas na Figura 6.28,
bem como o tipo da análise numérica realizada em cada etapa.

Figura 6.28 – Esquema ilustrativo da simulação numérica do enchimento do
reservatório.
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As etapas (a) e (b) apresentadas na Figura 6.28 correspondem, respectivamente,
à modelagem da barragem sem os materiais de montante e com a aplicação da carga
hidráulica diretamente na face do núcleo.
A Figura 6.29 ilustra tal simulação, que teve por objetivo quantificar
numericamente o deslocamento da barragem para jusante resultante do deslocamento do
núcleo. Destaca-se que a aplicação da carga hidráulica pelo programa não apresenta
visualização triangular, como esperado, mas trata-se apenas de representação gráfica.

Figura 6.29 – Aplicação da carga hidráulica, el. 660m, na face de montante do
núcleo.

A etapa (c) da Figura 6.28 corresponde à introdução dos materiais de montante
na barragem, com parâmetros de peso naturais (secos) e resistência de pico. A Tabela
6.8 apresenta os parâmetros dos materiais adotados nas simulações referentes às etapas
(a), (b) e (c).
A etapa (d), apresentada na Figura 6.28, corresponde à submersão dos materiais
de montante da barragem, advinda do enchimento do reservatório. Na Figura 6.30
observam-se as cores diferentes dos materiais de montante e jusante, representando
materiais com parâmetros diferentes, uma vez que os materiais de montante ficam
submetidos ao peso específico submerso com o enchimento do reservatório.
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Tabela 6.8 – Parâmetros dos materiais utilizados nas etapas (a), (b) e (c) da
simulação particular de enchimento do reservatório.
Etapas

(a), (b) e (c)

γ
Coesão (kPa)
(kN/m3)

Material

ED (kPa)

φ' (º)

ν

Enrocamento 120

14.000

42

0.32

20.6

0

Enrocamento 90

26.000

50

0.30

20.8

0

Enrocamento 60

40.000

55

0.28

21.4

0

Grandes blocos

9.000

47

0.32

20.6

0

Filtro
Transição
Montante
Transição Jusante

100.000

39

0.3

20

0

Núcleo

30.000

35.5

0.32

21

30

Base Argilosa

50.000

35.5

0.32

20

30

Figura 6.30 – Diferenciação dos materiais de montante submersos e materiais de
jusante secos.

Prosseguindo as análises, acrescentou-se nova diferenciação dos materiais de
montante e jusante da barragem de Emborcação, devido à submersão dos materiais e
redução da resistência em função da molhagem/inundação.
Os parâmetros dos materiais utilizados nas simulações das etapas (d) e (e) estão
apresentados na Tabela 6.9.
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Tabela 6.9 – Parâmetros dos materiais utilizados nas etapas (d) e (e) da
simulação particular de enchimento do reservatório.
Etapas

d

Material

ED (kPa)

φ' (º)

ν

Enrocamento 120

14.000

42

0.32

Enrocamento 90

26.000

50

0.30

Enrocamento 60

40.000

55

0.28

Grandes blocos

9.000

47

0.32

10.6 (M)
20.6 (J)
10.8 (M)
20.8 (J)
11.4 (M)
21.4 (J)
10.6 (M)
20.6 (J)

Coesão (kPa)
0
0
0
0

10 (M)

Filtro
100.000

39

0.3

Transição

e

γ
(kN/m3)

20 (J)
10 (M)

0

20 (J)

Núcleo

30.000

35.5

0.32

21

30

Base Argilosa

50.000

35.5

0.32

20

30

Enrocamento 120

14.000

Enrocamento 90

26.000

Enrocamento 60

40.000

Grandes blocos

9.000

28.1 (M)
42 (J)
33.5 (M)
50 (J)
36.9 (M)
55 (J)
31.5 (M)
47 (J)

0.32

0.30

0.28

0.32

10.6 (M)
20.6 (J)
10.8 (M)
20.8 (J)
11.4 (M)
21.4 (J)
10.6
20.6

0

0

0

0

10 (M)

Filtro
100.000

39

0.3

Transição

20 (J)
10 (M)

0

20 (J)

Núcleo

30.000

35.5

0.32

21

30

Base Argilosa

50.000

35.5

0.32

20

30

(M) Montante e (J) Jusante.

