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Prezado Aluno,

no decorrer desta unidade você deverá desenvolver competência para:

• Identificar tipos de barragens descrevendo suas estruturas componentes;

• Interpretar fatores condicionantes do projeto avaliando as soluções adotadas.
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1 TIPOS E CARACTERÍSTICAS DE BARRAGENS DE ATERRO

Neste capítulo, iremos estudar as barragens construídas com aterro. As barragens 

construídas com aterro são aquelas constituídas de materiais naturais, como o solo, 

ou  de  materiais  processados,  como  rochas  e  brita.  Esses  materiais  devem  ser 

selecionados em uma área de empréstimo e transportados para o local da obra, 

lançados nas posições definidas pelo projeto e compactados. Em relação ao seu 

comportamento  geotécnico,  uma  barragem  de  aterro  deve  ter  as  seguintes 

características:  resistência,  incompressibilidade,  ausência  de  contração  quando 

seca, plasticidade, aderência, mínimo de rastejo, mínimo de permeabilidade e de 

erodibilidade.

Barragens de aterro (enbankment dam) podem ser divididas em: 

• Barragens de terra: seção homogênea, zoneada ou aterro hidráulico.

• Barragens  de  enrocamento:  núcleo  de  terra  e  barragens  com  membrana 

impermeável.

Os maciços das barragens de aterro têm como elementos básicos constituintes:

• Crista ou coroamento.

• Talude de montante.

• Talude de jusante.

• Base de assentamento ou fundação.

• Linha de infiltração.

As  barragens  de  aterro  são  basicamente  estruturas  com  seção  transversal 

trapezoidal,  constituídas  de  solo  compactado.  De  forma  reduzida,  podem  ser 

caracterizadas da seguinte forma:

• Uma estrutura localizada de forma a permitir a retenção da água, denominada 

de corpo da barragem, maciço ou taipa;

• Uma área a montante na qual é armazenada a água de forma a permitir o seu 
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uso na época desejada, denominada de reservatório ou açude (lago);

Um  conjunto  de  obras  e  equipamentos  hidráulicos  que  permitem  efetuar  a 

transposição da água de montante para jusante, seja para proteção do corpo da 

barragem contra eventuais galgamentos (vertedor, sangradouro ou ladrão), seja para 

permitir a utilização da água para os mais diversos fins (tomada d’água). A Figura 1 

apresenta uma seção típica de barragem de aterro.

Figura 1 – Componentes Básicos de uma Barragem de Aterro Homogênea

Fonte:Nota do autor.

1.1 Tipos de Barragens de Aterro

Segundo Eletrobrás (2000), a barragem de terra é apropriada para locais onde a 

topografia se apresenta suavemente ondulada, nos vales pouco encaixados, e onde 

existam áreas de empréstimo de materiais  argilosos/arenosos suficientes  para  a 

construção do maciço compactado. Devemos analisar a possibilidade de utilização 

dos materiais terrosos provenientes das escavações exigidas para a execução da 

obra, como, por exemplo, as do canal de adução, se houver, e das fundações das 

estruturas de concreto.

De forma esquemática, Eletrobrás (2000) elenca as características adequadas para 

a implantação de uma barragem de terra:
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• Áreas  de  empréstimo  e  pedreiras  localizadas  em cotas  superiores  às  da 

barragem, visando facilitar o transporte de materiais;

• As fundações devem ter resistência e estanqueidade suficientes;

• O eixo deve ser posicionado no local mais estreito do rio, visando-se reduzir o 

volume da barragem;

• As  margens  do  reservatório  devem  ser  estáveis,  visando-se  minimizar 

escorregamentos;

• A  correta  utilização  das  condições  topográficas  na  definição  do 

posicionamento do vertedouro situando-o fora do corpo da barragem.

Além da disponibilidade de solos, devemos verificar a existência de areia, que será 

utilizada nas estruturas de drenagem e para fazer concreto, e  de rochas para o 

enrocamento e agregados para concreto. O estudo inicial das dimensões e locação 

do vertedouro e as intervenções necessárias para o desvio do rio temporariamente 

para construção da barragem também podem limitar  a  seleção de barragens de 

terra. Por fim, as condições do meio ambiente e do clima regional podem interferir  

negativamente nos processos de compactação, escavação e transporte de material 

de empréstimo.

O Atlas Digital das Águas de Minas traz outros limitantes para a seleção de locais de 

barramento, mais vinculados a obras de pequeno porte:

1.2 Barragens de Terra

As barragens de terra são as barragens de aterro mais comumente utilizadas. 

Para a sua construção, adotamos materiais naturais (argila, areia e silte) com um 

mínimo de processamento  prévio.  Segundo Schoklitsch  (1946),  as  barragens de 

terra podem assumir alturas de até 100 m, desde que as condições geológicas do 

terreno e os custos envolvidos sejam compatíveis.
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Para  Hradilek  et  al  (2002),  essas  barragens  são  apropriadas  quando  houver  a 

disponibilidade de solo argiloso ou areno-siltoso/argiloso próximo à área da obra, 

além da existência de um local apropriado para a localização do vertedouro em uma 

das margens.

As barragens de terra podem ser homogêneas ou zoneadas, sendo esta definição 

decidida em função do volume e da qualidade dos materiais existentes no local, dos 

processos construtivos a serem utilizados e dos solos que constituem as fundações 

da barragem. Sempre que possível, devem ser utilizados no corpo da barragem os 

materiais  escavados  para  a  construção  do  vertedouro  e  outras  escavações 

obrigatórias.  Se  no  local  da  barragem existirem quantidades  suficientes  de  solo 

argiloso ou areno-siltoso/argiloso, a barragem homogênea é a mais recomendada 

para alturas até 10 metros, por ser mais simples e prática em termos construtivos.

A barragem homogênea  é  constituída  praticamente  por  um único  material,  com 

permeabilidade  suficientemente  reduzida  (depois  de  compactado)  para  permitir 

níveis aceitáveis de percolação. As inclinações dos taludes a montante e jusante, 

por  regra,  são  diferentes  para  atenderem  adequadamente  ao  princípio  da 

estabilidade.

A barragem homogênea modificada também é constituída basicamente por um único 

material  de  muito  baixa  permeabilidade,  sendo  empregada  uma  pequena 

percentagem  de  material  permeável  na  construção  de  drenos  para  controle  da 

percolação, o que permite taludes muito mais inclinados do que no caso da adoção 

de um perfil homogêneo puro.

Caso inexistam no local as quantidades suficientes de material para a construção de 

uma barragem do tipo homogênea, recomenda-se a utilização de uma barragem do 

tipo zoneada ou mista. Neste tipo de barragem, os materiais mais permeáveis são 

lançados nas partes externas da seção transversal da barragem, sendo os menos 

permeáveis  (material  mais  argiloso)  lançados  na  parte  central  e/ou  na  parte  de 
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montante.

Podemos  ver  exemplos  de  perfis  de  barragens  homogêneas,  homogêneas 

modificadas e zoneadas nas figuras 1, 2 e 3. 

Figura 2 - Barragem Homogênea Modificada

Fonte: Eletrobrás, 2000.

Figura 3 – Seção Tipo Barragem de Terra Zoneada 

Fonte: Lança, 1997.

Apesar das facilidades e adaptabilidade da barragem de terra a situações diversas, 

a sua seleção deve ser examinada com cuidado, pois o processo de construção 

pode ser muito afetado por fatores climáticos, sendo que as obras de aterro serão 

paralisadas em períodos chuvosos.
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1.3 Barragens de Enrocamento

Para  selecionar  uma  barragem  de  enrocamento,  o  local  considerado  adequado 

deverá possuir as seguintes características:

• A disponibilidade de material rochoso em quantidade suficiente. Normalmente 

é  necessário  desmontar  100 m³  de rocha para cada 130 m³ lançados no 

corpo da barragem. As pedreiras devem estar localizadas preferencialmente 

em cotas superiores às da área de construção da barragem, visando facilitar 

o transporte de materiais;

• A possibilidade de utilização direta do material  independente da fonte seja 

proveniente da escavação das fundações ou das outras estruturas, ou das 

pedreiras;

• A largura do vale, na cota da crista da barragem, deve ser a mais estreita no 

trecho aproveitável do rio, visando reduzir o volume da barragem;

• As fundações e as ombreiras devem ser resistentes e estanques;

• Deve haver facilidade para construção e acessos.

Nas barragens de enrocamento (Figura 4) o aterro é feito com fragmentos de rocha 

ou  cascalho,  compactado  em camadas.  Devem possuir  uma zona  impermeável, 

formada  por  solos  e  filtros  de  material  granular.  Geralmente,  uma  barragem de 

enrocamento  apresenta  mais  de  50%  de  material  permeável  compactado  ou 

descarregado.

As mais comuns são as de núcleo interno de argila, existindo algumas com face de 

concreto e, mais recentemente, barragens de enrocamento com núcleo de asfalto, 

sendo que no Brasil encontramos duas barragens deste tipo: nas usinas hidrelétricas 

Foz do Chapecó e Jirau.  A estabilidade da obra é resultante do seu peso e da 

imbricação das partículas dos diferentes materiais que constituem a barragem.
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Figura 4 – Barragem de Enrocamento

Fonte: Tariq, 2008
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Obs.: na figura 4, os perfis (a) e (b) são barragens com núcleo de argila; (c) é uma 

barragem com face de concreto ou asfalto e (d) apresenta núcleo de asfalto.

Segundo USBR (1967), as barragens de enrocamento são as preferíveis para locais 

remotos, onde existe rocha de apropriada; onde não há solos de boa qualidade e 

nas situações nas quais a construção de uma barragem de concreto seria muito 

honerosa. As barragens mistas, como a mostrada na Figura 5, são variantes dos 

dois outros tipos.

Figura 5 – Barragem Mista, com Seção de Montante em Terra e Seção de Jusante de 

Enrocamento 

Fonte:Lança, 1997.

1.4 Barragens de Aterro Hidráulico

Na construção de barragens com a técnica de aterro hidráulico, o material granular 

misturado com água é transportado por meio de tubulações, por bombeamento ou 

por gravidade, sendo lançado no local com a utilização de hidrociclones ou canhões 

(Figura 6).
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Figura 6 – Lançamento de Polpa na Construção de Aterro

Fonte: Nota do autor.

