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Prezado aluno,

no decorrer desta Unidade você deverá desenvolver competência para:

• Interpretar  projetos  identificando  aspectos  de  construção,  operação  e 

manutenção;

• Identificar tipos de barragens descrevendo suas estruturas componentes.

Bom estudo!
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1 ESCOLHA PRELIMINAR DO LOCAL

A escolha  preliminar  do  local  para  implantação  da  barragem  depende  da  sua 

finalidade, da hidrologia, da geologia, mas principalmente da topografia, já que as 

condições topográficas do local  afetam as dimensões do reservatório,  a  altura e 

comprimento da barragem, o tipo de barragem, o tipo e localização do vertedouro, 

das obras de desvio e de outras estruturas anexas.

Um local propício pode ser localizado onde o vale é mais estreito e as condições 

geológicas favoráveis,  mas que ao mesmo tempo haja espaço para acomodar o 

vertedouro e outras estruturas, como a casa de força no caso de aproveitamento 

hidroelétrico.

A  existência  de  falhas,  zonas  de  cisalhamento,  estratificação  e  foliação  são 

elementos desfavoráveis. Entre os tipos de rocha as sedimentares são as menos 

indicadas. 

A existência de outras barragens a montante e jusante condicionam respectivamente 

o nível  do canal  de fuga e o nível  máximo do lago a altura da barragem a ser 

construída.  A presença de  moradias,  estradas,  ferrovias  ou outras  instalações e 

benfeitorias na área a ser alagada deve ser avaliada para o cálculo dos custos de 

relocação ou indenização.
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2 ESTUDOS BÁSICOS E PROJETO

Não  existe  um  critério  bem  definido  quanto  ao  alcance  dos  estudos  e  das 

investigações  necessárias  para  o  projeto  de  uma  barragem.  Por  exemplo,  uma 

pequena barragem de 10

m de altura sobre uma fundação de argila mole pode exigir muito mais investigações 

e estudos que uma barragem de 30 m com fundações sobre uma rocha de boa 

qualidade.

A base  de  todos  os  estudos  é  a  cartografia,  a  começar  pelos  mapas  do  IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) até estudos detalhados necessários 

para o projeto executivo. 

Os demais estudos básicos para o projeto de uma barragem são principalmente:

• Os estudos geológico/geotécnicos;

• Os estudos hidrológicos e sedimentológicos;

• Os estudos dos materiais de construção (concreto e solos);

• Os estudos de dimensionamento hidráulico e estrutural;

• Os estudos socioambientais. 

• Os estudos energéticos (para finalidade hidroelétrica);

Os estudos geológico/geotécnicos começam com a definição da região geológica do 

local, isto é, em qual formação geológica está situada; nesta fase inicial deve ser  

feita uma primeira inspeção do local após ter estudado os mapas geológicos e as 

fotos aéreas. Uma vez confirmadas quais formações estão presentes, os tipos de 

rocha e as características principais  delas e a existência de falhas,  poderão ser 

programadas as investigações de campo tais como as sondagens de diversos tipos 

e os levantamentos geofísicos. Numa segunda fase devem ser efetuados os ensaios 

de campo e de laboratório para determinar as propriedades das fundações e dos 

materiais de construção.
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As  investigações  geológicas  e  geotécnicas  usualmente  recomendadas  para 

barragens de porte são as seguintes: 

- Sondagens rotativas com extração de testemunhos, verticais e inclinadas;

- Ensaios de perda de água nas sondagens;

- Amostragem integral em sondagens;

- Determinação de tensões residuais com cilindro sensível;

- Escavação de poços e trincheiras;

- Ensaios in situ: macaco plano, cisalhamento direto, carregamento de placa, ensaio 

de permeabilidade.

Os ensaios de laboratório sobre as rochas incluem:

• Compressão simples e diametral.

• Determinação  do  módulo  de  elasticidade,  coeficiente  de  Poisson,  massa 

específica

• e absorção.

• Estudo petrográfico de lâminas delgadas.

• Os ensaios de laboratório sobre os solos incluem:

• Ensaios triaxiais.

• Ensaios  de  caracterização:  granulometria,  teor  de  umidade,  limites  de 

Atterberg.

• Compactação.

• Adensamento.

• Permeabilidade.

Os estudos hidrológicos têm como base os registros históricos das vazões do rio  

que

deve ser barrado e as precipitações da região; em caso de séries históricas curtas 
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ou

inexistentes devem ser elaboradas correlações com os registros de bacias próximas.

Estas  bases  de  dados  servem  para  os  estudos  energéticos,  de  enchente  e 

estiagens.

Nesta fase são iniciadas as medições fluviométricas no rio para definir as curvas 

chave do

rio em seções próximas ao local da barragem.

Os  estudos  de  enchente  fundamentam  o  dimensionamento  dos  órgãos  de 

evacuação (vertedouro e descarga de fundo), e para o projeto e planejamento das 

obras  de  desvio.  As  enchentes  de  desvio  podem ser  calculadas  com diferentes 

tempos  de  retorno,  em função  da  fase  de  desvio  e  do  risco  envolvido  naquele 

estágio, por exemplo, se uma fase de desvio tem duração por uma ou mais estações 

chuvosas,  e  quais  os  danos  que  um  possível  alagamento  da  área  de  trabalho 

produziria.

Os  estudos  tecnológicos  do  concreto  são  sempre  necessários,  já  que,  mesmo 

quando a barragem é de aterro, há estruturas de concreto como o vertedouro, a 

tomada de água ou a casa de força. Estes estudos têm a finalidade de definir os 

traços das misturas do concreto para os diversos usos e resistências previstos para 

a obra, como concreto estrutural de várias classes, concreto massa, concreto magro. 

Para as barragens de concreto massa é importante trabalhar bem a mistura e ter um 

baixo calor de hidratação para possibilitar  um adequado controle da temperatura 

sem afetar o ritmo da construção. 

Para  manter  em valores  aceitáveis  o  aumento  da  temperatura  do  concreto  são 

adotadas

usualmente as seguintes medidas:

• Substituir parte do cimento por materiais pozolânicos (pozolana ou cinzas

• volantes);

• Uso de aditivos para reduzir o teor de água;
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• Resfriamento dos componentes do concreto (agregado, água, cimento);

• Concretagem de noite ou nas horas mais frescas do dia;

• Cura com água.

• Diminuição das espessuras das camadas de concretagem

Em casos especiais é utilizado o pós-resfriamento do concreto com a circulação de 

água

fria em tubos embutidos no corpo da barragem.
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3 SEQUÊNCIA E ASPECTOS CONSTRUTIVOS

Na obra de uma barragem a etapa preliminar é a implantação dos acessos ao local e 

do  acampamento  com  as  acomodações  para  os  trabalhadores,  escritórios, 

infraestrutura e instalações para as atividades construtivas.