Ressalta-se que a redução da resistência em 30%, devida ao colapso por
umededecimento, foi admitida com base no fator de abrandamento das rochas
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apresentado por Bourdeaux (1982). Este fator relaciona a resistência à compressão
simples das rochas no estado saturado (saturação durante 48 horas) com a resistência no
estado seco. Cabe ressaltar que este fator é influenciado significativamente pela
característica natural da rocha, no entanto, na simulação realizada esta influência não foi
avaliada.
Com base nos resultados apresentados na Tabela 2.8, observa-se que o gnaissegranítico apresentou resistência à compressão simples reduzida em 20% e 30%. De
modo a avaliar situação mais crítica, adotou-se a redução da resistência em 30% para os
enrocamentos da barragem de Emborcação.
Para avaliar os resultados desta simulação foi realizada comparação entre
deformações obtidas tanto de instrumentos de recalque interno quanto de instrumentos
de recalque superficial.
Para os inclinômetros de recalque, observa-se de modo geral, que os recalques
quantificados pelo modelo numérico são em média 34% daqueles medidos no campo.
Para o marco de recalque superficial de montante da crista, o recalque do modelo
numérico é 10% inferior ao recalque de campo e para o marco de jusante o recalque
numérico foi 12% inferior àquele obtido em campo, conforme Tabela 6.10.

Tabela 6.10 – Comparação recalques de campo e numérico devido enchimento
reservatório.
Instrumento
IR 342
IR 355
IR 367
IR 380
IR 389
MS 100 (J)
MS 105 (M)

Elevação
580
600
620
640
655
Crista
Crista

Recalque campo (m)
0,66
0,90
1,08
1,23
0,97
0,69
1,01

Recalque numérico (m)
0,26
0,31
0,34
0,35
0,35
0,61
0,91

(M) Montante e (J) Jusante.

A Figura 6.31 apresenta os incrementos de deslocamentos verticais (recalques)
para as etapas simuladas, na posição do marco de recalque superficial de montante,
MS105.

169

-0.85

Recalque crista montante (m)

0,8543 Materiais secos - montante
-0.86

-0.87

-0.88

-0.89

0,8988 Efeito saturação/inundação

-0.9

-0.91
664.6

0,9067 Efeito saturação + perda
resistência
664.7

664.8

664.9

665

665.1

665.2

665.3

665.4

Figura 6.31 – Recalques cumulativos na crista montante advindos do enchimento
do reservatório.

Observa-se, para os incrementos revelados pelo modelo numérico, influência
mais significativa da inundação dos enrocamentos de montante quando comparada à
perda de resistência. Acredita-se que este resultado esteja associado à redução do peso
dos materiais de montante quando submersos.
Na prática, ou seja, no comportamento de campo da barragem, não é possível
quantificar em separado a influência dos efeitos de submersão e da perda de resistência,
quer seja pela submersão ou por outro fator interveniente.
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6.7 – EFEITO DAS OSCILAÇÕES DO RESERVATÓRIO
O reservatório de Emborcação apresenta um ciclo médio anual de variação de
15m, podendo chegar a 45m. Os efeitos destas oscilações no comportamento da
barragem são variados, dentre os quais citam-se: rearranjo dos blocos de enrocamento
com possível densificação, secagem e umedecimento dos materiais com indução de
processos de colapso e aceleração de intemperismo, estes modelados por perda de
resistência temporal.
A análise dos recalques superficiais registrados pelo marco de recalque de
montante na seção em estudo, mostrada na Figura 5.26, indicando a influência dos
períodos de grande oscilação do reservatório, revelou a necessidade de realizar uma
avaliação específica para estes períodos.
Como a operação do reservatório induz acréscimo de deformações na estrutura e
no caso da barragem de Emborcação esta influência é considerada significativa, este
efeito foi simulado numericamente, utilizando o artifício apresentado no item 6.6,
adicionando-se as etapas mostradas na Figura 6.32.