A compactação do aterro hidráulico é definida pela vazão, a concentração, a altura 

de queda e o espaçamento de lançamento da lama. O aterro hidráulico apresenta 

algumas vantagens quando comparadas com as técnicas convencionais, tais como:

• Alta capacidade construtiva, permitindo a construção de até 200.000 m³ de 

aterro por dia;

• O método permite a execução de aterros submersos;

• Os mecanismos de construção são relativamente simples em comparação 

com os métodos tradicionais;

• Menor exigência de mão de obra e menor custo unitário da obra;

• Permite a construção de barragens sobre fundações de solos colapsíveis.

Como desvantagens, podem ser citadas:

• Maior exigência em relação à composição do solo do aterro;

• O transporte do solo pela água quando realizado sob pressão exige cuidados 

específicos;
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• Grande desgaste da tubulação e dos equipamentos por efeito do atrito do 

solo, principalmente das partículas mais grosseiras.

Esta técnica é muito utilizada na construção de barragens de rejeitos de mineração, 

na construção de aterros em áreas inundáveis ou zonas costeiras e nas situações 

nas quais o transporte do material granular na forma de polpa (água mais partículas 

sólidas) seja mais econômico ou eficiente do que o transporte em caçambas ou 

esteiras.  A Figura  6  mostra  a  construção  do  aterro  de  Copacabana  com  essa 

técnica.

Segundo  Cruz  (1996),  nas  regiões  onde  há  solos  em  quantidade  e  qualidade 

adequadas,  ombreiras suaves e condições climáticas favoráveis,  a barragem em 

terra é a primeira opção a ser considerada. Em regiões áridas, com disponibilidade 

de  rocha,  presença  de  vales  mais  fechados  e  clima  seco,  a  barragem  de 

enrocamento  é  a  alternativa  inicial  a  ser  avaliada.  Nos  climas temperados,  com 

escassez  de  solo,  temperaturas  baixas  e  invernos  longos,  as  barragens  de 

enrocamento  com face  impermeável  tornam-se  atraentes.  Em climas  com muita 

chuva, com solos com umidade elevada próxima da saturação por períodos longos, 

as barragens de terra com drenagem nos espaldares são preferenciais. Por fim, nos 

vales abertos e em grandes planícies aluvionares arenosas, a barragem hidráulica é 

uma alternativa imperiosa.

A International Commission on Large Dams (ICOLD) realizou um levantamento das 

grandes barragens construídas no mundo até 1982, por tipo de seção (Tabela 1) 

pelo  qual  verificamos  a  importância  relativa  das  barragens  de  terra  e  de 

enrocamento e a menor ocorrência das barragens em aterro hidráulico. 
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Tabela 1 – Distribuição Mundial de Barragens de Aterro por Tipo de Seção 

Tipo de seção (%)
Barragem de terra, homogênea 9,5
Terra com filtro 15,0
Terra com enrocamento de pé 6,1
Materiais de solo, areia e cascalho 35,9
Materiais de solo e enrocamento 9,3
Núcleo central de terra e enrocamento 8,4
Solo e face de concreto 4,1
Enrocamento e face de concreto 2,8
Solo e núcleo de argila em camadas 4,7
Solo com núcleo parede diafragma 2,4
Enrocamento com núcleo em parede 0,9
Núcleo hidráulico (aterro hidráulico) 0,9

Fonte: ICOLD

No Brasil, encontram-se exemplos de barragens construídas de todos os tipos de 

aterro apresentados acima. O açude de Orós (Figura 7), no Ceará, e a barragem de 

Sobradinho, no rio São Fran cisco, são exemplos de aterro zoneado, enquanto que a 

barragem da usina hidrelétrica de Campos Novos (Figura 8), com 202 metros de 

altura, é um exemplo de obra em enrocamento. A barragem da usina hidrelétrica de 

Apolônio Sales (Moxotó – Figura 9) é uma barragem mista.

Barragens em terra correspondem à grande maioria das obras agrícolas de pequeno 

porte.  Utilizando o GoogleEarth,  podemos visualizar na figura 10, a barragem da 

Barra Falsa, no Rio Grande do Sul, que é um exemplo de barragem construída com 

aterro hidráulico. Para isso, indique as coordenadas 31°34’27”S e 51º28’03”O.

Esta pequena barragem foi  construída totalmente com areia retirada do fundo da 

Laguna dos Patos. Seu objetivo é armazenar água doce para irrigação de arroz no 

período em que a laguna fica salinizada pela entrada de água do oceano Atlântico. 

• Exemplos Brasileiros de Barragens de Aterro
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Figura 7 - Açude de Orós, CE 

Fonte: Disponível em : http://www.dnocs.gov.br/barragens/oros/oros.htm

Figura 8- Usina Campos Novos, rio Canoas, SC

Fonte: Disponível em: http://www.camposnovos.sc.gov.br/turismo/item/detalhe/1482
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Figura 9 - Barragem Mista Hidrelétrica Moxotó, AL

Fonte: Disponível em: http://www.sbbengenharia.com.br/links/board/imagens/moxoto.jpg

Figura 10- Vista de Montante da Barragem da Barra Falsa, São José do Norte, RS

Fonte: Nota do autor.
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2 NOÇÕES BÁSICAS DOS MATERIAIS CONSTRUTIVOS

2.1 Fundações

Para  a  seleção  do  tipo  de  barragem  a  ser  construída,  devemos  conhecer  as 

condições das fundações e  a  sua relação com o material  que será  utilizado na 

construção.  Para  isso,  devemos  considerar  as  características  geotécnicas  e 

geológicas do local e do material de construção em distintos momentos e situações. 

Nesta análise, são investigadas a deformação da fundação ou recalque devido ao 

peso da barragem e a percolação d’água do reservatório através da fundação.

Segundo USBR (1967),  as fundações mais comuns são divididas em cinco tipos 

básicos:

• Fundações de rocha sólida – devido a sua relativa alta resistência à carga e 

sua resistência à erosão e infiltração, apresentam poucas restrições ao tipo 

de barragem. Com frequência será necessário remover a camada de rocha 

desagregada e fechar fendas e fraturas com injeções de cimento;

• Fundações  sobre  cascalhos  –  quando  bem  compactadas  são  boas  para 

construir  barragens  de  terra  e  de  enrocamento.  Por  serem  usualmente 

permeáveis,  podem  ser  necessárias  obras  de  impermeabilização  destas 

fundações;

• Fundação  sobre  silte  ou  areia  fina  –  podem  ser  utilizadas  para  apoiar 

barragens de gravidade  de pequena altura  especialmente  projetadas  para 

elas,  mas  não  servem  para  barragens  de  enrocamento.  Os  principais 

problemas são o adensamento, a formação de piping, as perdas excessivas 

por infiltração e a necessidade de proteção contra a erosão da fundação no 

pé do talude seco;

• Fundações de argila – podem ser utilizadas para suportar barragens, mas 

exigem  tratamento  especial.  Podem  gerar  adensamentos  significativos  da 

barragem se a argila não estiver consolidada e estiver saturada;

• Fundações  irregulares  –  necessitam  uma  análise  detalhada  e  projetos 
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especiais.

Segundo Babbit et al., a rocha ígnea homogênea e não estratificada é considerada o 

material de fundação desejado para uma barragem de terra, mas toda a fundação 

deve  ser  devidamente  investigada.  As  fundações  de  uma  barragem  só  serão 

conhecidas após a realização de uma investigação geotécnica. Os programas de 

prospecção geotécnica têm um custo relativo baixo para as obras de médio e grande 

porte,  situando-se  entre  0,5  e  1% em relação  ao custo  total.  Para  as  obras  de 

pequeno porte,  no entanto,  esse custo teria  uma participação bem maior,  o  que 

poderia explicar o grande número de obras sem informações geotécnicas ou com 

análises das condições de fundação muito simplificadas.

 

A investigação  geotécnica  é  normalmente  executada  com  base  em  ensaios  de 

campo,  cujas  medidas  permitem  uma  definição  satisfatória  da  estratigrafia  do 

subsolo e  uma estimativa  realista  das propriedades geomecânicas dos materiais 

envolvidos. 

As partir desta investigação obtemos informações como:

• Caracterização das camadas do solo, com definição de área, profundidade e 

espessura de cada uma;

• Compacidade dos solos granulares e consistência dos solos coesivos;

• Profundidade do  topo  da  rocha  e  suas  características  (litologia,  área  em 

planta, grau de alteração, de fratura e de consistência, etc);

• Localização do nível da água (NA).

Além disto, é realizada a coleta de amostras deformadas e indeformadas do solo 

para a realização de ensaios mecânicos em laboratório. As amostras indeformadas 

são retiradas sem ou com pequena modificação de suas características in situ, por 

meio da utilização de equipamentos e técnicas apropriadas.
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As  amostras  deformadas  são  retiradas  sem  a  preocupação  da  manutenção  da 

estrutura do solo. Também são chamadas de amostras amolgadas quando ocorre a 

fragmentação do material  amostrado pelo amassamento completo do solo. Neste 

caso,  mantém-se  constante  a  sua  umidade,  mas  perde-se  a  sua  resistência  ao 

cisalhamento.

Os  materiais  empregados  nas  barragens  são  classificados  de  acordo  com  a 

dificuldade de escavação em três categorias. O material de primeira categoria pode 

ser  escavado  por  equipamentos  como  o  scraper,  o  trator  de  esteira  e  a  pá-

carregadeira.

Basicamente, são solos, materiais arenosos e seixos rolados com diâmetro máximo 

de 0,15 m. Os materiais de segunda categoria correspondem a rochas alteradas, 

cuja extração se processe por combinação de equipamentos ou eventualmente exija 

o uso de explosivos. Os de terceira categoria exige o uso contínuo de explosivos.

Os materiais sofrem alteração de volume quando são removidos, o que é conhecido 

por empolamento, que é o aumento do volume sofrido por um determinado material 

do seu estado Natural para o estado Solto ao ser transportado, ou seja, ocorre o 

aumento do Índice de vazios entre as partículas sólidas.

Esse aumento varia  entre 1,12 e 1,4,  sendo maior  para argila.  As distâncias de 

transporte são definidas como curtas (<100 m), médias (até 1.000 m) e longas (> 

1.000). A distância define o tipo de equipamento a ser utilizado para a escavação e o 

transporte do material de 1º categoria. A inclinação do terreno ou da rampa a ser 

vencida  para  carregamento  e  descarregamento  do  material  também influencia  a 

seleção  do  equipamento,  assim  como  a  resistência  do  terreno  ou  do  aterro  ao 

afundamento dos equipamentos carregados.
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2.2 Solos Compactados e Enrocamentos

Os ensaios de laboratório realizados com as amostras enviadas nos permitirão obter 

diversos índices geomecânicos dos solos, tanto dos solos da fundação como os que 

poderão  ser  utilizados  na  construção  do  maciço.  Na  Unidade  7  –  Aspectos 

Geológicos  e  Geotécnicos,  foram abordadas  as  noções  básicas  de  geotecnia  e 

prospecções geológicas.