Na etapa preliminar devem ser concluídas as pesquisas e a localização das áreas 

de empréstimo para os materiais de construção, solos e rocha, para as obras de 

aterro e para o concreto. Na etapa seguinte devem ser iniciadas as obras de desvio, 

se possível  a  seco ou protegidas por  pequenas ensecadeiras,  como também as 

partes da barragem situadas nas cotas superiores acima dos níveis das enchentes 

de desvio. 

Uma das  primeiras  obras  deve  ser  a  estrutura  de  controle  do  desvio,  a  qual  é 

equipada  com  comportas  para  o  fechamento  do  rio  na  fase  final  de  desvio.  A 

estrutura  de controle  pode ser  uma estrutura temporária  separada da barragem, 

como no caso de Foz do Areia e Xingó (Figuras 4 e 5), ou fazer parte da barragem, 

como no caso de Itaipu (Figura 1). No caso de Tucuruí (Figura 6), as adufas de 

desvio estavam localizadas na base do vertedouro.

Uma vez atingida certa cota de segurança na estrutura de controle e terminados os 

túneis ou o canal de desvio, o rio pode ser fechado com ensecadeiras e desviado.  

Uma descrição mais detalhada e com exemplos das diversas fases e tipos de desvio 

é feita mais adiante, quando tratamos das obras de desvio. 

As etapas construtivas de qualquer estrutura são iniciadas com as escavações da 

fundação em solo e rocha e, caso previstas, com as escavações subterrâneas para 

os túneis de desvio ou forçados.  Dependendo do planejamento,  os materiais  de 

escavação adequados podem ser utilizados diretamente para construção das obras 

em aterro, no caso de solos e enrocamento e concreto para rocha. Nem sempre esta 

utilização direta é possível e em muitos casos os materiais são colocados em pilha 
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de estoque, aguardando seu uso posterior. Os materiais não idôneos são levados 

para zonas de bota-fora. 

Uma vez concluída a escavação até a cota estabelecida em projeto, a fundação 

deve ser  liberada no campo pelo engenheiro ou geólogo para a continuação da 

construção, isto é a concretagem ou o lançamento do aterro. Para esta liberação é 

quase sempre necessário realizar os trabalhos de tratamento das fundações, como 

o  tratamento  dental  (isto  é  a  remoção  das  áreas  fracas,  fraturadas  ou  com 

descontinuidades  e  sua  substituição  por  concreto),  captação  das  eventuais 

surgências, execução de injeções de consolidação para melhorar as propriedades 

da rocha mais próxima da superfície (caso seja inadequada) e a execução da cortina 

de injeção profunda.

Em muitos casos a cortina de injeção é efetuada posteriormente a partir  de uma 

galeria, onde também a cortina de drenagem é realizada. A cortina de injeção de 

calda de cimento tem a finalidade de formar uma barreira  mais impermeável  na 

fundação  até  uma  profundidade  máxima  da  ordem  da  altura  da  barragem, 

condicionada pela existência de camadas mais permeáveis em profundidade. 

A cortina é constituída por uma ou mais linhas de furos, perfurados a uma distância 

inicial  da  ordem  de  6  m.  A  execução  de  furos  de  injeção  intermediários  é 

determinada  pela  absorção  de  calda  e  é  realizada  pelo  método  da  subdivisão 

sucessiva do espaçamento entre furos (split spacing).

3.1 Obras de desvio

As obras de desvio podem consistir de ensecadeiras, canal ou túnel de desvio e 

estrutura

de desvio e em certos casos são obras importantes e de grande responsabilidade, 

mesmo

que temporárias.
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As Figuras 1 a 3 ilustram o desvio do rio Paraná em Itaipu onde, devido às elevadas 

vazões e à morfologia do rio encaixado num vale estreito, foi adotado o desvio por 

um canal lateral na margem esquerda. As ensecadeiras principais construídas no 

leito do rio eram barragens de enrocamento com núcleo central de argila e altura da 

ordem de 60 m. A argila foi lançada em águas quase paradas após o fechamento do 

rio com os diques de

enrocamento, prévia dragagem dos bancos de areia no leito do rio.

Um  aspecto  interessante  do  desvio  de  Itaipu  foi  a  adoção  de  ensecadeiras  de 

concreto em arco para a última fase da escavação do canal de desvio, as quais 

foram  demolidas  a  fogo  para  abertura  do  canal.  Esta  escolha  foi  ditada  pelas 

seguintes razões: 

• Espaço de trabalho restrito;

• Taludes quase verticais do canal;

• Demolição mais fácil em comparação com a alternativa de aterro;

• Risco  menor  de  arraste  de  rochas  em comparação  com a  alternativa  de 

aterro.
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Figura 1 - Arranjo geral do esquema de desvio de Itaipu

1 Ensecadeira de montante

2 Barragem em arco de montante (demolida 

a fogo na época do desvio)

3 Barragem principal

4 Estrutura de controle do desvio

5 Casa de força do leito do rio

6 Casa de força do canal de desvio

7 Ponte de serviço

8 Canal de desvio

9 Ensecadeira em arco de jusante

(demolida a fogo na época do desvio)

10 Ensecadeira de jusante

11 Rio Paraná

F Direção do fluxo

Nota:  A  Ilha  de  Itaipu  foi  coberta  pela 

ensecadeira principal de montante.

Fonte: Desvio de grandes rios brasileiros CBDB,2009.
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Figura 2 - Fases de desvio de Itaipu

I 2 de setembro de 1978

II 6 de setembro de 1978

III 20 de outubro de 1978

IV 30 de julho de 1979

1 Rio Paraná

2 Dique A

3 Dique B

4 Dique C

5 Dique D

6 Canal de desvio

7 Estrutura de desvio

8 Ponte de serviço

9 Ensecadeira em arco de montante

10 Ensecadeira em arco de jusante

Fonte: Desvio de grandes rios brasileiros CBDB,2009.
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Figura 3 - Ensecadeira principal de montante no leito do rio Paraná de Itaipu

A Dique A

B Dique B

C Canal de desvio

D Ilha de Itaipu

E Aterro de material não selecionado

F Direção do fluxo

1 Enrocamento lançado na água

2 Argila lançada na água

3 Transição

4 Argila compactada

5 Material não selecionado lançado na água 

6 Material não selecionado compactado

Fonte: Desvio de grandes rios brasileiros CBDB,2009.
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Em vales estreitos e vazões menos elevadas pode ser adotado o desvio por túneis, 

como no caso de Furnas, Irapé, Foz do Areia (Figura 4), Corumbá, Segredo, Xingó e 

Serra da Mesa, só para citar alguns empreendimentos hidroelétricos. Em Serra da 

Mesa deve ser assinalada a adoção de ensecadeiras galgáveis em CCR. 