γnat
φpico
γsat
φ=φpico-30%

γnat
φpico
γsat
φ=φpico-30%

Figura 6.32 – Esquema utilizado para simular numericamente as oscilações do
reservatório.
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Para realizar as simulações das etapas (f) e (g), procedeu-se à variação dos
parâmetros de resistência dos materiais, atribuindo-se resistência 30% menor e peso
submerso quando os materiais encontravam-se submersos e parâmetros de pico para os
materiais secos.
Para interpretar os efeitos das oscilações do reservatório no comportamento da
barragem realizou-se análise particular de todos os dados da instrumentação de recalque
instalada desde o enchimento do reservatório. Para períodos de oscilação constante do
reservatório, ou seja, com ciclos de subida e descida de 20m, os recalques superficiais
de crista são crescentes e representados por retas de mesma inclinação. Para o primeiro
rebaixamento de 20m ocorrido no reservatório, o marco de montante da seção em
estudo, registrou recalque de 2,2cm. A análise numérica realizada resultou em recalque
de 3,0cm para o mesmo ciclo de rebaixamento.
Observa-se que para níveis do reservatório anteriormente não atingidos, quer
sejam valores mais elevados ou mais baixos, as curvas de recalque mudam de tendência
claramente com incrementos anuais maiores que os dos períodos de oscilação constante
como mostrado na Figura 5.26.
O recalque encontrado no modelo numérico para o primeiro ciclo de
rebaixamento foi 36% superior ao medido em campo, como apresentado na Figura 6.33.

-0.905

0,9067
-0.91

-0.915

-0.92

0,030
-0.925

-0.93

-0.935

0,9367 Reservatório - 20m
-0.94
664.6

664.7

664.8

664.9

665

665.1

665.2

665.3

665.4

Figura 6.33 – Recalque advindo do primeiro ciclo de rebaixamento do
reservatório – modelo numérico.
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Um comportamento total dos recalques na crista pode ser mais bem observado
na Figura 6.34. Entre a etapa 2 e 4 tem-se completada a simulação do enchimento. Da
etapa 4 à etapa 5 tem-se o rebaixamento de 20m e da etapa 5 à etapa 6 tem-se a elevação
do reservatório em 20m.

-0.85

-0.86

-0.87

Recalque (m)

-0.88

-0.89

-0.9

-0.91

-0.92

-0.93

-0.94

-0.95
2

3

Etapas

4

5

Figura 6.34 – Recalques cumulativos na crista montante da barragem de
Emborcação – modelo numérico.

Com relação aos deslocamentos horizontais na crista da barragem, o marco
MS105 de montante registrou deslocamento acumulado de 66cm com o completo
enchimento do reservatório. O modelo numérico apresenta valor de 1,07m para o ponto
correspondente ao local do marco, sendo 38% superior ao quantificado no campo.
O marco MS100 instalado na crista da barragem, a jusante, registrou
deslocamento horizontal acumulado de 71cm, ao passo que o modelo numérico
apresenta, para a mesma posição, valor de 81cm, portanto, 14% superior ao
deslocamento quantificado em campo.
As comparações entre deslocamentos obtidos por meio do modelo numérico e
por meio da instrumentação de campo, muitas vezes, tornou-se comprometida, devido
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6

aos danos ocorridos com vários instrumentos, principalmente os de recalque e deflexão.
Diante deste fato, com base na Tabela 4.1, que apresentou os instrumentos danificados,
recomenda-se a instalação de novos instrumentos para medição de deslocamentos. No
entanto, ressalta-se a dificuldade de instalar novos instrumentos para medição de
recalques dos enrocamentos, uma vez que usualmente, os instrumentos precisam ser
instalados internamente.
Destaca-se que, algumas tentativas de recuperação das caixas suecas instaladas
na barragem, não tiveram sucesso. Pela dificuldade mencionada, é interessante instalar
instrumentos no núcleo para medição de deflexão e recalque, pois está é a região
vedante da barragem e assim, torna-se muito importante conhecer melhor seu
comportamento, que pode ser comprometido por movimentações excessivas dos
enrocamentos.
As análises desenvolvidas até então demonstram que elaborar um modelo
numérico capaz de representar adequadamente uma barragem e os dados da
instrumentação de campo não é uma tarefa simples. A autora desta dissertação destaca a
importância e a validade dos modelos numéricos, principalmente para indicar
tendências e realizar as previsões necessárias. Quando se dispõe de histórico de dados,
os modelos numéricos se mostram adequados para permitir melhor entendimento dos
mecanismos estruturais atuantes nas barragens. Ressalta-se a necessidade de ter cuidado
ao interpretar os resultados e considerar todos os fatores, limitações e simplificações
envolvidas.
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Capítulo 7
CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS
7.1 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho desenvolvido nesta dissertação teve como objetivo principal avaliar
de forma pormenorizada o comportamento tensão-deformação da barragem de
Emborcação, uma vez que decorridos quase 30 anos após sua construção, ainda
observa-se o aparecimento de trincas na crista da barragem e desenvolvimento de
recalques no tempo, em pequena escala.
Embora seja frequentemente relatada a deformação ao longo do tempo nas
barragens de enrocamento, ressalta-se que a observação de mudanças no
comportamento da barragem de Emborcação e a persistência da ocorrência das trincas,
revelou ser necessária uma nova reavaliação para melhor compreensão dos mecanismos
atuantes na estrutura.
Considera-se que esta reavaliação esteja mais próxima do comportamento real
de campo, uma vez que o aperfeiçoamento dos sistemas computacionais possibilita a
realização de estudos de estabilidade e tensão deformação mais adequados às condições
de campo, uma vez que incorporam tanto modelos mais sofisticados de comportamento
e resistência quanto práticos e eficientes.
A análise dos dados da instrumentação revelou as interações entre as zonas da
barragem, com características tensão-deformação diferentes, mostrando nitidamente a
concentração de tensões ao longo das fronteiras entre zonas deformáveis e rígidas, e as
consequentes deformações diferenciais, que culminaram em abertura de trincas.
As análises numéricas complementaram a análise dos dados de campo, uma vez
que revelaram a redistribuição de tensões após a interação entre zonas com diferentes
características tensão-deformação, que conduziram à plastificação de pontos localizados
do maciço, resultando em movimentos. Os modelos mostraram-se bastante úteis para
avaliar os fenômenos de redistribuição de tensões e plastificação, que são os que,
provavelmente, exercem a maior influência no comportamento global de uma barragem.
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Neste sentido, a avaliação mesmo que simplificada, das oscilações do
reservatório, através da modelagem numérica, permitiu verificar as interações entre as
zonas da barragem face aos ciclos de carga e descarga impostos e mostrou-se sensata e
consistente na avaliação do estado de tensão dentro do maciço.