Neste  item,  veremos  as  propriedades  dos  solos  compactados.  O  Grau  de 

Compacidade (GC) de um solo varia de 0 a 1 e representa a concentração de grãos 

em um dado volume, sendo calculado pelas seguintes expressões: εmáx, o índice 

de  vazios  máximos  (estado  fofo),  εmin,  o  índice  de  vazios  mínimo  (estado 

compactado)  e  ε,  o  índice  de  vazios  natural.  Na  Tabela  2  podemos  ver  a 

classificação dos solos de acordo com o valor do GC.

Tabela 2 – Classificação dos Solos pelo Grau de Compacidade

Denominação Grau de Compacidade (GC)
Fofos ou soltos GC<1/3

Medianamente compactos 1/3<GC<2/3
Compactos 2/3<GC<1,00

A alteração da compacidade do solo é realizada pela compactação do mesmo. Os 

estudos realizados por Proctor na década de 30 comprovaram um dos princípios da 

Mecânica dos Solos, que afirma que a densidade final de um solo compactado, sob 

uma  determinada  energia  de  compactação,  depende  da  umidade  do  solo  no 

momento da compactação. Proctor verificou que a presença de maiores quantidades 

de  água  na  mistura  de  solo  no  momento  da  compactação  resultava  em  uma 

elevação do peso específico aparente.

A razão para tal  resultado é que a água atua como um lubrificante, facilitando a 

aproximação das partículas, permitindo melhor entrosamento e a redução do volume 

de  vazios.  Em  um  determinado  teor  de  umidade  atinge-se  um  peso  específico 
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aparente seco máximo, a partir do qual, ainda que se adicione mais água, o volume 

de vazios passará a aumentar. A explicação desse fato reside em que quantidades 

adicionais de água, após o ponto ótimo, ao invés de facilitarem a aproximação dos 

grãos, fazem com estes se afastem, aumentando novamente o volume de vazios e, 

por isso, causando o decréscimo do peso específico.

Próximo do ponto de umidade ótima, a variação do peso específico em relação a 

uma variação da umidade é pequena. Os solos compactados na umidade ótima não 

corresponderão, portanto, a resistências máximas, mas sim, a máximas resistências 

estáveis, isto é, que não variam muito com uma posterior saturação. A Figura 11 

exemplifica essas relações.

Figura 11 – Curva de Compactação e Umidade Ótima de Proctor 

Fonte: Soares et al., 2006
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Como vimos, a realização da investigação geotécnica e das análises de laboratório 

permite  classificar os solos.  Uma classificação muito utilizada para barragens de 

terra é a do Sistema Unificado de Solos, proposto por Casagrande, que se baseia na 

identificação do tipo e do predomínio de seus elementos básicos – areia (S), silte 

(M), argila (C), cascalhos (G) e matéria orgânica (O e Pt - turfa) -, considerando o 

tamanho de seus grãos, a distribuição granulométrica (W – bem distribuídos; P – mal 

distribuídos),  a  plasticidade  (H  –  alta;  L  –  baixa)  e  a  compressibilidade.  Como 

exemplos, um solo GC é composto de cascalhos e argila; um solo ML é um silte de  

baixa plasticidade, um solo SC é areno-argiloso.

Em termos gerais,  a  maioria  dos solos  pode ser  utilizada para  a construção de 

barragens de terra,  sendo exceções materiais orgânicos, silte,  rocha moída e as 

argilas com limites de liquidez acima de 80%.

Propondo  outra  classificação,  Cruz  (1996)  analisou  os  ensaios  de  solos 

compactados  utilizados  nas barragens brasileiras.  Segundo  o  autor,  esses solos 

podem ser divididos em quatro grupos, apresentados na Tabela 3. A análise de Cruz 

(1996) indica que os solos do Grupo 1 são os mais resistentes. Os solos do Grupo 3, 

mesmo que apresentem teores de argila consideráveis (como 30%) têm uma fração 

arenosa  predominante.  Se  o  solo  for  compactado  em  níveis  médios  (95%,  por 

exemplo)  abaixo  da  compactação  ótima,  o  aterro  pode  apresentar  um 

comportamento  de areia  fofa quando saturado,  pois  solos  deste  grupo têm uma 

perda significativa de resistência por saturação. Por isso, as zonas das barragens 

construídas com estes solos que serão submersas devem ter um controle e um rigor 

maior no processo de compactação.
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Tabela 3 – Classificação de Solos Utilizados em Barragens Brasileiras 

• Grupo  1  -  Solos  lateríticos  argilosos,  também  denominados  solos 

residuais  maduros  e/ou  colúvios.  São  formados  essencialmente  por 

processos de intemperismo, tanto de rochas ígneas extrusivas e intrusivas 

como de rochas metamórficas. Correspondem à primeira camada do perfil 

de intemperismo, são homogêneos, possuem baixa fertilidade natural, alta 

porosidade,  baixo  grau  de  saturação  e  umidade  natural  próxima  a  da 

umidade ótima de Proctor. São solos argilosos e que podem ter sido muito 

ou pouco transportados. Sua trabalhabilidade pode ser considerada boa, 

para umidades até 20% acima da umidade ótima de compactação.

• Grupo 2 - Solos saprolíticos ou solos residuais jovens que sofreram pouca 

ou nenhuma ação do processo de laterização. Correspondem à segunda 

camada  do  perfil  de  intemperismo.  São  compactos,  frequentemente 

heterogêneos,  mais  siltosos  em  algumas  formações  e  possuem  alta 

umidade  natural.  São  originados  das  mesmas  rochas  do  Grupo  1  e 

resultam do intemperismo in situ da rocha matriz. Sua trabalhabilidade é 

boa,  mesmo  para  altos  teores  de  umidade,  mas  o  produto  final  da 

compactação é mais heterogêneo.

• Grupo  3  -  Solos  lateríticos  arenosos,  às  vezes  identificados  como 

colúvios,  formados  por  materiais  originados  de  rochas  sedimentares, 

principalmente  arenitos,  ou  de  areias  cenozoicas.  São  solos  mais 

transportados que os do Grupo 1 e é comum encontrá-los misturados a 

outros  solos.  Este  é  o  caso  de  solos  originados  do  intemperismo  de 

arenitos,  mas  que  contêm uma fração  argilosa  proveniente  de  basalto 

ocorrente  na  área.  Na  sua  condição  natural,  são  homogeneamente 

porosos,  com baixa  densidade  e  possuem umidade  natural  próxima à 

umidade  ótima  de  Proctor.  Sua  trabalhabilidade  é  boa  para  níveis  de 

umidade próximos ao Limite de Plasticidade, se do lado seco.

• Grupo  4  -  Solos  originários  de  sedimentos  e  transportados,  sendo 
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identificados  em  algumas  áreas  como  solos  coluviais.  Podem  ocorrer 

naturalmente em altas densidades. Dependendo de sua origem podem ser 

mais ou menos argilosos, siltosos ou arenosos e muito pouco afetados 

pelos processos de laterização. Ocorrem  in  situ em teores de umidade 

variáveis e diferentes graus de saturação ou em condições não uniformes. 

Sua trabalhabilidade depende grandemente de suas condições naturais 

de umidade e densidade. Têm sido empregados em larga escala, com alta 

produtividade. Solos originários de outras rochas sedimentares, tais como 

argilitos, siltitos, arenitos e xisto, ou de rochas metamórficas, como filitos e 

micaxistos, dependendo do grau de intemperismo e laterização, podem 

ser enquadrados nos Grupos 1, 2 ou 3. 
Fonte: Cruz.1996
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3 PROJETO E DIMENSIONAMENTO

De acordo  com o  projeto,  também poderemos observar  elementos  de  vedação, 

drenantes  e  estabilizantes  e  uma  estrutura  de  extravazamento  para  escoar  o 

excesso de água recebido da bacia de contribuição. Se uma barragem for destinada 

ao  armazenamento  de  água,  deve  possuir  um elevado  grau  de  estanqueidade, 

condição  assegurada  pela  presença  do  elemento  de  vedação.  Já  os  elementos 

drenantes devem assegurar a estabilidade da obra.

Devem possuir um sistema de drenagem interna e um elemento estabilizante que 

previnam a ruptura por  cisalhamento e um sistema de extravazamento que lhes 

confira um grau elevado de segurança contra galgamento. 

A concepção destes elementos é a função básica do projeto da barragem, sendo 

função  de  princípios  básicos,  da  disponibilidade  de  materiais,  das  condições  da 

fundação e dos custos envolvidos, entre outros condicionantes. Nos itens a seguir, 

detalharemos  os  condicionantes,  as  soluções  possíveis  e  os  critérios  a  serem 

observados no dimensionamento dos diferentes elementos.

Segundo Cruz (1996) o projeto de uma barragem deve obedecer a três princípios 

básicos:

• Princípio do controle de fluxo

As  lógicas  aplicadas  nas  seções  de  montante  e  de  jusante  de  uma  barragem, 

considerando-se o seu eixo, são opostas. Na seção de montante, deve-se buscar o 

máximo de vedação, tanto do maciço como da fundação; na seção de jusante, deve-

se facilitar o processo de drenagem do maciço e da fundação.

• Princípio da estabilidade

As zonas externas ou espaldares da barragem devem garantir  a estabilidade da 

barragem  para  as  várias  situações  da  carga.  O  projeto  destas  zonas  deve 
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compatibilizar o maciço com os materiais da fundação.

• Princípio da compatibilidade das deformações

Para reduzir os recalques diferenciais da fundação e dos materiais empregados na 

construção da barragem e de seus efeitos, devem ser previstas zonas adicionais de 

transição para compatibilização da compressibilidade destes materiais.

A  escolha  do  tipo  do  barramento  é  função  de  uma  série  de  critérios. 

Frequentemente, uma seleção inicial deve ser reavaliada por meio de anteprojetos 

que permitam a avaliação técnica e financeira dos arranjos propostos. Entre estes 

critérios encontramos: a disponibilidade de materiais de construção, as condições 

das  fundações,  as  condições  topográficas,  o  tipo  e  localização  do  vertedouro 

necessário e a vazão de cheia, que são itens já comentados.

Além destes, devemos considerar as condições de acesso, a natureza das obras de 

desvio  necessárias,  os  volumes  das  escavações  obrigatórias,  as  condições 

climáticas que possam interferir no cronograma das obras, os tipos de equipamento 

e laboratórios disponíveis, o custo da mão de obra e a legislação local referente às 

questões trabalhistas e à segurança da obra.