Figura 4 - Fases do desvio da UHE Foz do Areia

Fonte: Desvio de grandes rios brasileiros CBDB,2009.
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Figura 5 - Primeira fase do desvio do rio São Francisco em Xingó. À direita os emboques 

dos túneis e as estruturas de controle do desvio.

Fonte: Desvio de grandes rios brasileiros CBDB,2009.

Em vales mais abertos, como no caso de Ilha Solteira,  Itumbiara, Peixe Angical,  

Salto Caxias e Tucuruí (Figura 6 e 7) o desvio pode ser efetuado em duas fases 

principais,  uma  primeira  com  estrangulamento  parcial  da  calha  do  rio  para 

construção  das  estruturas  de  controle  do  desvio  nas  áreas  ensecadas  e  nas 

margens,  e  uma segunda com o  fechamento  do  leito  natural,  o  rio  passando  a 

escoar pelas estruturas de controle. Nestes casos não há canal ou túnel de desvio e 
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a estrutura de controle faz parte da própria barragem, como, por exemplo, as adufas 

no vertedouro de Tucuruí (veja a Figura 6).

Figura 6 – Seção do vertedouro de Tucuruí com adufa de desvio

Fonte: Grandes Vertedouros Brasileiros CBDB, 2010.
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Figura 7 – Esquema de desvio da UHE Tucuruí

Fonte: Desvio de grandes rios brasileiros CBDB, 2009.
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3.2. Construção - Barragens de aterro

A  construção  de  uma  barragem  de  aterro  exige  a  utilização  de  solos  de 

características  adequadas  com  a  umidade  contida  entre  limites  definidos,  de 

maneira a obter  uma compactação ótima e, portanto,  um material  de resistência 

apropriada e permeabilidade baixa para formar o núcleo impermeável. Os materiais 

granulares  podem ser  obtidos  diretamente  das  escavações com o desmonte  da 

rocha  (enrocamento  não  selecionado),  mas  na  maioria  dos  casos  exigem  o 

rompimento  nos  britadores  para  obter  a  granulometria  adequada  (filtros  e 

transições). 

Os materiais são transportados por caminhões das áreas de empréstimo, lançados 

na área de trabalho, espalhados por tratores e compactados com rolos de diversos 

tipos em função do tipo material  e da compactação especificada. Se o solo não 

possui o teor de umidade dentro da faixa ótima deve ser previamente tratado:

• Espalhado ao sol para secar ou

• Umedecido com água.

São utilizados rolos de pneus, rolos lisos vibratórios e pé de carneiro, as camadas 

variam de 10 a 30 cm para os solos e entre 0,5 e 1 m ou mais para enrocamento  

graúdo. Há sempre um laboratório de campo para o controle do material na saída da 

área  de  empréstimo  e  para  o  controle  de  qualidade  do  material  compactado. 

Frequentemente,  no  começo  dos  trabalhos  é  construído  um  aterro  teste  para 

determinar qual equipamento é mais adequado para obter uma boa compactação, a 

espessura da camada e o número de passadas.

3.3 Construção - Barragens de concreto

Na construção das barragens de concreto deve ser implantado um laboratório de 

campo para o controle dos componentes da mistura e da qualidade do concreto 

produzido. Os ensaios usuais sobre os agregados para concreto são: 
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• Granulometria.

• Massa específica.

• Absorção.

Resistência à abrasão (Los Angeles)

• Resistência aos sulfatos.

• Ciclos água-estufa.

• Ciclos de etileno-glicol.

• Reatividade álcali-agregado.

As  instalações  para  produção  de  concreto  para  uma  grande  barragem  incluem 

centrais  de  britagem  (britadores  e  moinhos),  centrais  de  concreto,  central  de 

refrigeração,  silos  e  pilhas  de  estocagem.  Para  o  transporte  e  lançamento  do 

concreto são usados caminhões basculantes, gruas de torre e nas grandes obras 

teleféricos. 

O lançamento se faz em camadas com espessuras variando entre 1,5 e 2,5 m, 

sendo menor próximo das fundações, e o intervalo de tempo entre duas camadas 

sucessivas oscila normalmente entre 3 e 5 dias. A compactação é efetuada com 

vibradores a ar comprimido.

As barragens de concreto compactado com rolo CCR são do tipo de gravidade, na 

sua construção são utilizados os mesmos tipos de equipamento dos serviços de 

terraplenagem ou enrocamento. O CCR é um concreto de consistência seca e com 

menor quantidade de aglomerante (cimento ou pozolana) que suporta bem o peso 

do  rolo  compactador.  As  vantagens  deste  tipo  de  barragem  é  a  rapidez  na 

construção, já que este método possibilita o lançamento de grandes volumes em 

grandes áreas, o que se reflete em custos inferiores. As velocidades de alteamento 

podem  atingir  60  cm/dia  e  assim  uma  barragem  de  50  m  de  altura  pode  ser 

concluída em cerca de 3 meses. 
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4 COMPONENTES DA BARRAGEM

A barragem é uma barreira que interrompe o fluxo de água de um rio e se destina a  

represar a água para diversas finalidades. A estrutura principal é o barramento que 

fecha o rio, mas outras estruturas importantes são aquelas relacionadas ao sistema 

extravasor ou de evacuação das cheias e o de adução. 

O sistema de evacuação das cheias pode ser composto de vertedouro de superfície 

ou de descarregador de fundo, ou de ambos. 

O sistema de adução é composto da tomada de água, do conduto ou túnel forçado e 

do canal de adução, o qual nem sempre é presente. 

As  componentes  de  uma  barragem  dependem  da  sua  finalidade  e  das 

características do local de implantação.

• Reservatório.

• Barragens de Concreto, Barragens de Aterro e Diques.

• Sistemas extravasores: vertedouros, descarregadores de fundo.

• Tomada de Água.

• Condutos Forçados e Túneis Forçados.

• Chaminé de Equilíbrio.

• Casa de Força e Estruturas Associadas.

• Canais de Adução e de Fuga.

• Eclusas de navegação.

• Escada para peixes.

A seguir são tratados os componentes mais importantes.
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 4.1. Reservatórios

O reservatório é a finalidade da construção da barragem. É a porção de material  

acumulado em decorrência do barramento executado: água ou rejeito de processos 

industriais.  O  tamanho  do  reservatório  está  ligado  a  finalidade  com  que  foi 

construído e os impactos socioambientais do empreendimento, por sua vez, estão 

intimamente ligados com o tamanho do reservatório.