7.2 – PRINCIPAIS CONCLUSÕES
Os estudos desenvolvidos buscaram justificativas para o processo de deformação
da barragem de Emborcação e foram abordados de forma detalhada, permitindo
estabelecer, a partir da integração das informações, as seguintes conclusões principais:

i.

quanto ao projeto

Dentre os aspectos do projeto da barragem de Emborcação, o núcleo esbelto e
inclinado, sempre ganhou maior destaque. Salienta-se que o núcleo da barragem foi
projetado inclinado para montante, pois já na época da concepção do projeto,
acreditava-se que este apresentava vantagens significativas sobre o vertical, tais como:
manter a região de jusante seca, melhorando as condições de estabilidade e evitar a
ocorrência de zonas de baixas tensões no interior do núcleo.
Diante desta observação, uma análise complementar foi realizada, mostrada no
Anexo V, com a finalidade de tentar entender a influência relativa da geometria da
seção típica da barragem. Os resultados evidenciam que a concepção do núcleo
inclinado foi benéfica para o comportamento da barragem de Emborcação.
Outro aspecto relevante é a inclusão do tapete interno impermeável, zona 7.
Destaca-se que sua utilização criou um caminho de percolação aproximadamente
equivalente a 1,5 vezes a carga de água do reservatório, o que, associado às injeções,
contribuiu para as vazões percoladas extremamente reduzidas pela fundação da
barragem de Emborcação, para uma barragem deste porte.
No entanto, a zona de random foi responsável por 50% dos recalques dos
enrocamentos de jusante, quantificados no final da construção da barragem. Esta
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observação mostra uma influência significativa desta zona no comportamento de
deformação da barragem de Emborcação. Com os danos ocorridos no instrumento
IR300, no período construtivo, não é possível quantificar os recalques totais desta zona
da barragem.
Adicionalmente, para avaliar a influência do random no comportamento de
deformação da barragem de Emborcação, realizou-se uma análise específica,
desconsiderando a sua presença na barragem. A análise, sendo tensão-deformação, não
considerou aspectos de fluxo pela fundação. Os resultados mostram que não houve
variações expressivas dos recalques.
Destaca-se a importância, para Emborcação, do prolongamento do núcleo até a
base do pavimento da crista para permitir a visualização de trincas. Em outras obras,
frequentemente se lança, sobre o núcleo, zonas de transição e até mesmo enrocamento,
que poderiam impedir a visualização das trincas.

ii.