Segundo Lança (1997), o perfil adotado é principalmente condicionado por:

• Materiais  disponíveis:  o  tipo,  a  quantidade  e  a  localização  são  fatores 

importantes no projeto de uma barragem. A existência de um único material 

impermeável  terá  como  solução  básica  uma  barragem  homogênea  com 

drenos. Quando o material disponível é permeável (areia, seixo, cascalho), a 

solução é  uma barragem zonada,  contendo  um núcleo  impermeável  caso 

exista algum solo impermeável. Existindo apenas solo permeável, em vez do 

núcleo será colocada uma cortina impermeável. Caso existam vários solos, 

será  aconselhável  a  criação  de  um  perfil  zonado  onde  os  solos  mais 
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permeáveis são colocados no exterior (jusante) com função estabilizadora e 

os solos menos permeáveis são colocados no interior (montante) com função 

de estanqueidade;

• A dimensão e a forma do vale: se o vale for largo, não tem muita influência no 

dimensionamento do perfil. Se o vale for estreito poderá ser necessário ter 

especial cuidado com a zona de ligação entre o corpo da barragem e o talude 

natural do vale, pois esta zona é propícia à ocorrência de fendilhamento e 

consequentes infiltrações produzidas por assentamentos diferenciais;

• Água no subsolo: se o nível freático na zona de encontro da barragem com a 

fundação for  mais elevado do que o nível  do leito  do rio é um indicio  de 

possíveis fugas do futuro reservatório;

• Atividade  sísmica:  a  atividade  sísmica  da  zona  onde  está  localizada  a 

barragem influencia o projeto da barragem, pois esta terá que estar preparada 

para  suportar  as  acelerações  horizontais  dos  sismos  mais  prováveis  na 

respectiva região;

• Condições climáticas:  é  um fator  de primordial  importância,  especialmente 

durante a fase da construção, onde os aterros de materiais permeáveis não 

são prejudicados pela chuva. Pode ser necessário gerenciar o cronograma da 

obra  para  a  construção  do  aterro  nas  melhores  condições  climáticas.  As 

condições  climáticas  também  influenciam  o  regime  de  cheias  e, 

consequentemente, tem repercussões no dimensionamento do corpo e dos 

órgãos hidráulicos da barragem;

 

• Desvio do rio: em certos casos será necessário efetuar o desvio do rio, sendo 

que o modo como esta operação se efetua é condicionado pela forma do 

vale, o regime de cheias e a vazão do rio. Em vales estreitos normalmente 

opta-se por um túnel; em vales abertos, por vezes é possível aterrar numa 
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parte  enquanto  que  o  rio  corre  pela  outra.  Quando  se  constrói  uma 

ensecadeira,  uma  parte  do  reservatório  é  inundada,  sendo  necessário 

verificar se as áreas de empréstimo de material irão ficar disponíveis. Se for 

necessário  construir  uma  ensecadeira  de  grandes  dimensões,  pode  ser 

lucrativo incorporá-la no corpo da barragem. Durante a construção deve ser 

prevista a situação de galgamento das ensecadeiras, como o apresentado na 

Figura 12, que demonstra a fiscalização da obra em abril de 1992. Podemos 

observar o núcleo de argila compactado em camadas e o vertedor lateral em 

concreto.

Figura 12 – Rompimento do Aterro Zoneado durante a Construção da Barragem VAC 06 

após Galgamento da Ensecadeira (São Gabriel, RS)

Fonte: Nota do autor.
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• Ação das ondas- a proteção do talude de montante e a altura de segurança 

ou  folga  são  diretamente  influenciados  pela  ação  das  ondas,  sendo 

necessário  prever  a  intensidade  e  altura  das  ondas  recorrendo  ao 

conhecimento  dos  ventos  predominantes  na  região.  As  soluções  mais 

frequentes são a colocação de um rip rap ou a diminuição da inclinação do 

talude de montante;

• Frequência e velocidade de esvaziamento: o esvaziamento do reservatório é 

um dos cenários críticos na vida de uma barragem, sendo o dimensionamento 

do talude de montante diretamente influenciado por este fator.

• Tempo disponível para a construção: o tempo disponível para a construção da 

barragem pode ser um fator que condiciona a solução adotada, já que no 

tratamento  das  fundações,  caso  seja  requerida  uma  consolidação  mais 

detalhada, pode não ser compatível  com o tempo disponível.  Por vezes o 

fator prazo pode inviabilizar a construção do núcleo central, sendo preferível a 

adoção  de  cortinas  impermeáveis.  No  caso  de  se  optar  pela  construção 

rápida  do  núcleo  central  impermeável  em  barragens  de  enrocamento  ou 

zoneadas,  pode  ser  necessária  a  colocação  de  filtros  horizontais  para  a 

dissipação das tensões neutras.

A Tabela  4  apresenta  as  inclinações  dos  taludes  de  montante  e  jusante  para 

barragens  homogêneas  sobre  fundações  estáveis,  sendo  diferenciados  para  as 

obras  que  poderão  estar  sujeitas  a  esvaziamentos  rápidos,  entendidas  como 

rebaixamentos de nível maiores do que 0,15 metros por dia, segundo recomendação 

do  USBR  (1967).  Na  tabela,  os  solos  são  classificados  pela  proposta  de 

Casagrande.

Natureza  da  fundação:  as  barragens  fundadas  em  terrenos  menos  resistentes 

devem possuir taludes com inclinações menores. Se a fundação for constituída por 

um solo permeável é necessário construir uma vala “corta águas” ou cut off (veja na 
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Figura 3). Caso a fundação seja de material rochoso, devemos ter especial cuidado 

na ligação entre a fundação e o corpo da barragem.

Tabela 4 – Seções Tipo e Inclinações de Taludes de Barragens Homogêneas 

Tipo Sujeita a 

esvaziamento 

rápido

Classificação 

do solo

Inclinação de 

montante

Inclinação de 

jusante

Homogênea ou 

Homogênea 

modificada

Não

GC, GM, SC

 SM CL, ML

CH, MH

2,5 : 1

3 : 1

3,5 : 1

2 : 1

2,5 : 1

2,5 : 1
Homogênea 

modificada Sim

GC, GM, SC

SM CL, ML

CH, MH

3 : 1

3,5 : 1

4 : 1

2 : 1

2,5 : 1

2,5 : 1
Fonte: Hradileck, 2002

Obs.: Solos classificados como GW, GP, SW, SP e Pt são inadequados. Não se 

recomendam solos tipo OL e OH para porções maiores do maciço.

Para as barragens zoneadas, a inclinação dos taludes é uma função das dimensões 

relativas  do  núcleo  impermeável  e  dos  maciços  laterais  estabilizadores,  como 

indicado na Figura 13 e na Tabela 5.
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Tabela 5 – Seções Tipo e Inclinações de Taludes em Barragens Zoneadas 

Tipo

Sujeita a 

esvaziamento 

rápido

Classificação do 

solo

Inclinação de 

montante

(x na figura 10)

Inclinação 

de jusante

(y na figura 

10)

Núcleo 

mínimo “A”

Não importa

GC, GM, SC, SM

CL, ML, CH ou 

MH

2 : 1 2 : 1

Núcleo 

máximo

Não

GC, GM

SC, SM

CL, ML

CH, MH

2 : 1

2,25 : 1

2,5 : 1

3 : 1

2 : 1

2,25 : 1

2,5 : 1

3 : 1

Núcleo 

máximo

Sim

GC, GM,

SC, SM

CL, ML

CH, MH

2,5 : 1

2,5 : 1

3 : 1

3,5 : 1

2 : 1

2,25 : 1

2,5 : 1

3 : 1
Fonte: Hradileck, 2002

Obs.:  Núcleos  mínimos  e  máximos  são  indicados  na  Figura  13.  Os  materiais 

aceitáveis para os maciços laterais são enrocamento, GW, GP, SW (seixo) e SP 

(seixo). Solos classificados como  Pt são inadequados. Não se recomendam solos 

tipo OL e OH para porções maiores do maciço.
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Figura 13 – Núcleos Mínimos e Máximos de Barragens Zoneadas 

Fonte: Hradileck, 2002

Legenda:

Núcleo máximo.

Núcleo mínimo “B” no caso de barragens sobre fundações permeáveis, sem cut 

off positivo.
Núcleo mínimo “A” no caso de barragens sobre fundações impermeáveis, com 

cut off positivo.

3.1 Dimensionamento básico

O  levantamento  básico  inicial  de  um projeto  de  barragem de  aterro,  depois  de 

avaliadas  de  forma  preliminar  as  condições  do  local,  é  o  levantamento 

planialtimétrico, com maior detalhamento nas regiões do eixo e do vertedouro.

A partir dele podemos definir preliminarmente os elementos básicos para o projeto: a 

cota máxima da crista (H), o nível máximo do reservatório, a curva cota-área-volume 

característica do reservatório, o posicionamento das estruturas (maciço, vertedouro, 

tomada d’água) e as interferências com a cobertura vegetal e com a infraestrutura 

local.

Como produtos finais, o levantamento topográfico deverá permitir a elaboração de 
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plantas com curvas de nível equidistantes de 1,0 m ou menos. A planta geral do 

reservatório será realizada em escalas da ordem de 1:5.000, sendo possível que os 

órgãos  estaduais  e  municipais  de  licenciamento  ambiental,  de  outorga  ou  de 

licenciamento para construção adotem outra magnitude de escala.

Após  analisadas  as  condições  topográficas,  devemos  realizar  os  estudos 

geotécnicos e hidrológicos, que permitirão a definição dos condicionantes da obra 

em  si,  como  características  da  fundação  e  disponibilidade  de  materiais  de 

construção, e das suas estruturas de segurança e vedação. Esses levantamentos 

fornecerão os elementos necessários para realizarmos o dimensionamento inicial da 

barragem,  que  poderá  sofrer  alterações  posteriores  definidas  pelo  estudo  de 

percolação e pela análise de estabilidade.

A dimensão básica de uma barragem de terra é a sua altura, que depende do nível  

máximo  armazenado.  Esse,  por  sua  vez,  é  definido  com  base  nos  estudos 

hidrológicos,  pelos  limitantes  da  topografia  do  local,  de  fatores  econômicos,  do 

impacto da desapropriação das terras que serão alagadas, de fatores políticos, da 

presença de infraestruturas que não podem ser alagadas, entre muitos outros que 

não  fazem  parte  da  definição  técnica  desta  variável.  A altura  máxima  de  água 

definirá  a  posição  do  vertedor,  que  será  o  responsável  para  escoar  o  volume 

excedente. 