A tendência  atual  nos  aproveitamentos  hidroelétricos  recentes  é  reduzir  a  área 

inundada pelos reservatórios para minimizar os impactos ambientais. No entanto, os 

grandes  reservatórios  com  seus  volumes  de  armazenamento  têm  um  papel 

importantíssimo na regularização sazonal das vazões e controle de enchentes. 

Na tabela abaixo são mostrados alguns dados de reservatórios do mundo e alguns 

dos maiores do Brasil ordenados em ordem decrescente de volume. 

Reservatório País/Rio Volume km³ Área km²

Bratsk Russia/ Angara 169,3 5.470

Kariba Zambia/Zimbabwe/ Zambezi 164,4 4.450

Nasser Egito/Sudão /Nilo 157,0 5.120

Volta Gana/Volta 148,0 8.420

Manicougan Canada/Manicougan 142,0 1.940

Serra da Mesa Brasil/Tocantins 54,4 1.784

Tucuruí Brasil/Tocantins 50,0 3.007

Sobradinho Brasil/São Francisco 34,1 4.124

Itaipu Brasil/Paraguai/Paraná 29,0 1.350

Furnas Brasil/Paraná 22,9 1.440

O Brasil não se situa entre os primeiros do mundo no que se refere às dimensões e 

volume  dos  reservatórios,  apesar  de  possuir  barragens  importantes  em  termos 

mundiais  para  altura,  extensão,  capacidade  do  vertedouro,  potência  instalada  e 

outros parâmetros.
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4.2  Barragens

Como sugerido na Unidade 1, adotaremos a classificação de barragens de acordo 

com os materiais de construção.

Barragens de Concreto

As barragens de alvenaria foram substituídas desde as primeiras décadas do século 

XX pelo uso do concreto. Como exemplos do uso da alvenaria podemos mencionar 

a  barragem do  açude  de  Cedro  no  Ceará  do  tipo  de  arco  gravidade,  uma das 

primeiras grandes barragens no Brasil (1906), e a pequena barragem de Marmelos 

em Juiz de Fora do tipo de gravidade com soleira vertente (1889).

As  barragens  de  gravidade  resistem  às  forças  do  empuxo  hidrostático  e  às 

subpressões pelo peso próprio descarregando as tensões na fundação, enquanto as 

barragens em arco descarregam todas as tensões nas ombreiras, as quais devem 

ser constituídas por rochas competentes.

As barragens de concreto ou alvenaria, portanto são de três tipos principais: 

• Barragens  de  gravidade  (gravidade  maciça,  gravidade  aliviada,  CCR, 

contrafortes

maciços).

• Barragens em arco (arco, abóbada).

• Barragens de contrafortes armados (laje de montante ou arcos múltiplos).

Existem  ainda  tipos  intermediários,  como  as  barragens  de  arco  gravidade  que 

associam

a resistência devida ao peso próprio dos materiais ao efeito do arco que descarrega 

o

empuxo hidráulico nas ombreiras.
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Figura 8 – Barragem de Alborelo, gravidade maciça, seção no vertedouro controlado e 

descarga de fundo (Itália)

Fonte: Introduzioneallostudiodelledighesbarramenti in muratura Claudio Datei, 1976.
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Figura 9 - Barragem de gravidade em CCR (Concreto Compactado a Rolo) Soleira vertente 

UHE Monte Claro.

Fonte: CBDB (2009)
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Figura 10 - Barragem principal do tipo gravidade aliviada da UHE Itaipu

Fonte: Usina Hidrelétrica de Itaipu – Aspectos de Engenharia (2009)
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Figura 11 – Laje da face de montante da barragem de contrafortes Stony Gorge (EUA)

Fonte: Impianti idroelettrici G. Evangelisti,1964.
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Figura 12 – Barragem de Stony Gorge (EUA) do tipo de contrafortes armados com laje de

montante

Fonte: Impiantiidroelettrici G. Evangelisti,1964.
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Figura 13 – Comparação das subpressões nas diferentes barragens de concreto

Fonte: Hydraulic Structures,1982.

35



Figura 14 - Barragem de contrafortes de Itaipu

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

A Figura  13  ilustra  a  evolução  das  barragens  de  gravidade  maciça  (a),  para 

gravidade aliviada (b) e contrafortes maciços (c) com maior economia de concreto e 

melhor aproveitamento de sua resistência pela distribuição uniforme das tensões. Na 

mesma figura são ilustradas as barragens dos tipos de contrafortes com laje de 

montante (d) e contrafortes com arcos múltiplos (e) e na Figura 11 e 12 o exemplo 

da barragem de Stony Gorge (EUA) do tipo de contrafortes armados com laje de 

montante. Na linha inferior da Figura 13 são ilustradas as subpressões atuantes nos 

diversos tipos de barragem.

Com exceção de algum tipo de barragem de contrafortes, aquela com placa ou laje a 

montante e arcos múltiplos (Figuras 11, 12 e 13), todas as barragens de concreto 
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praticamente não contêm ferro de armadura. 

No entanto, outras estruturas componentes como os vertedouros controlados por 

comportas  são  fortemente  armados,  já  que  transmitem  ao  concreto  o  empuxo 

hidráulico carregado nas comportas. As casas de força também têm muita armadura 

para  resistir  aos  elevados  esforços  e  vibrações  transmitidas  pela  operação  das 

máquinas. 

Figura 15 – Barragem em arco - Lumiei (Itália) – Barragens de arco-gravidade Hoover (EUA) 

e Sottocastello (Itália)

Fonte: Impiantiidroelettrici G. Evangelisti,1964.
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Figura 16 – Barragem Coolidge de abóbodas múltiplas com 76 m de altura (EUA)

Fonte: Impianti Idroelettrici G. Evangelisti (1964)

Barragens de Aterro

As  barragens  de  aterro  são  construídas  basicamente  com  terra  ou  terra  e 

enrocamento.

De acordo com Paulo T. da Cruz podem ser dos seguintes subtipos:

• Barragens  com  perfil  homogêneo,  na  qual  o  material  componente  deve 

apresentar

duas características, isto é, vedação e resistência.

• Barragens  com  núcleo  interno  impermeável  e  espaldares  com  maior 

permeabilidade e mais resistentes (normalmente enrocamento com núcleo de

argila ou de asfalto).

• Barragens com a zona de montante em material impermeabilizante e a zona 

de jusante em material granular ou enrocamento.

• Barragens de enrocamento com face de concreto (BEFC).
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Uma classificação mais simplificada seria a seguinte:

a) Barragens de terra homogênea.

b) Barragens de terra zoneada.

c) Barragens de enrocamento.