quanto aos aspectos construtivos

Com a finalidade de melhor avaliar a influência da compactação dos
enrocamentos no comportamento da barragem, foi realizado um estudo complementar,
admitindo-se que os enrocamentos de 1,20m e a zona de grandes blocos teriam sido
compactados em camadas de 0,90m. Os outros materiais permaneceram inalterados.
Os resultados estão apresentados na Figura 7.1 e mostram uma distribuição
bastante uniforme dos recalques ao longo da seção, que muito provavelmente não teria
resultado em trincas na crista.
Estes resultados sugerem que a substituição dos enrocamentos E60 pelos E90,
realizada na fase construtiva, certamente induziu maiores recalques, mas no geral,
apresentou-se como uma opção favorável, considerando que não ocorreriam trincas na
crista da barragem.
Acredita-se que a compactação dos enrocamentos sem molhagem também seja
um fator que contribuiu significativamente para os recalques por colapso, especialmente
dos enrocamentos de montante, quando do enchimento do reservatório. Esta suspeita
ainda não pode ser confirmada numericamente. Uma maneira de verificá-la é por meio
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da construção de aterros experimentais, como realizado durante a construção da
barragem de Miranda, da Cemig. Esta prática mostra que a molhagem dos enrocamentos
antecipa as deformações, reduzindo-as nas fases de enchimento e operação.

UHE Emborcação
Análise Tensão-Deformação - Seção 2
Final de Construção
Curvas de Igual Deslocamento Vertical (m)
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Figura 7.1 – Linhas de isovalores de recalques para barragem de Emborcação,
substituição dos E120 e zona de grandes blocos por E90.

iii.

quanto ao período construtivo

A deformabilidade dos enrocamentos, superior à prevista, ocasionou danos aos
instrumentos de recalque e deflexão da barragem, fato que, atualmente, dificulta a
análise mais detalhada do comportamento tensão-deformação da barragem de
Emborcação. Apenas 25% destes instrumentos encontram-se em operação. Esta
constatação indica a necessidade de realizar um projeto de instrumentação
complementar para a barragem.
A calibração do modelo numérico tensão deformação, com base em leituras de
recalques de campo, evidenciaram valores não comuns para os módulos de
deformabilidade dos enrocamentos, com magnitudes estimadas em 14MPa e 26MPa,
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para os enrocamentos compactados em camadas de 1,20m e 0,90m, respectivamente. A
base mecânica deste comportamento fortemente compressível pode estar associada à
baixa compacidade destes enrocamentos, com matriz bastante suscetível à densificação,
seja por quebras e/ou rearranjos de blocos (rolamentos e deslizamentos).

iv.

quanto ao período de enchimento do reservatório

Os recalques na fase de enchimento do reservatório apresentam-se justificados
pela inclinação do núcleo para jusante e perda de resistência nos contatos.
A submersão minimiza a tensão efetiva, podendo levar o estado de tensão
efetivo para a plastificação. A plastificação representa condição de mobilização plena da
resistência e neste sentido processos cisalhantes tendem para densificação de materiais
com baixo estado de compacidade.
A inclinação excessiva do núcleo em até 1,40m, induzida pela aplicação direta
da carga hidrostática do reservatório, propiciou o surgimento de um “vazio” a montante.
Este vazio é auto cicatrizado pelo movimento subsequente de todo o conjunto de
materiais de montante. Uma vez que este movimento é não uniforme, o processo muito
provavelmente gerou, de forma aleatória, densificação e “afofamento” dos materiais.
Em termos líquidos a tendência deste movimento foi de uma condição de abatimento na
superfície do talude de montante com reflexos na crista. As regiões remanescentes com
matrizes equilibradas no estado fofo se tornaram regiões potenciais para movimentos
com tendência à densificação por fluência com reflexos de abatimentos do talude de
montante no tempo.

v.

quanto ao período operativo

Além do processo descrito acima, os recalques no tempo podem ser justificados
em função da distribuição não uniforme das mobilizações de resistência em todo o
maciço. Os estudos de estabilidade de taludes evidenciaram que não são poucas as
regiões que apresentam fator de segurança menor que a unidade. Este efeito gera
redistribuição de esforços com indução de movimentos de rearranjo de blocos e
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tendência a uma melhor uniformização das taxas de mobilização. Outros processos
podem induzir os recalques no tempo, tais como processos progressivos de perda de
resistência nos contatos por intemperismo, assim como a oscilação do nível do
reservatório com indução cíclica de cargas e descargas na barragem, com reflexos
cumulativos de deformações plásticas.
Apesar dos deslocamentos registrados na barragem em função das oscilações do
reservatório, as pequenas alterações observadas em termos de percolação, indicam que,
provavelmente, não ocorreu nenhum prejuízo à capacidade vedante do núcleo.
A análise numérica particular sobre as oscilações do reservatório mostrou-se
sensata e coerente, no entanto, torna-se necessário refinar tais análises e instalar novos
instrumentos para realizar estudo mais abrangente.