Conhecida a altura da água no seu nível máximo operacional, deve-se calcular a 

altura de segurança ou sobre-elevação (também conhecida como bordo ou borda 

livre,  free board ou revanche da barragem) do maciço. A altura de segurança deve 

ser  suficiente  para  impedir  que  as  ondas  formadas  no  interior  do  reservatório,  

quando atingem o maciço, sejam capazes de ultrapassá-lo. A borda livre é função da 

profundidade  da  água  junto  à  barragem,  da  extensão  (L)  da  superfície  do 

reservatório  (fetch),  medida  perpendicularmente  ao  eixo  da  barragem,  como 

mostrado na Figura 14, e do vento que sopra sobre a superfície da água.
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Figura 14 – Fetch de um Lago de uma Barragem

Fonte: Nota do autor.

A aplicação do método de Saville, conforme indicado pela Eletrobrás (2003) para o 

cálculo das ondas, considerará um vento máximo de 100 km/h e uma onda com 

probabilidade de 2% de ser superada. No caso de um lago com curvas, o  fetch 

efetivo  pode  ser  calculado  a  partir  da  separação  de  i  trechos  retilíneos  de 

comprimento xi e dos ângulos θi destas retas com o maciço: 

f efetivo=
∑ xi . cos

2θ i

∑ cosθ i

Na Figura 15, a altura de segurança é representada pela letra “d”, a elevação da 

onda por “h” e a altura devida à velocidade da onda por “hr”. A letra “a” indica uma 

margem mínima a ser considerada no nível máximo de água na barragem, que é o 

referente ao do escoamento da cheia de projeto do vertedouro. Sandoval  (2011) 

propõe que o valor da “a” seja igual ou maior a 0,5 m.
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Figura 15 – Altura de Segurança e as Ondas Formadas no Reservatório 

Fonte: Sandoval, 2011

Para barragem com altura  de água menor  que 10 m,  os  valores  da borda livre 

constam da tabela 6. A tabela 7 apresenta os valores mínimos e indicados da altura 

de segurança em função do fetch. 

Tabela 6 – Altura da Borda Livre (m), para Barragens com Altura Menor que 10 m

Profundidade da 
água junto à 

barragem (m)

Extensão do espelho d’água do reservatório - L (km)

0,2 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

P < 6,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,15 1,25

6,00 < P < 10,00 1,00 1,00 1,00 1,05 1,15 1,25 1,35

Fonte: Eletrobrás, 2000

Tabela 7 – Altura de Segurança em Função da Dimensão do Lago 

Fetch (km) Altura de segurança (m)
Indicada Mínima

< 1,5 1,2 1,0
1,5 1,5 1,2
5,0 2,0 1,5
7,0 2,5 1,8
15,0 3,0 2,0
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Fonte: Hradilek et, 2002

Para barragens de terra e de enrocamento, a borda livre máxima deve ser limitada a 

3,0 m. Para quaisquer barragens, a altura de segurança pode ser calculada a partir 

da estimativa da altura da onda,  a velocidade das ondas e a definição da folga 

mínima.  A equação  empírica  de  Stevenson  permite  calcular  a  altura  da  onda: 

ho=0,028√V . L+0,76−0,26 L
0,25

onde h0 é a altura da onda em m, V é a velocidade 

do vento em km/h e L é o fetch em km. A partir da altura da onda, define-se a altura 

de segurança por h=1,4ho .

Outra forma é, a partir da altura da onda, estimar a sua velocidade pela equação de 

Gaillard v=1,5+2ho , sendo v a velocidade das ondas expressa em m/s e ho em m. A 

velocidade das ondas deve ser transformada em altura (v²/2g).

A altura de segurança final será 
h=1,25ho+

v2

2g .

A altura da barragem é a distância vertical entre o ponto mais profundo da fundação 

até a crita ou coroamento.

A largura da crista ou coroamento em barragens de terra pode ser calculada como 

uma função da altura. A largura mínima da crista, de acordo com o USBR (1967)1 

pode ser calculada pela equação 
L=
H
5

+3
, onde H é a altura máxima da barragem 

e L é a largura mínima da crista,  em metros. O USBR estabelece como largura 

mínima o valor de 3,65 m (12 pés). 

Eletrobrás (2000) estabelece como larguras mínimas os valores de 3,0 e de 6,0 m, 

1

 A equação original é , mas utilizando como unidade de comprimento o pé (ft).
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caso a barragem seja utilizada como estrada. Outras equações para o cálculo da 

largura  mínima da crista  em função da altura  da barragem são as  de Preese (

L=1,1√H+1 ), a de Knappen ( L=1,65√H ) e a de USBR ( L=3,63
3√H−1,5 ).

Com a altura da barragem e a largura da crista definidas, passa-se para a seleção 

inicial da inclinação dos taludes. Esse depende do material de construção e da altura 

da barragem, conforme a Tabela 8.

Tabela 8 – Inclinação dos Taludes de Barragens (*)

Material do corpo da barragem Altura da 
barragem (**)

Altura da barragem (**)

até 5 metros de 5,1 a 10,0 metros

Solos 
argilosos

Montante (m1) 2,00 2,75

Jusante (m2) 1,75 2,25

Solos 
arenosos

Montante (m1) 2,25 3,00

Jusante (m2) 2,00 2,25

Areias e 
cascalhos

Montante (m1) 2,75 3,00

Jusante (m2) 2,25 2,50

Pedras de 
mão

(barragens 
mistas)

Montante (m1) 1,35 1,50

Jusante (m2) 1,30 1,40

Fonte: Eletrobrás, 2000.(*)
Valores usuais considerando-se que o material de fundação não condiciona a estabilidade do talude (casos nos quais as  
fundações são mais resistentes que os maciços compactados das barragens).(**) Para barragens com altura > 10 m podem 
ser usadas as mesmas inclinações dos taludes para as barragens de terra,  desde que a estabilidade da barragem seja  
verificada, como citado anteriormente. Para as barragens de enrocamento convencionais (como apresentado mais adiante) os  
taludes devem ter, no mínimo, uma inclinação de 1(V) : 1,65 (H).

O  DNOCS  (1981)  apresenta  uma  análise  mais  complexa,  na  qual  devemos 

considerar  as  condições  de  fundação,  o  tipo  de  solo  e  a  altura  de  pequenas 

barragens para definir a inclinação dos taludes.  Esses valores são apresentados na 

Tabela 9.
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Tabela 9 – Inclinação dos Taludes em Função da Fundação e dos Solos 

Consistência Nº 
SPT

Símbolo Altura da barragem
15 12 9 6 3

Mole <4 Todos Requer análise especial

Média 4 a 
10

SM 4,5 4 3 3 3
SC 6 5 4 3 3
ML 6 5 4 3 3
CL 6,5 5 4 3 3
MH 7 6,5 4,5 3,5 3
CH 13 10 7 4 3

Dura 11 a 
20

SM 4 3,5 3 3 3
SC 5,5 4,5 3,5 3 3
ML 5,5 4,5 3,5 3 3
CL 6 4,5 3,5 3 3
MH 6,5 5 4 3 3
CH 11 9 6 3 3

Rija >20

SM 3,5 3 3 3 3
SC 5 4 3 3 3
ML 5 4 3,5 3 3
CL 5 4 3 3 3
MH 5,5 4 3 3 3
CH 10 8 5,5 3 3

Fonte: Adaptado de DNOCS, 1981.

A coluna Nº SPT apresenta o número médio de golpes no ensaio de penetração SPT 

relativo a uma profundidade de fundação igual à altura da barragem.

A largura da base da seção transversal da barragem em metros é calculada por:

b=L(m1+m2 ) .H  b é a largura da base, L é a largura da crista,  H é a altura da 

barragem e m1 e m2 são as inclinações dos taludes de montante e de jusante.

3.2  Percolação

A percolação ou infiltração é o movimento continuo da água a partir  da face de 

montante em direção a sua face de jusante. Esse movimento é afetado pelo grau de 

compacidade  do  solo,  da  textura,  do  grau  de  saturação,  da  estrutura  e  da 

temperatura da água, que influencia a sua viscosidade.
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Essa infiltração deve ser limitada de acordo com o princípio do controle de fluxo,  

evitando  que  esse  fluxo  aflore  no  talude  de  jusante,  provoque  o  arraste  das 

partículas mais finas e cause processos erosivos internos. Para isso, é necessário 

prever, na fase de projeto, o comportamento da infiltração no maciço e sob o maciço.

A inserção de elementos de drenagem visa provocar o redirecionamento do fluxo, 

evitar a erosão interna e reduzir as pressões intersticiais na porção de jusante, o que 

aumenta a estabilidade da obra. A presença destas estruturas é recomendável para 

barragens acima de 6 metros. A Figura 16 apresenta os principais esquemas de 

drenagem de barragens de aterro.

Figura 16 – Esquemas de Drenagem Comuns para Barragens de Aterro

Tapete Drenante Dreno de Pé

Dreno Vertical Dreno Inclinado

Fonte : Nota do autor
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A eficiência do dreno depende da sua localização e extensão. Para barragens de 

terra de seções homogêneas, o sistema de drenagem interna será constituído, por 

filtros  (ou  drenos)  verticais  ou  inclinados  e  sub-horizontais  conjugados,  além de 

drenos de pé. Para alturas superiores a 15 m, os sistemas de drenagem deverão ser 

dimensionados com mais de um elemento drenante.

Os tapetes drenantes não são suficientes para drenar maciços estratificados e são 

adequados para  fundações de comportamento  uniforme.  Além destas  limitações, 

causam saturação no pé da barragem, mas são fáceis de construir. O filtro vertical 

intercepta os fluxos em fissuras no maciço. Devem ter espessuras de até 2,0 m. O 

filtro  inclinado  elimina  riscos  de  trincas  longitudinais  na  crista  das  barragens  de 

aterro construídas sobre fundações rígidas, podem ter um menor volume de areia do 

que os verticais, mas são mais difíceis de construir. O filtro vertical (ou inclinado) 

deverá ter seu topo na cota correspondente ao nível d’água máximo maximorum do 

reservatório (Eletrobrás, 2003). 

Segundo Cruz (1996), drenos verticais ou chaminé somente são recomendados para 

barragens de 25 a 30 m. Para maiores alturas o dreno inclinado propicia uma melhor 

distribuição de tensões no maciço, evitando a inclusão de uma parede vertical de 

areia que possui uma rigidez sempre muito superior à do maciço adjacente, mesmo 

no caso de barragens de enrocamento.