Nos  primeiros  dois  tipos  desta  classificação  simplificada  a  estanqueidade  é 

garantida por zonas de terra compactada impermeável e no terceiro tipo pode ser 

por um núcleo de argila, asfalto ou a montante por um paramento de asfalto, de 

concreto  ou  até  de  metal.  A  estabilidade  é  garantida  pelo  peso  próprio  dos 

espaldares de terra, enrocamento ou mistos. 

Temos os  exemplos  de barragens de enrocamento com face de concreto  BEFC 

como  Barra  Grande,  Campos  Novos,  Foz  do  Areia,  Xingó,  e  de  barragem  de 

enrocamento com núcleo de concreto asfáltico como Foz do Chapecó. 
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Figura 17 – Barragem de enrocamento com núcleo de argila e zoneada de Salto Santiago

Fonte: Highlights of Brazilian Dam Engineering - Second Edition CBDB,2006.
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Figura 18 – Barragem de enrocamento com face de concreto UHE Campos Novos

Fonte: CBDB (2009)

Figura 19 - Barragem de enrocamento com núcleo impermeável de asfalto UHE Foz do Cha-
pecó.

Fonte: CBDB (2009)

A definição do tipo de barragem é normalmente feita com base em considerações 

econômicas, especialmente impostas pela disponibilidade dos materiais e facilidade 

dos métodos de construção, a menos que as condições geológicas não imponham a 

exclusão de certos tipos de estrutura em função das características da fundação. 

Por exemplo, num local com rocha de boa qualidade e abundancia de argila, mas 

afastado de zonas povoadas e dos grandes centros, portanto com dificuldade para 
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abastecimento de cimento, a escolha será para uma barragem de enrocamento com 

núcleo  de  argila.  Em outro  local  com rocha  de  boa  qualidade  situado  em zona 

chuvosa que dificultaria a compactação de argila durante todo o tempo, pode ser 

adotada  uma barragem de  enrocamento  com face  de  concreto  (BEFC)  ou  uma 

barragem de enrocamento com núcleo ou revestimento de asfalto.

Uma barragem em arco ou abóbada exige que as ombreiras e as fundações tenham 

rocha de boa qualidade e um vale relativamente estreito, com relação C/H (entre o 

comprimento da crista C e a altura H) com valores até 4. Para valores superiores já 

são  adotadas  barragens  do  tipo  arco-gravidade  ou  a  construção  de  blocos  de 

gravidade nas ombreiras, constituindo uma ombreira artificial. 

Grandes Barragens

Na prática  muitas  vezes  o  barramento  normalmente  é  composto  por  trechos  de 

diversos tipos de barragem para aproveitar os materiais existentes e as diversas 

condições do local.

Por exemplo, na represa de Itaipu foram construídos seis tipos de barragem:

• Barragem de gravidade maciça (estrutura de desvio 4).

• Barragem de gravidade aliviada (barragem principal 5) (Figura 21 e 22).

• Barragem  de  enrocamento  com  núcleo  de  argila  (barragem  esquerda  2, 

ensecadeiras principais) (Figura 23).

• Barragem de contrafortes (barragem lateral direita e esquerda 3 e 7) (Figura 

24 e 25).

• Barragem de terra (barragem da extremidade esquerda e direita 1 e 9).

• Barragem em arco (ensecadeiras do canal de desvio).

Desta  forma  foi  possível  utilizar  o  material  da  escavação  do  canal  de  desvio 

diretamente  para  a  construção  das  barragens  de  terra  e  de  enrocamento  com 

significativa economia.
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Figura 20 - Arranjo geral da UHE Itaipu.

Fonte: Usina Hidrelétrica de Itaipu – Aspectos de Engenharia (2009)
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Figura 21 - Barragem principal do tipo gravidade aliviada da UHE Itaipu

Fonte: Usina Hidrelétrica de Itaipu – Aspectos de Engenharia (2009)
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Figura 22 - Barragem principal do tipo gravidade aliviada da UHE Itaipu - 3D

Fonte: Centro de Estudos Avançados em Segurança de Barragens - CEASB

Figura 23 - Barragem de enrocamento da UHE Itaipu

Fonte: Usina Hidrelétrica de Itaipu – Aspectos de Engenharia (2009)
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Figura 24 - Barragem de contrafortes de Itaipu

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

Figura 25 - Barragem de contrafortes de Itaipu – 3D

Fonte: Centro de Estudos Avançados em Segurança de Barragens - CEASB
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4.3. Sistemas extravasores

Os  sistemas  extravasores  são  da  maior  importância  para  a  segurança  das 

barragens. Eles são constituídos por vertedouros e descarregadores de fundo e tem 

as seguintes funções:

• Regularização dos níveis do reservatório;

• Amortecimento dos níveis das enchentes;

• Regularização das vazões do rio a jusante;

• Descarga segura a jusante das vazões de enchente;

• Dissipação da energia das descargas vertidas sem danos a jusante;

• Prevenção do galgamento da barragem;

• Retenção de um grande volume útil a montante de suas comportas;

• Esvaziamento do reservatório em casos de emergência;

• Descarga dos sedimentos acumulados próximos da barragem.

O projeto do sistema extravasor de uma barragem envolve cálculos hidrológicos e 

hidráulicos e muitas vezes ensaios em modelo hidráulico reduzido.  O cálculo da 

capacidade do vertedouro, além do valor de pico da enchente afluente depende da 

capacidade de laminação do reservatório, sendo o valor mínimo da borda livre fixado 

por

critérios de segurança.

A vazão  máxima  afluente  pode  ser  calculada  por  métodos  estatísticos  ou  pelo 

método da enchente máxima provável EMP. A determinação da enchente de projeto 

depende de um grande número de fatores, particularmente da dimensão da bacia 

hidrográfica,  dos  reservatórios  a  montante  (e  suas  regras  de  operação),  mas 

especialmente  da  quantidade  e  confiabilidade  dos  dados  disponíveis  das 

precipitações  e  vazões  nos  locais  representativos  das  bacias  dos  afluentes  a 

montante do local da barragem. Atualmente, o método determinístico de cálculo das 

enchentes  é  considerado  mais  adequado  para  grandes  empreendimentos  que  o 
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método probabilístico. 

No século XX extensas regiões do Brasil foram objeto de grandes desmatamentos, e 

diversos estudos têm mostrado que o comportamento das bacias tem se modificado 

em 

função de mudanças de uso da terra e de alterações no regime pluviométrico, de 

maneira que nos projetos mais antigos, calculados com base em dados das bacias 

ainda não afetadas pela ação antrópica, a enchente de projeto pode não ser mais 

representativa. 