vi.

quanto à análise da instrumentação instalada

A instrumentação instalada desempenhou papel importante para o período
construtivo da barragem de Emborcação, no entanto, no presente momento, encontra-se
bastante deficiente e não fornece as informações necessárias para realizar uma análise
pormenorizada do comportamento tensão-deformação da barragem, especialmente em
função da operação do reservatório.

vii.

quanto à simulação numérica

A simulação numérica, assim como a análise dos dados da instrumentação
instalada, evidenciou os principais condicionantes que propiciaram os recalques
excessivos medidos e possibilitou avaliar o comportamento da barragem face às
condições impostas.
O artifício numérico realizado para avaliar os efeitos das oscilações do
reservatório mostrou-se consistente, apesar das diferenças entre o resultado numérico e
as medidas de campo.

180

7.3 – SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS
Este trabalho apresentou uma síntese de estudos e análises do comportamento
tensão deformação da barragem da UHE Emborcação. No entanto, destaca-se a
necessidade de investigações e análises complementares, para realizar uma previsão
mais coerente do comportamento das barragens de enrocamento face às oscilações do
reservatório e consequentemente, os processos induzidos.
Como sugestão para ampliação da pesquisa sobre os enrocamentos em geral, e
em específico os da UHE Emborcação, recomenda-se:
•

refinar a análise da crista da barragem, para melhor avaliação da
geometria desta região, que corresponde à zona de oscilação do nível de
água do reservatório;

•

avaliar mais detalhadamente a variação dos módulos de deformação dos
enrocamentos em função do nível de tensão;

•

realizar uma análise pormenorizada sobre as mudanças no estado de
tensão nos enrocamentos, em função das oscilações do reservatório;

•

determinar os parâmetros de resistência e deformabilidade dos
enrocamentos em ensaios de grande escala;

•

modelar numericamente seções típicas diferentes, com módulos de
deformabilidade semelhantes aos de Emborcação, para avaliar a
influência da geometria no comportamento tensão deformação, ora
incluindo o tapete interno e ora excluindo-o;

•

avaliar o efeito da compactação através da simulação de materiais com
módulos de deformabilidade variados;

•

avaliar a possibilidade de realizar simulações numéricas utilizando o
método de elementos discretos, que permite modelar os materiais
granulares como partículas discretas interagindo por meio de forças de
contato;

•

ensaiar os enrocamentos da barragem de Emborcação para avaliar o
índice de quebra dos grãos, que influi diretamente na variação do índice
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de vazios e consequentemente no comportamento de deformação dos
materiais.
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Anexo I – Posição dos instrumentos na seção da estaca 10+00 na barragem de Emborcação

Figura I.1 – Seção 2 – Estaca 10+00 – posição de instalação das células de pressão total e medidores de recalque Hall.

I .1

Figura I.2 – Seção 2 – Estaca 10+00 – posição das caixas suecas, inclinômetro e piezômetros Hall.

I .2

Anexo II - Recalques do período de enchimento do
reservatório da barragem de Emborcação

A Tabela II.1 apresenta a locação dos marcos de recalque superficial da
barragem de Emborcação, cujos resultados estão apresentados nas Figuras II.1 a II.6.

II.1

Tabela II.1 – Locação dos marcos de recalque superficial da barragem de Emborcação.
Instrumento
MS 020
MS 030
MS 040
MS 050
MS 060
MS 070
MS 080
MS 090
MS 100
MS 110
MS 120
MS 130
MS 140
MS 150
MS 025
MS 035
MS 045
MS 055
MS 065
MS 075
MS 085
MS 095
MS 105
MS 115
MS 125
MS 051

Cota de
instalação inicial

Local

Crista el.664
4,5m J
Crista el.665

Crista el.664

48,10m J
93,00m J
138,00m J

Crista el.664
4,5 M
Crista el.665
Crista el.664
Berma el. 635

48,10m J

Estaca

Instrumento

02+00
03+00
04+00
05+00
06+00
07+00
08+00
09+00
10+00
11+30
11+70
13+40
14+16
14+85
02+00
03+00
04+00
05+00
06+00
07+00
08+00
09+00
10+00
11+00
12+00
05+00

MS 061
MS 071
MS 081
MS 091
MS 101
MS 111
MS 121
MS 131
MS 141
MS 062
MS 072
MS 082
MS 092
MS 102
MS 112
MS 122
MS 073
MS 083
MS 093
MS 103
MS 113
MS 123
MS 084
MS 094
MS 104
MS 114