Os drenos horizontais têm como principal função o controle do fluxo pela fundação, 

embora também atuem na drenagem do maciço. A espessura destes drenos é da 

ordem de 1,0 m, sendo normalmente compostos de areia. A Figura 17 apresenta um 

dreno horizontal.
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Figura 17 – Dreno Horizontal Seguido de Dreno de Pé

Fonte: UFV, 2011

A escolha do material filtrante deve obedecer a dois princípios básicos: (i) o filtro 

deve  ser  mais  permeável  que o solo,  o  que se  garante  com a eleição de uma 

granulometria adequada e (ii) os vazios do filtro não devem permitir a passagem dos 

grãos do solo.

A  execução  de  ensaios  específicos  auxilia  na  escolha  dos  materiais  a  serem 

utilizados.  Os  materiais  de  filtro  e  transição,  quando  usados  como  elementos 

drenantes, deverão ter permeabilidade compatível com a sua utilização e apresentar 

percentagem de finos não coesivos passando na peneira  200 inferior  a  5%.  No 

dimensionamento final dos elementos drenantes deverá ser analisado o efeito da 

contaminação pelo material do aterro e da fundação.

Caso necessário, os drenos deverão ser redimensionados pelo espessamento das 

camadas drenantes.  Poços de alívio a  jusante da barragem serão adotados nos 
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casos em que possam ocorrer subpressões elevadas na fundação.

A proteção dos elementos drenantes é feita pelas camadas de transição, podendo 

ser  adotados  critérios  convencionais  de  transicionamento  granulométrico  dos 

materiais adjacentes. Para isso, considera-se “d” como o diâmetro das partículas 

dos materiais  a  serem protegidos (base)  e  “D”  é  o  diâmetro  das partículas  dos 

materiais de filtro, podendo-se adotar para “d” o valor médio da faixa e “D” o limite 

superior da faixa. Para o material  ser considerado para utilização como dreno, a 

condição básica geral é: D15 filtro>5D15 solo .

No  caso  de  barragens  de  seção  mista,  o  sistema  de  drenagem  interna  será 

constituído por camadas filtrantes em conjunto com o talude de enrocamento de 

jusante.  Para  a  drenagem da  fundação  destas  barragens,  podem ser  adotados 

trincheiras drenantes e poços de alívio espaçados regularmente a jusante, além do 

próprio filtro/dreno sub-horizontal do maciço.

Para o caso do filtro/dreno sub-horizontal em contato com a fundação, a vazão de 

projeto a ser considerada incluirá a contribuição dos dois fluxos, pelo maciço e pela 

fundação.

Podemos também utilizar o Método dos Elementos Finitos (MEF), incorporando a 

presença  e  as  características  do  próprio  filtro  nas  análises  de  percolação  e  de 

estabilidade. Se não incorporarmos o filtro neste momento, será necessário reavaliar 

a estabilidade do maciço com a sua presença.

Em qualquer  caso  a  posição  da  linha  de  saturação  do  filtro  sub-horizontal  terá 

influência nas análises de estabilidade do talude de jusante. A correção dos fatores 

de segurança poderá ser obtida com a utilização de filtros horizontais de camadas 

múltiplas ou filtro “sanduiche” de materiais drenantes de diferentes granulometrias, 

devidamente dimensionados.
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3.3 Estabilidade de Taludes e Fundações

Quando  a  superfície  de  um  terreno  não  é  horizontal,  são  gerados  esforços 

tangenciais que tendem a mover o solo para as regiões mais baixas. Ao movimento 

de  massa  de  terra  nestas  circunstâncias  dá-se  o  nome  de  escorregamento  de 

taludes. Esses escorregamentos podem ocorrer de maneira lenta, com o sem uma 

causa  imediata  aparente,  mas,  em  geral,  estão  associados  a  escavações, 

acréscimos de carga sobre taludes existentes, liquefações do solo provocadas por 

esforços dinâmicos, entre outros. 

A  ação  da  água  é  uma  das  maiores  responsáveis  pela  ocorrência  de 

escorregamentos  de  taludes.  Ao  infiltrar  em  um  maciço  de  terra,  a  água  pode 

produzir os seguintes efeitos favoráveis ao escorregamento:

Perda de resistência do solo por encharcamento;

• Aumento do peso específico do solo e, portanto da componente da força que 

atua na direção do escorregamento;

• Diminuição da resistência efetiva do solo pelo desenvolvimento de pressões 

neutras; e

• Introdução de uma força de percolação, no sentido do escorregamento.

Ao escorrer superficialmente sobre os taludes, especialmente o de jusante, a água 

pode  adquirir  velocidade  suficiente  para  provocar  erosões.  Esses  processos 

erosivos normalmente iniciam no pé do talude e podem assumir proporções tais que 

provocam a instabilidade de grandes massas. A Figura 18 apresenta uma erosão do 

talude de jusante de uma barragem zoneada.
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Figura 18 – Erosão em Talude de Jusante Parcialmente Desprotegido, Barragem VAC 06 – 

São Gabriel, RS

Fonte: Nota do autor, 1994

De modo geral os escorregamentos podem ser provocados por aumento das forças 

atuantes e/ou diminuição da resistência ao cisalhamento do solo. Para analisar a 

estabilidade de um talude existente ou projetado, é necessário comparar as tensões 

cisalhantes e a resistência ao cisalhamento ao longo de uma superfície potencial de 

escorregamento.

A resistência ao cisalhamento pode ser definida pela equação de Coulomb (USBR, 

1967), s=C+ (σ−u ) tanϕ onde s é a resistência ao cisalhamento por unidade de área, 

C é a coesão do solo e ϕ é o ângulo de atrito interno. Pela equação de Coulomb, 

verifica-se que a parcela de atrito da resistência ao cisalhamento ao longo de um 

plano se reduz à pressão intersticial. (USBR, 1967).
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As  pressões  intersticiais  nos  solos  coesivos  compactados  são  produzidas  pelos 

esforços de compressão. Estes podem ser simulados em laboratório com o ensaio 

de  compressão  triaxial,  que  é  o  mais  versátil  ensaio  para  a  determinação  da 

resistência ao cisalhamento dos solos.

Em  solos  impermeáveis  sujeitos  a  cargas,  o  esforço  total  a  qualquer  plano  é 

composto por um esforço efetivo e da pressão do líquido. O esforço ao longo de 

uma estrutura de terra pode ser escrito como σ=u+σ  onde σ é o esforço total, σ  é 

o esforço efetivo e u  é a pressão intersticial.

A ruptura de um solo de maneira ideal é produzida pelo cisalhamento ao longo de 

uma superfície, na qual ocorre o deslizamento de uma parte do maciço sobre uma 

zona de apoio que permanece fixa. Em todos os pontos da superfície de ruptura, a 

tensão de cisalhamento atinge o valor máximo da resistência ao cisalhamento.

O fator  de  segurança contra  a ruptura  do solo  é o  critério  para  a  avaliação da 

estabilidade  de  uma  barragem  e  é  definido  como  a  razão  entre  as  forças 

estabilizadoras e as forças desestabilizadoras. A ruptura se dá, então, quando essas 

forças se igualam e o Fator de Segurança iguala a unidade. A Figura 19 apresenta 

esquematicamente as forças envolvidas na análise de estabilidade do maciço.
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Figura 19 – Esquema das Forças Envolvidas na Análise de Estabilidade em Barragens (P é 

o peso de uma fatia do maciço, N é a força normal e T é a componente paralela; N.A. é o 

nível de água)

Fonte: Adaptado de Carmignami e Fiori, 2009

De maneira geral, a estabilidade da barragem de terra com altura até 10 metros, que 

não  tenha  problemas  de  fundação,  fica  assegurada  pela  adoção  das  seções 

recomendadas nas tabelas 4, 5,  8 e 10. Para seções diferentes das indicadas é 

necessária  a  realização de análises  especiais,  principalmente  as  de estabilidade 

para três condições:

1ª - Final da construção: durante a construção da barragem de terra, na medida em 

que  as  sucessivas  camadas  de  aterro  vão  sendo  lançadas  e  compactadas,  a 

pressão  total  em  um  determinado  nível  vai  aumentando,  gerando  pressões 

intersticiais  resultantes  da  compressibilidade  do  aterro  e  da  sua  baixa 

permeabilidade. Os esforços atuantes são função do peso do solo e das pressões 

neutras induzidas, relacionadas com o tipo de solo, o teor de umidade dos solos 

colocados e do ritmo da construção da barragem;

2ª  - Reservatório  máximo  em  operação: durante  o  primeiro  enchimento  do 

reservatório,  ocorre  o  estabelecimento  de  fluxos  de  percolação,  que  vão, 
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progressivamente, estruturando uma rede de fluxo permanente. Após a percolação 

da  água  de  montante  para  jusante,  a  pressão  de  percolação  é  favorável  à 

estabilidade do talude de montante e desfavorável à do talude de jusante; e 

3ª - Rebaixamento rápido (se for o caso): corresponde a uma situação crítica para 

o talude de montante da barragem. A análise do rebaixamento rápido considera a 

manutenção das condições de pressão intersticial (ou poropressão) na condição de 

reservatório  em  operação,  diminuindo  a  carga  estabilizadora  sobre  o  talude  de 

montante. 

A simulação do rebaixamento pode ser de dois tipos básicos: o primeiro variando o 

nível do reservatório da cota máxima de operação (NA máx) até o nível mínimo de 

operação (NA mín); o segundo, variando do nível máximo até o nível mais baixo que 

este reservatório possa atingir.

A estabilidade estará  assegurada sempre que fatores  de segurança obtidos nas 

análises forem iguais ou superiores a valores referenciais definidos com base em 

estudos de situações reais. 

Usualmente, valores dos Fatores de Segurança maiores ou iguais a 1,5 nas duas 

primeiras condições e iguais ou maiores de 1,2 na terceira, são aceitos. Carvalho e 

Paschoalin Filho (2004) utilizaram valores próximos a estes na análise de barragens 

de terra (Tabela 10).

Tabela 10 – Fatores de Segurança para Verificação da Estabilidade

Condição de solicitação Talude FSmínimo

Final da construção
Montante 1,3
Jusante 1,3

Regime permanente de operação
Montante 1,5

Jusante 1,5

Rebaixamento do reservatório (Nível Água máximo – NA 

mínimo)
Montante 1,1

Fonte: Carvalho e Paschoalin Filho, 2004
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Os métodos de equilíbrio limite na sua maioria dividem a região do solo delimitada 

pela superfície de ruptura em fatias verticais, analisando as condições de cada fatia 

isoladamente, como apresentado na Figura 20.