Os  problemas  hidráulicos  da  dissipação  de  energia  na  própria  estrutura  e  na 

restituição a jusante,  já  causaram danos em muitas obras,  e  exigem um projeto 

apurado e ensaios em modelo. O problema mais sério é o da erosão regressiva na 

área de jusante onde ocorre a dissipação de energia (bacia de dissipação ou leito do 

rio), que pode alcançar as próprias estruturas da barragem.

Na construção das superfícies  hidráulicas,  especialmente quando são esperadas 

descargas específicas elevadas, devem ser utilizados concretos armados de boa 

qualidade e resistência adequada para resistir às altas velocidades de escoamento,  

como também devem ser observadas tolerâncias mínimas para evitar a presença de 

irregularidades que podem causar problemas de erosão ou cavitação. Em muitas 

barragens de concreto o sistema extravasor constitui parte do corpo da barragem, 

sendo uma soleira vertente sem controle, como por exemplo, no caso das barragens 

Dona Francisca, Jordão e Ribeirão João Leite, ou com comportas, como Cachoeira 

Dourada.
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Figura 26 - Barragem de CCR do Ribeirão João Leite com vertedouro em degraus na parte 

central

Fonte: Main Brazilian Dams III CBDB, 2009.

Figura 27 – Vertedouros de Cachoeira Dourada

Fonte: Grandes Vertedouros Brasileiros CBDB, 2010.
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Nos anos recentes foram construídos muitos vertedouros de soleira livre em degraus 

aproveitando as camadas da construção de concreto compactado a rolo CCR. No 

entanto, a superfície hidráulica da escadaria é formada por concreto convencional,  

mais adequado para resistir ao escoamento. Este tipo de solução pode ser adotado 

quando a vazão específica não é elevada.

Figura 28 – Configuração típica de um vertedouro em degraus

Fonte: Grandes Vertedouros Brasileiros CBDB, 2010.
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Figura 29 – Barragem de CCR, soleira vertente em arco e degraus da PCH Funil – Minas 

Gerais

Fonte: Brasil PCH.

O  vertedouro  com  defletor  em  salto  de  esqui  com  ou  sem  calha  e  bacia  de 

dissipação foi  adotado em muitas  barragens,  como Castanhão,  Itaipu,  Itumbiara, 

São Simão,  Tucuruí,  e  Xingó.  O salto  de  esqui  ou  trampolim (Figuras  30 e 31) 

constitui um sistema eficiente e econômico para a restituição das águas a jusante 

quando as condições hidráulicas e geológicas são favoráveis.
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Figura 30 – Trampolim do vertedouro de Itaipu com jato lançado no rio

Fonte: Nota do autor.

Figura 31 - Vertedouro com salto de esqui e bacia de dissipação da PCH Retiro Velho

Fonte: Brasil PCH.
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Em muitas barragens de terra o vertedouro constitui  uma estrutura separada do 

corpo da barragem, como o vertedouro do tipo Tulipa (Figuras 32 e 33), casos das 

barragens de Biritiba, Graminha, Itabiruçu e Paraibuna/Paraitinga.

Figura 32 - Vertedouro Tulipa da UHE Graminha

Fonte: Barragens no Brasil CBDB, 1982.
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Figura 33 - Vertedouro de Biritiba antes do enchimento do reservatório

Fonte: Nota do autor.
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Figura 34 - Vertedouro em labirinto da PCH Bonfante RJ

Fonte: Nota do autor.

Os vertedouros em labirinto (Figura 34) aumentam a capacidade de escoamento 

com o acréscimo do comprimento do perímetro da soleira e são adotados onde as 

dimensões disponíveis para o vertedouro são reduzidas.
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Figura 35 - Vertedouro de superfície e descarregador de fundo da UHE Jupiá

Fonte: Main Brazilian Dams I CBDB, 1982.

Os  descarregadores  de  fundo  (Figura  35)  são  pouco  adotados  nas  barragens 

brasileiras, devido especialmente às elevadas vazões de nossos rios, que tornam 

muito cara esta obra. Em algumas barragens, onde há cidades próximas a jusante, 

estes descarregadores foram adotados como medida de segurança para esvaziar o 

lago em caso de emergência.

 Os Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétrica da ELETROBRAS estabelecem 

que  os  escarregadores  de  fundo  serão  previstos  na  barragem  sempre  que  for 

imperativo  manter  uma vazão a jusante,  independente  da vazão turbinada,  para 

abastecimento, irrigação, água de compensação ou outros usos; quando houver a 
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necessidade de rebaixamento do reservatório abaixo da crista do vertedouro ou de 

seu esvaziamento, ou quando for necessária a descarga de sedimentos. Em alguns 

casos, o próprio vertedouro poderá ser  concebido parcial ou totalmente como um 

descarregador de fundo.

Nos  rios  com elevado  transporte  sólido,  os  descarregadores  de fundo permitem 

remover  os  depósitos  de  sedimentos  acumulados  por  meio  de  operações  de 

descarga de limpeza.

A eficiência destas operações depende:

• Da geometria do reservatório;

• Da capacidade, geometria e posição dos dispositivos de descarga;

• Das características dos sedimentos;

• Do modo de operação;

• Da duração e vazão da descarga.

4.4. Tomadas de água e canais de adução

Os Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas da ELETROBRAS estabelecem 

que:  A tomada de  água  será  projetada  de forma a  estabelecer  uma aceleração 

progressiva  e  gradual  do  escoamento  do  reservatório  à  adução,  evitando-se  os 

fenômenos de separação do escoamento e minimizando-se as perdas de carga. 

As tomadas de água e canais de adução são dimensionados em função das vazões 

e  dos  níveis  previstos  no  reservatório.  No  caso  de  abastecimento  de  água  e 

irrigação onde com a regularização anual das vazões há grandes variações de nível  

do reservatório, a tomada é efetuada com uma tomada profunda ou por meio de 

uma torre com abertura a diferentes níveis e conduzida a jusante por meio de um 

conduto em pressão. 

As tomadas de água para  usinas hidroelétricas têm dimensões maiores  e  estão 

localizadas a cotas superiores.
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As Figuras 36 e 37 ilustram tomadas de água principalmente para irrigação e a 

Figura 38 para hidroeletricidade.

Figura 36 - Tomada de água da barragem de Pedras para irrigação na Bahia

Fonte: Barragens no Brasil CBDB, 1982.
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Figura 37 – Tomada de água da barragem de terra homogênea de Caxitoré para irrigação no

Ceará

Fonte: Barragens no Brasil CBDB,1982.
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Figura 38 - Tomada d’ água da UHE Foz do Chapecó

Fonte: Main Brazilian Dams III CBDB, 2009.