II.2

Cota de
instalação inicial

Local

Berma el.635

48,10m J

Berma el.605

93,00m J

Berma el. 575

138,00m J

Berma El. 545

192,50m J

Estaca
06+00
07+00
08+00
09+00
10+00
11+00
12+00
13+55,85
14+35,00
06+00
07+00
08+00
09+00
10+00
11+00
12+00
07+00
08+00
09+00
10+00
11+00
12+00
08+00
09+00
10+00
11+00

Recalques enchimento - marcos superfície crista montante
17/10/1981

30/11/1981

26/1/1982

22/2/1982

22/3/1982

26/4/1982

0,0
0,1
0,2

RECALQUE (m)

0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
2+00

3+00

4+00

5+00

6+00

7+00

ESTACA

8+00

9+00

10+00

11+00

Figura II.1 – Perfil longitudinal de recalques na crista montante para enchimento pleno do reservatório.

II.3

12+00

Recalques do período de enchimento - marcos superfície crista jusante
17/10/1981

30/11/1981

26/1/1982

22/2/1982

22/3/1982

26/4/1982

0,0

RECALQUE (m)

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
2+00

3+00

4+00

5+00

6+00

7+00

8+00

9+00

ESTACA

10+00

11+00

12+00

13+00

14+00

Figura II.2 – Perfil longitudinal de recalques na crista jusante para enchimento pleno do reservatório.

II.4

15+00

Recalques enchimento - marcos superfície berma jusante el. 635
10/6/1981

13/8/1981

17/10/1981

30/11/1981

26/1/1982

22/2/1982

22/3/1982

26/4/1982

0,0
0,1
0,2
0,3

RECALQUE (m)

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
5+00

6+00

7+00

8+00

ESTACA

9+00

10+00

11+00

Figura II.3 – Perfil longitudinal de recalques na berma de jusante el. 635m, para enchimento pleno do reservatório.

II.5

12+00

Recalques devido enchimento - marcos superfície berma jusante el. 605
10/6/1981

13/8/1981

17/10/1981

30/11/1981

26/1/1982

22/2/1982

22/3/1982

26/4/1982

0,0
0,1
0,2
0,3
0,4

RECALQUE (m)

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
6+00

7+00

8+00

9+00

ESTACA

10+00

11+00

Figura II.4 – Perfil longitudinal de recalques na berma de jusante el. 605m, para enchimento pleno do reservatório.

II.6

12+00

Recalques devido enchimento - marcos superfície berma jusante el. 575
10/6/1981

13/8/1981

17/10/1981

30/11/1981

26/1/1982

22/2/1982

22/3/1982

26/4/1982

0,0

0,1

RECALQUE (m)

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
7+00

8+00

9+00

ESTACA

10+00

11+00

Figura II.5 – Perfil longitudinal de recalques na berma de jusante el. 575m, para enchimento pleno do reservatório.
II.7

12+00

Recalques devido enchimento - marcos superfície berma jusante el. 545
10/6/1981

13/8/1981

17/10/1981

30/11/1981

26/1/1982

22/2/1982

22/3/1982

26/4/1982

0,00

0,05

RECALQUE (m)

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30
8+00

9+00

ESTACA

10+00

Figura II.6 – Perfil longitudinal de recalques na berma de jusante el. 545m, para enchimento pleno do reservatório.
II.8

11+00

Anexo III - Recalques máximos em função da altura barragens de enrocamento
A Tabela III.1 apresenta o recalque máximo em função da altura (δmaxh) das
barragens Bersimis e La Grande 2 , apresentadas em Dascal (1987), e da barragem de
Emborcação, bem como suas características construtivas.

III.1

Tabela III.1 – Características das barragens de Emborcação, Bersimis e LG-2.
Barragem

Emborcação

Altura
Ano
(m)
construção

158

1978

Ano
enchimento
reservatório

Tipo

Fundação

1981

Núcleo
esbelto e
inclinado

Granitognaisse

LG-2

168

1978

1979

Núcleo
esbelto e
inclinado

Granitognaisse

Bersimis

61

1955

1957

Núcleo
inclinado

granito

LG-2

Método construção
Enrocamento
compactado
camadas 60-120cm,
rolo vibratório 9t
Enrocamento
compactado
camadas 90-180cm,
rolo vibratório 10t
Enrocamento
lançado e molhado