Figura 20 - Divisão da Ruptura em Barragens de Terra.

Fonte: Sandoval, 2011

A Figura  21 apresenta  a modelagem de pressões no maciço  de uma barragem 

(Odeluca, na região do Algarve) em dois momentos, o final da construção e ao final 

do enchimento (nível da água a 73,0 m acima da superfície do terreno), ficando clara 

a alteração das pressões entre as duas situações. O autor utiliza valores negativos 

para as tensões, sendo que a legenda apresenta os valores de cima para baixo na 

ordem crescente de tensões (azul para menor tensão, vermelho para maior tensão)
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Figura 21 – Distribuições de Tensões Totais Verticais no Interior da Barragem ao Final da 

Construção (figura superior) e ao Final do Enchimento (figura inferior) 

Fonte: Adaptado de Dias, 2010.

Já  a  Figura  22  nos  apresenta  a  mesma  barragem,  mas  com  a  presença  dos 

elementos drenantes. Vemos a variação da posição da linha superior de percolação 

ao longo do tempo correspondente ao enchimento do reservatório, demonstrando o 

efeito do sistema de drenagem a jusante do filtro vertical.
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Figura 22 – Posição da Linha Superior de Percolação no Maciço para Diferentes Níveis da 

Água durante o enchimento 

Fonte: Dias, 2010

Ao  avaliarmos  a  estabilidade  de  uma  barragem  de  terra  ou  de  enrocamento 

devemos verificar se há histórico de abalos sísmicos na região, que podem gerar 

solicitações dinâmicas ao aterro. Esta análise passou a ser solicitada mesmo para 

barragens  em  zonas  sem  registros  de  abalos  sísmicos,  pela  possibilidade  dos 

mesmos serem causados pelo próprio enchimento do reservatório.

Além da possibilidade de ruptura, a barragem de terra deve ser avaliada quanto à 

possibilidade  de  adensamento,  situação  na  qual  perderá  altura,  o  que  poderá 

comprometer a sua segurança em relação ao galgamento. Um acréscimo na altura 

de segurança pode compensar o adensamento, mas a observância das condições 

de compactação na execução de obra é fundamental para garantir a segurança da 

obra.

O adensamento é resultante das pressões devidas ao peso próprio e das cargas 

móveis trafegando sobre o aterro. O adensamento sempre existirá em um aterro, 

mas pode e deve ser controlado para evitar a ruptura do aterro. Essa ruptura pode 

se dar por afundamento ou por escorregamento.
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A Figura  23  ilustra  essa  situação  e  mostra  o  procedimento  de  estimativa  do 

adensamento.  O cálculo  do  adensamento  é  realizado a  partir  da  porosidade do 

maciço antes (ε1) e depois (ε2) de receber a carga, que é resultante do peso do 

próprio maciço. Seguindo as indicações da Figura 25, o cálculo seria o seguinte:

∆h=∑
i=1

n

∆hi ;∆hi=∆s1
ε1−ε2
1+ε1  

Figura 23 – Adensamento de Barragens de Terra 

Fonte: Sandoval, 2011

A ruptura por afundamento ocorre quando uma camada subjacente ao aterro tiver 

capacidade de suporte muito  baixa e de espessura  considerável.  O aterro pode 

afundar por igual, expulsando lentamente o material sem capacidade de carga para 

os lados, como mostra a Figura 24. 

Figura 24 – Ruptura por Afundamento 
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Fonte: Almeida, s.d.

Na ruptura por escorregamento, uma camada de baixa resistência ao cisalhamento 

está localizada sobre uma camada mais resistente e tem o seu teor de umidade 

aumentado, reduzindo ainda mais a sua resistência. Quando esse tipo de acidente 

acontece,  a  forma  do  escorregamento  quase  sempre  é  lenticular  (tem  forma 

semelhante à de uma lente), como mostra a Figura 25.

Figura 25 – Ruptura por Escorregamento 

Fonte: Almeida, s.d.

A remoção  de  solos  sem capacidade  de  suporte  geralmente  é  feito  por  dragas 

mecânicas, sendo substituído por material arenoso. Podem ser empregadas bombas 

para forçar a drenagem, facilitando a retirada do lodo, mas o aterro com material  

arenoso deve ser realizado imediatamente após essa retirada. Esse procedimento é 

realizado  em faixas  alternadas,  permitindo  o  fluxo  da  água  através  do  material 

arenoso. A remoção e/ou aterramento de solos lodosos pode ser realizado ainda 

com  dragas  de  sucção,  se  forem  extremamente  moles.  Quando  concluído,  de 

acordo com o projeto,  o aterro arenoso pode ser escavado para a colocação de 

núcleo argiloso  ou uma parede diafragma de concreto,  entre  outras concepções 

possíveis.

O deslocamento do material de baixa resistência pode ser realizado pelo peso do 

próprio aterro. Para isso, elevamos aos poucos o aterro, em setores, e o material  
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mole  é  deslocado  para  os  lados,  como mostra  a  Figura  26.  Isso  é  viável  se  a 

camada de baixa resistência não for muito espessa e estiver sobre um solo firme. 

Como  não  é  possível  realizarmos  um  controle  de  uniformidade  do  aterro,  essa 

técnica é utilizada para obras provisórias e de baixo risco, como as ensecadeiras.

Figura 26 - Deslocamento de Material Instável pelo Peso do Aterro 

Fonte: Almeida, s.d.

O deslocamento do material inconsistente também pode ser realizado com o uso de 

explosivos quando a camada a ser removida estiver mais profunda ou resistir  ao 

peso do aterro. São feitas inicialmente explosões superficiais para a segregação das 

fases líquida e sólida do solo e remoção das raízes, que podem gerar uma estrutura 

reticular com razoável resistência.

O adensamento pode ser acelerado com a drenagem do terreno por meio de drenos 

verticais de areia com colchão de areia. Com esta técnica, são feitos poços verticais 

que são  preenchidos com areia.  No  topo destes  poços  é  lançada  uma camada 

horizontal de areia, que será pressionada pelo aterro, favorecendo a drenagem e o 

consequente adensamento. Essa técnica é apresentada pela figura 27.
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Figura 27 – Drenos Verticais e Colchão de Areia 

Fonte: Almeida, s.d.

Não sendo possível a remoção dos solos moles da fundação, o projeto pode prever 

bermas  de  equilíbrio,  que  são  aterros  anteriores  e  posteriores  que  evitam  o 

deslocamento  do  material  instável,  como  vemos  na  figura  28.  Por  outro  lado, 

resultam  em  um  aumento  considerável  do  volume  do  aterro.  Por  fim,  pode-se 

aumentar  o  peso  do  aterro,  causando  uma sobrecarga  na  fundação.  Depois  de 

verificada a inexistência de recalques, o excesso de aterro pode ser removido. 

Figura 28 – Bermas de Equilíbrio

Fonte: Almeida, s.d.
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4 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS DE ATERRO

A técnica de compactação é relativamente recente e seu controle correto ainda mais 

recente.  Antes do desenvolvimento da técnica de compactação,  os aterros eram 

feitos simplesmente lançando-se o material pela sua ponta.

Como resultado da compactação insuficiente havia: 

• Uma compressibilidade exagerada do aterro devido aos grandes vazios que 

podiam formar-se entre as camadas lançadas;

• A grande porosidade do próprio material que permanecia em estado fofo; e

• A instabilidade do aterro, o qual poderia perder totalmente sua resistência se 

sofresse saturação, como no caso de chuvas intensas.

Essas  observações  levavam à  conclusão  de  que  aterros  necessitavam de  certo 

período  de  consolidação  antes  que  pudessem  ser  utilizados  com  segurança.  A 

técnica moderna de compactação estabelece o lançamento de aterros em camadas 

horizontais, com passagem de rolos compressores pesados, que evitam o solo fofo 

e  a  formação de vazios  entre  torrões.  A compactação,  portanto,  é  um processo 

mecânico, pelo qual se procura, por aplicação de peso ou apiloamento, aumentar a 

densidade  aparente  do  solo  lançado  e,  como  consequência,  aumentar  a  sua 

resistência.

Para realizar a compactação adequada de uma barragem, é necessário realizar a 

preparação de sua base antes da colocação do material que será aterrado. Para 

isso, o local onde será construída a barragem deverá ser devidamente delimitado, 

com o uso de apoio topográfico. A equipe de topografia deve demarcar e, se for o 

caso, monumentalizar os locais importantes da obra. Demarcado o local, devemos 

proceder  à  realização  das  atividades  preliminares,  tais  como o  desvio  do  curso 

d’água ou a limpeza do terreno, dependendo do porte da obra e da drenagem.
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O desvio do curso d’água é realizado para drenar a área de construção do maciço. É 

uma ação de extrema importância para a execução de barragens maiores, podendo 

ser desprezada em climas com período seco bem definido e em locais onde o curso 

d’água é intermitente. O desvio do rio é mais fácil  quando os vales são abertos, 

podendo ser realizado apenas com movimentação de terra.

Em vales fechados e com fundação rígida, pode ser necessário desviar o rio por  

meio  de  túneis  ou  por  galerias  de  concreto  (figuras  29  e  30)  que  serão 

posteriormente fechadas ou parcialmente aproveitadas para a tomada d’água ou 

para o descarregador de fundo. Nestes casos, a primeira obra será justamente a 

abertura do túnel ou das galerias de desvio. Os locais onde serão construídas estas 

estruturas  devem  ser  limpos  e  preparados  para  receber  estas  obras,  além  de 

protegidos contra eventuais cheias que ocorram durante a sua construção.

Figura 29 – Desvio do Rio por Meio de Galeria, observando-se o Perfil do Vertedor à 

Esquerda na foto (Usina no rio Cavernoso, PR)

Fonte: COPEL
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Figura 30– Construção da Tomada D’água: (1) Vista de Montante, com a Torre de Comando; 

(2) A Tubulação Atravessando o Maciço; (3) a Saída da Tubulação, com Muros de Proteção 

no Lado de Jusante e Dissipador de Energia e (4) o Reservatório Concluído.

(1) (2)

(3) (4)
Fonte: UFV, 2011

A proteção das obras usualmente é realizada por meio de ensecadeiras construídas 

com aterro, que poderão ou não ser incorporadas no maciço definitivo. A altura da 

ensecadeira deve ser tal que não seja ultrapassada uma cheia com um tempo de 

recorrência  compatível  com  o  tempo  de  recorrência  utilizado  para  o  cálculo  do 

vertedor. Para obras de médio e grande porte, tempos de recorrência de 100 anos 

são suficientes para garantir um nível de risco baixo.