Nas usinas hidroelétricas a fio  d’ água,  onde as variações de nível  do lago são 

mínimas  e  as  condições  topográficas  são  favoráveis,  são  utilizados  canais  de 

adução que seguem as curvas de nível até a proximidade da casa de força, onde 

entram no conduto forçado. 
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4.5. Chaminé de equilíbrio e condutos forçados

Nos condutos e túneis forçados à chaminé de equilíbrio têm a finalidade de reduzir 

os efeitos do golpe de aríete que ocorre nas manobras de fechamento repentino das 

máquinas ou de uma válvula. A chaminé de equilíbrio nem sempre é necessária, 

somente quando há condutos ou túneis forçados de grande extensão em relação à 

queda, em primeira aproximação um comprimento superior a cinco vezes a queda. 

Os condutos e túneis forçados operam em pressão e conduzem as águas entre a 

tomada

de água e a casa de força.

Figura 39 - Chaminé de equilíbrio e conduto forçado da usina de Macabú

Fonte: Foto do Engº. Flavio Miguez de Mello.
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Figura 40 - Montagem do conduto forçado de Itaipu com 10 m de diâmetro

Fonte: Nota do autor.
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4.6 Eclusas de navegação

Eclusas de navegação foram construídas nos barramentos dos grandes rios como 

Paraná, Tietê, São Francisco e Tocantins para permitir a passagem de embarcações 

e comboios de balsas.

Com o desenvolvimento da agroindústria nas regiões do interior, a navegação dos 

grandes rios, possibilitada pela construção das eclusas associada a ferrovias, se 

torna o meio mais seguro e econômico para o escoamento das grandes safras de 

grãos. 

Figura 41 – Eclusas de Três Irmãos sobre o rio Tietê

Fonte: Main Brazilian Dams II CBDB, 2000.
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Figura 42 – Seção transversal da eclusa de Três Irmãos

Fonte: Main Brazilian Dams II CBDB, 2000.
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5 TIPOS DE ARRANJOS

O arranjo vai depender muito da topografia do local, da queda (em caso de usina 

hidrelétrica)  e  da  finalidade  do  empreendimento.  Nos  empreendimentos  do  tipo 

alpino, onde a vazão é pequena e há queda grande, podemos ter uma barragem alta 

para formar um grande reservatório para regularização das vazões, longos condutos 

ou  túneis  forcados  até  a  usina  localizada  por  vezes  até  um  quilômetro  abaixo. 

Usinas deste tipo encontramos na Serra do Mar, por exemplo, Capivari-Cachoeira e 

Cubatão, respectivamente nos estados de Paraná e de São Paulo.

Figura 43 - Seção esquemática da UHE Capivari/Cachoeira

Fonte: A História das Barragens no Brasil CBDB, 2011.

As características principais da UHE Capivari/Cachoeira são:

• Barragem de terra de 60 m de altura;

• Reservatório de 150 106 m3.;

• Túnel forçado de 14,5 km de comprimento;

• Uma central subterrânea com 250 MW de capacidade;
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• Um túnel de fuga de 2,2 km;

• Uma queda de 770 m.

Figura 44 – Interior da casa de força subterrânea de Capivari-Cachoeira

Fonte: A História das Barragens no Brasil CBDB, 2011.
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Figura 45 - Barragem de terra de Capivari. Na direita hidráulica o vertedouro e a tomada de 

água

Fonte: A História das Barragens no Brasil CBDB, 2011.

Arranjos e usinas mais comuns no Brasil,  onde temos rios largos com elevadas 

vazões e

quedas  moderadas,  são  aqueles  com  circuito  hidráulico  mais  compacto  com 

barragem/tomada de água e casa de força próximas. Poderíamos citar dezenas de 

exemplo, tais como Itaipu, Itumbiara, São Simão, Serra do Facão, Tucuruí, etc. Por 

outro lado, por causa da altura da barragem e das dimensões do vale em muitos 

destes empreendimentos, a extensão da crista da barragem por vezes mede alguns 

quilômetros (Itaipu 8 km e Tucuruí 7 km aproximadamente). 

A Figura 46 a seguir ilustra a barragem de gravidade em concreto compactado a rolo  

CCR de Serra do Facão no rio São Marcos em Goiás, onde, depois da descoberta 
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de  camadas  sub-horizontais  com  preenchimento  de  materiais  xistosos  de  baixa 

resistência, foi necessário escavar um sistema de túneis de drenagem para aliviar as 

subpressões  na  fundação  e  eliminar  alguns  blocos  de  concreto  que  foram 

substituídos pela barragem de enrocamento. 

Figura 46 – Circuito hidráulico da UHE Serra do Facão

Fonte: Main Brazilian Dams III CBDB, 2009.
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Figura 47 – Arranjo geral da UHE Tucuruí

Fonte: Main Brazilian Dams II CBDB, 2000.
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Figura 48 - Circuito hidráulico da UHE Tucuruí

Fonte: Main Brazilian Dams II CBDB, 2000.

As barragens mais antigas para finalidades hidroelétricas eram do tipo de derivação 

a fio d’água, sem capacidade de regularização das vazões, isto é estruturas baixas 

com a finalidade de desviar o escoamento do rio para um canal de adução até a 

câmara de carga onde entrava para o conduto forçado. Exemplo deste arranjo é a 

usina de Marmelos sobre o rio Paraibuna na cidade de Juiz de Fora, a primeira usina 

hidroelétrica  da  América  do  Sul  destinada  à  produção  de  energia  para  utilidade 

pública.

Nos anos recentes foram construídos dois empreendimentos hidroelétricos de porte 
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com longos canais de adução e barragens de pequena altura no rio Doce e no 

Paraíba do Sul (Aimoré e Simplício). 

Figura 49 - Vista aérea da usina hidroelétrica de Marmelos

Fonte: A História das Barragens no Brasil CBDB, 2011.
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Figura 50 - Pequena barragem com tomada de água e canal de adução UHE Chave do Vaz 

no rio Negro RJ

Fonte: Foto do Engº. Flavio Miguez de Mello.

Exemplo de outro arranjo que se aproveita de trechos de rio encachoeirados com 

grandes meandros, típico das regiões do Sul do Brasil com formações basálticas, 

são as usinas do rio das Antas no Rio Grande do Sul e de Foz do Chapecó no rio  

Uruguai, na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Figura 51). 
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Figura 51 – Arranjo geral da UHE Foz do Chapecó

Fonte: MBD III.