Bersimis

III.2

Período após
a construção
(anos)
6,5
10

δmaxh (%)
0,65
0,78

26

0,92

10

0,50

26

0,55

Anexo IV - Simulação numérica calibrada para os recalques no final da construção da
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Figura IV.1 – Linhas de isovalores de recalques para calibração dos módulos de deformabilidade – modelo elástico-linear.
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Anexo V - Comparação recalques modelos numéricos e
recalques de campo
Tabela V.1 - Recalques obtidos por meio do modelo linear elástico (LE), elastoplástico (EP) e medidas de campo.
Instrumento

Número

Elevação

x

LE

EP

CAMPO Calibração Taxa (LE – Campo)

CS

205

El 575

94,5

2,32

2,33

2,26

1,03

CS

208

El 575

-25

1,89

1,85

1,81

1,04

CS

215

El 610

69

1,95

1,96

1,82

1,07

CS

210

El 575

-112,6

1,51

1,54

1,43

1,06
Excelente

CS

211

El 610

49

2,5

2,53

2,34

1,07

CS

203

El 545

-10

1,11

1,10

1,18

1,06

RH

201

El 575

-31

1,8

1,75

1,72

1,05

RH

212

El 610

-72

1,66

1,66

1,52

1,09

CS

201

El 545

95

1,88

1,89

2,20

1,17

CS

212

El 610

17,5

2,6

2,61

2,26

1,15

CS

206

El 575

49,5

2,05

2,05

2,27

1,11

CS

207

El 575

17,5

2,19

2,2

2,60

1,19
Boa

RH

211

El 610

-52,5

1,85

1,86

1,60

RH

203

El 575

-40,4

1,77

1,76

1,57

1,13

RH

204

El 575

-50

1,85

1,88

1,60

1,16

RH

213

El 646

-24

0,66

0,71

0,55

1,2

CS

204

El 545

-45

1,07

1,03

1,38

Regular

1,29

CS

213

El 610

-11,5

2,27

2,25

1,71

Regular

1,11

RH

207

El 610

-18

2,13

2,09

1,60

Regular

1,33

RH

206

El 610

-15,5

2,18

2,15

1,60

Regular

1,36

RH

214

El 610

-82

1,56

1,57

1,04

Regular

1,5

MS

102

El 610

92

0,86

0,86

1,08

Regular

1,26

MS

104

El 545

191

0,3

0,31

0,21

Regular

1,43

CS

202

El 545

50

1,04

1,04

1,52

Ruim

1,46

CS

209

El 575

-82

1,76

1,78

1,06

Ruim

1,66

CS

216

El 638

3

1,77

1,79

0,58

Ruim

3,05

CS

214

El 638

20

1,89

1,89

0,59

Ruim

3,20

MS

103

El 575

140

1,21

1,21

0,29

Ruim

4,17

MS

108

El 575

-165

0,91

0,93

0,41

Ruim

2,22

RH

210

El 632

-6

1,58

1,59

0,71

Ruim

2,23

MS

107

El 610

-111

0,97

0,99

0,31

Ruim

3,13

V.1

1,16

Anexo VI - Simulação de uma barragem de enrocamento
com núcleo vertical

As simulações numéricas apresentadas a seguir foram realizadas com apoio do
sistema computacional GeoStudio 2004, módulo Sigma.
Nesta análise, considerou-se a seção da barragem de Irapé (com núcleo vertical),
Figura VI.1, porém com a altura e módulos de deformabilidade semelhantes aos de
Emborcação.

Figura VI.1 – Barragem hipotética com núcleo vertical.

A análise revela que ocorreriam recalques similares aos quantificados nas
barragens de Irapé e Emborcação, porém observa-se a presença de zonas de tensões
horizontais negativas no contato do núcleo com a transição de montante. As Figuras
VI.2 e VI.3 mostram, respectivamente, as curvas de isovalores de recalques e as zonas
de tensões horizontais negativas para a barragem hipotética simulada.

VI.1

-0.2
-1
-1

-1.2

-1.4
-2.4

-2

-1.4

-2

-2.6

-2.4
-2.4

-2.2

-1.2

-0.4

190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-40 -20

-0.
2

-2

-2
-1.8

-1.8
-2.2

-1.4
-0.8

-1.2
-0.8

-1.8

-0.8

-0.6

-0.2

0 102030405060708090 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 6

distancia

Figura VI.2 – Curvas de isovalores de recalques para a barragem hipotética.

Figura VI.3 – Zonas de tensão horizontal negativa na barragem hipotética.
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