Arranjo típico de pequena central hidroelétrica PCH é ilustrado na Figura 40, onde o 

rio é fechado por uma barragem não muito alta e um túnel forçado conduz a água 

até a central, situada a jusante do trecho encachoeirado. 
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Figura 52 – PCH Funil sobre o rio Guanhães em Minas Gerais

Fonte: Brasil PCH.
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6 ASPECTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Os procedimentos de operação da barragem dependem da sua finalidade: produção 

de energia, abastecimento de água, amortecimento de enchentes, irrigação, etc. Em 

função da finalidade devem ser planejados os níveis de água e efetuado o controle 

das vazões afluentes. Quando há reservatórios em cascata, como no rio Paraná ou 

no rio Tennessee, e as finalidades são múltiplas, uma entidade coordena a operação 

dos  empreendimentos  em  vista  da  complexidade  e  dos  requisitos  por  vezes 

contrastantes entre os diversos usuários e finalidades.

Diversos  manuais  de  operação  das  estruturas  e  equipamentos  devem  ser 

elaborados ainda na fase de projeto.

Para a fase do primeiro enchimento, o primeiro ano de operação e a sucessiva de 

operação normal devem ser programados os procedimentos para as inspeções das 

obras,  as  leituras  da  instrumentação  e  suas  frequências.  Esta  primeira  fase  é 

importantíssima na vida da barragem, trata-se do momento mais delicado quando, 

de acordo com as estatísticas, acontece o maior número de acidentes.

Outro  manual  de  operação  muito  importante  para  um  bom  desempenho  e  a 

segurança é aquele que trata da operação dos órgãos extravasores controlados por 

comportas,  no  qual  devem  ser  consideradas  as  regras  hidráulicas  de  abertura 

mínima e a sequência de abertura das comportas, as regras para evacuação de uma 

enchente  para  evitar  uma  onda  de  cheia  a  jusante  e  ao  mesmo  tempo  não 

ultrapassar  a  borda  livre  e  os  procedimentos  a  serem  adotados  em  caso  de 

impedimento de alguma comporta.

Como  exemplo  da  importância  das  regras  de  operação,  citamos  o  caso  do 

vertedouro de Marimbondo, onde a operação assimétrica das comportas provocava 

a entrada de material sólido de jusante e sua recirculação na bacia de dissipação, 

causando extensos
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danos com erosão do concreto e arrancamento das armaduras. 

Citamos também o caso do vertedouro de Itaipu, onde por causa do tratado tripartite 

há  restrições na descarga para  evitar  oscilações horárias  dos níveis  de  água a 

jusante que  poderiam afetar a navegação no rio Paraná a jusante. Também podem 

interferir  nas  regras  operativas  os  usos  e  ocupações  a  jusante  da  barragem, 

questões ambientais e outros fatores.

As comportas devem ser inspecionadas com frequência anual e efetuados ensaios 

de funcionamento antes da estação de  enchentes. As vigas do munhão e os tirantes 

devem  também  ser  inspecionados  com  a  mesma  frequência  em  vista  de  sua 

importância para o bom funcionamento do vertedouro. Os descarregadores de fundo 

devem também ser testados e inspecionados por mergulhadores antes do teste para 

verificar o acumulo de sedimentos ou detritos a montante.

Nas  barragens  devem  ser  observados  o  corpo  da  barragem  e  suas  ombreiras, 

devem ser

inspecionadas as galerias e verificadas as condições da instrumentação.

As anomalias mais frequentes são devidas a:

1. Deformações e deslocamentos, incluindo fissuras, trincas e buracos e

subsidências;

• Corpo da barragem;

• Taludes e ombreiras;

2. Percolação;

3. Drenagem;

4. Deterioração dos materiais;

5. Falta de manutenção.

As eventuais anomalias, defeitos e deteriorações devem ser anotadas, fotografadas 

e registradas num relatório para posterior tomada de providências.
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Os manuais  devem prever  a  operação em caso de eventos excepcionais,  como 

enchentes, tempestades e terremotos, nos quais pode haver problemas de acesso à 

barragem, interrupção do fornecimento de energia, parada dos grupos geradores, 

interrupção das linhas telefônicas e das comunicações.

A manutenção  rotineira  deve  compreender  o  corte  da  vegetação,  a  limpeza  do 

sistema de

drenagem  superficial  e  correções  de  pequenos  defeitos.  A  manutenção 

extraordinária  se  refere  à  correção  e  reparo  das  deteriorações  de  maior  porte, 

estabilização  de  taludes,  desobstrução  do  sistema  de  drenagem  da  fundação, 

captação das surgências por meio de filtro, erosões e outras anomalias.
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 7 CONCLUSÕES

Apesar  dos  grandes  progressos  realizados  e  grandes  obras  construídas  e  da 

existência de normas, diretrizes e critérios estabelecidos para o projeto elaborados 

por entidades e associações importantes e prestigiosas, as barragens são estruturas 

que oferecem certo risco potencial. 

No projeto das barragens devem ser consideradas situações existentes e futuras, 

umas bem definidas e outras teóricas.

As vazões de projeto são calculadas a partir de registros e análises hidrológicas, da 

topografia  do  reservatório  e  de  outros  fatores,  elas  podem  ser  afetadas  por 

condições meteorológicas excepcionais, causadas por mudanças climáticas, ou até 

por  ações  antrópicas  que  modificam  a  resposta  da  bacia.  Deve  ser  observado 

também que durante as enchentes excepcionais podem ocorrer deslizamentos de 

terra  de  grandes  proporções,  aumento  das  erosões  e  arrancaduras  de  árvores, 

produzindo obstruções ao longo do rio e maximização da onda de cheia, efeitos 

todos não considerados no cálculo da enchente. 

As  propriedades  das  fundações  são  definidas  com  base  em  investigações  que 

cobrem  áreas  pontuais  ou  restritas  e  em  um  número  limitado  de  ensaios.  Os 

métodos construtivos não são uniformes e podem afetar  de forma significativa o 

comportamento  das  estruturas.  Apesar  das  investigações,  estudos  e  análises, 

existem incertezas e áreas de sombra que exigem vigilância continua avaliando os 

resultados dos estudos e o desempenho, devendo ser aplicado o bom senso e o 

julgamento de engenharia em todas as fases do empreendimento.

Portanto  devemos  nos  conscientizar  das  limitações  e  incertezas  no  projeto,  da 

influência dos aspectos construtivos, por vezes imperfeitos ou desuniformes, e dos 

eventuais defeitos, da necessidade de acompanhar as estruturas durante toda sua 

vida  útil  com  uma  operação  judiciosa,  efetuando  as  manutenções  periódicas  e 
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rotineiras de forma preventiva e reparadoras,  quando necessário,  por  causa das 

deteriorações que porventura ocorram ao longo da vida útil. 
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