Concluída a obra de desvio, as ensecadeiras são removidas e o curso d’água passa 

a correr de forma dirigida por dentro da estrutura, liberando a área para o trabalho 

no maciço.  A Figura  31  nos mostra  a  construção da  ensecadeira  da  UHE Belo 

Monte, iniciada em 2012.
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Figura 31 – Ensecadeira da Usina de Belo Monte 

Fonte: João Zinclar, Movimento Xingu Vivo Para Sempre

Nos  vales  abertos,  o  maciço  pode  ser  construído  em  duas  partes  no  sentido 

longitudinal,  sendo que a primeira deve abrigar a tomada d’água, pois a mesma 

servirá  para  o  desvio  do  rio  na  fase  seguinte.  Uma  ensecadeira  construída  na 

direção de montante para jusante pode separar a parte que será construída da ação 

do curso d’água.

Concluída a tomada d’água e estando o maciço em cota igual  ou superior à da 

ensecadeira, podemos proceder ao desvio do curso d’água para a tomada d’água ou 

descarregador de fundo, construindo outras ensecadeiras que agora irão proteger a 

construção  da  outra  parte.  Quando  as  duas  estiverem  acima  da  cota  das 

ensecadeiras  e  com  as  proteções  dos  taludes  já  implantadas,  as  ensecadeiras 

deixam de ser necessárias.

A ligação  entre  as  duas  partes  do  maciço  exigirá  a  escarificação  do  aterro  já 

construído e uma compactação cuidadosa desta seção, sendo necessário muitas 

vezes  realizar  um  trabalho  manual  de  apiloamento  ou  utilizar  equipamentos 

compactadores de pequenas dimensões, como os sapos, para evitar deixar uma 

64



porção de solo sem a consistência necessária.

É importante observar que nestes casos há normalmente um superdimensionamento 

destas estruturas, pois deverão ser capazes de conduzir uma cheia com tempo de 

recorrência  razoavelmente  alto,  enquanto  que  as  vazões  derivadas  na  fase  de 

operação usualmente são bem menores que a vazão média do curso d’água na 

seção da barragem.

 

Por isso, é essencial observar as condições climáticas dos locais de construção de 

barragens.  Se  há  uma  estação  seca  bem  definida  e  os  recursos  de  solo  para 

construção estão disponíveis a distâncias que permitam o bom desempenho dos 

equipamentos que serão mobilizados para a construção do maciço, a estrutura de 

desvio do rio poderá ter um uso em um curto espaço de tempo, permitindo assumir 

um risco mais elevado para a obra.

A  área  que  estará  situada  sob  a  barragem  deve  ser  limpa,  incluindo  o 

desmatamento, o destocamento e a remoção da terra vegetal até a profundidade 

que for necessária.  Pedras com mais de 15 cm de diâmetro também devem ser 

removidas do local do maciço. Esta área deve ter uma largura igual à base da seção 

transversal da barragem, mais 5 metros para montante e jusante.

O material removido da operação de limpeza deve ser transportado para locais fora 

da área das obras ou do futuro lago. A área do futuro lago também deve ser limpa, 

com a retirada de árvores, arbustos e raspagem da camada superficial do solo para 

a retirada do material orgânico existente. A limpeza da área normalmente é bastante 

onerosa,  mas  a  sua  não  realização  contribui  para  infiltrações  e  rupturas  de 

pequenas barragens (Carvalho, 2008).

Após a limpeza,  o  terreno deverá  ser  regularizado e compactado com trator  de 

esteiras,  que  deverá  executar  dez  passadas  por  toda  a  área  de  fundação  e 

ombreiras. Após limpa e preparada a fundação, caso se verifique a existência de 
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algum  olho  d’água,  devido  à  infiltração  pela  fundação,  este  deverá  ser 

convenientemente  drenado  ou  desviado,  o  que  é  possível  com  a  utilização  de 

manilhas de concreto ou cerâmica preenchidas com brita e uma terminação com 

pasta de cimento, como nos mostra a Figura 33.

Figura 32 – Tratamento de Olho D’água na Fundação da Barragem 

lançamento da pasta

nível de lançamento

NA estabilizado

tubo de concreto ou

fundação
infiltração

abertura do

olho d`água

TRATAMENTO DE OLHO D`ÁGUA NA FUNDAÇÃO

camadas

compactadas

da barragem

1,00

cerâmica (manilha)

de cimento

da brita (final)

Fonte: Eletrobrás, 2000

Quando  os  estudos  geotécnicos  indicarem a  presença  de  camadas  permeáveis 

próximas  à  superfície  e  que  poderiam  permitir  a  passagem  de  água  com  uma 

velocidade capaz de transportar o material do aterro, torna-se necessário reduzir a 

percolação  pela  fundação.  A construção  de  um núcleo  impermeável  ou  parede-

diafragma, que intercepte a trajetória da água dentro do solo, são opções técnicas a 

serem avaliadas.

Como orientação geral, devemos prever a avaliação de um cut-off  ou trincheira de 

vedação sob toda a base do maciço e abrangendo uma profundidade até a rocha ou 

estrato  impermeável.  O  equipamento  mais  apropriado  para  esta  escavação  é  a 

retroescavadeira ou escavadeira hidráulica. Caso a fundação seja de um material 
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mais permeável que o material da barragem ou da parte central de uma barragem 

mista,  conforme  a  figura  já  apresentada,  deverá  ser  realizada  a  sua 

impermeabilização, seja por meio do cut-off, seja por meio de diafragmas, estacas, 

injeção de concreto ou outras técnicas.

A decisão sobre qual técnica dependerá de ensaios de infiltração e permeabilidade, 

conjugados com os ensaios geotécnicos e da análise de estabilidade. Sua seleção 

deve ser considerada e a sua influência na estabilidade e no custo da obra devem 

ser avaliadas criteriosamente.

As trincheiras escavadas na parte central  da fundação terão seção trapezoidal e 

serão preenchidas com o material do corpo da barragem ou da parte central, caso 

seja mista. As dimensões usuais dessas trincheiras são apresentadas na Tabela 11, 

e a Figura 33 nos mostra as etapas de construção de uma trincheira e o uso do rolo 

pé de carneiro.

Tabela 11 – Dimensões da Trincheira de Vedação da Base do Maciço

Altura (m) Base maior (m) Base menor (m) Profundidade (m)
até 5,00 3,0 1,5 0,5

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

10,00 4,0 2,0 1,0
Fonte: Nota do autor
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Figura 33– Preparo da Fundação, com Abertura, Colocação de Material Argiloso e 

Compactação de Trincheira na Fundação 

  

Fonte: UFV, 2011

Na fundação do lado de jusante, quando se tratar de barragem homogênea com o 

uso de trincheira, deverá ser lançada uma camada de areia (colchão) de 0,20 m de 

espessura, do fundo da trincheira até o pé do talude de jusante. A compactação do 

colchão e da trincheira deverá ser executada manualmente, através de apiloamento.

Para  a  construção  do  corpo  da  barragem,  o  material  deverá  ser  lançado  com 

caminhões basculantes  e espalhado com trator  de  esteira  ou motoniveladora ou 

manualmente. Antes do lançamento da primeira camada de solo, devemos realizar o 

revolvimento  da  base  por  aração,  umedecê-la  e  compactá-la,  com  objetivo  de 

proporcionar maior liga com a camada superior.
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A compactação deverá ser executada em camadas de 15 a 25 centímetros, através 

de um trator de esteiras rebocando um rolo compactador. O modelo pé de carneiro, 

com  massa  de  4  toneladas,  é  adequado  para  o  trabalho  em  solo.  Após  a 

compactação, a camada ficará reduzida em cerca de 5 cm de espessura. O controle 

de compactação deve acompanhar toda a construção do maciço.

Caso não haja rolo compactador, as camadas de solo devem ser menores (menos 

de 20 cm) e a compactação poderá ser feita por trator de pneus, pelo próprio trator  

de  esteiras  ou  por  caminhões  carregados  com  o  próprio  material  do  aterro, 

circulando  no  sentido  transversal  ao  rio  ou  paralelamente  ao  eixo  da  barragem, 

percorrendo toda a área que está sendo aterrada e passando no mínimo seis vezes 

pelo  mesmo  lugar.  No  caso  onde  não  houver  a  possibilidade  de  compactação 

mecânica, esta deverá ser executada manualmente através de apiloamento, como 

visto na Figura 34. O uso de animais de tração também possibilita a compactação de 

aterros mínimos.

Figura 34 – Pilão para Aterro – Barragem Santa Bárbara, Pelotas, RS.

Fonte: Nota do autor
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Como visto anteriormente, o teor de umidade é um fator essencial para garantir a 

qualidade da compactação.  O solo  deverá  ter  seu teor  de  umidade corrigido se 

estiver muito seco, com a aplicação de água por meio de um tanque ou caminhão 

tanque. Se o solo estiver muito úmido, o trabalho de compactação não deve ser 

realizado, esperando a perda de umidade até que se atinja o ponto ótimo ou próximo 

dele. Para acelerar este processo, o solo pode ser revolvido com o uso de grades.  

Por  isso,  recomendamos  que  barragens  de  aterro  devam  ser  construídas 

preferencialmente durante o período seco do ano.

A compactação junto da tubulação ou da galeria da tomada d’água normalmente é 

realizada manualmente,  com o uso de pilões de madeira,  dada a dificuldade de 

acessar  a  seção  inferior  da  tubulação  com  os  equipamentos  compactadores 

mecanizados.  A construção  de golas  e  colares  ao  longo da tubulação  deve  ser 

realizada  com  a  utilização  de  concreto  ou  de  tijolos,  podendo  ser  de  formato 

retangular no primeiro caso e circular, no segundo. As dimensões mínimas destes 

colares são da ordem de 0,2 m.

Antes da conclusão do maciço, o vertedouro deve ser construído, inclusive com a 

respectiva estrutura de dissipação de energia.

Na  Figura  35,  observamos  construção  de  uma  barragem  de  terra.  A obra  está 

protegida  por  duas  ensecadeiras;  a  colocação  de  solo  para  aterro  está  sendo 

realizada com o uso de caminhões; o espalhamento do solo é realizado por um 

trator de lâminas; e a argila do núcleo é umedecida pelo caminhão pipa.
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Figura 35 – Construção da Barragem de Terra da PCH Paracambi

Fonte: Lightger S/A. 

Para barragens de enrocamento, as sequências construtivas são semelhantes às de 

terra. 

• Preparo da fundação e das ombreiras

A  área  que  estará  situada  sob  a  barragem  deve  ser  limpa,  incluindo  o 

desmatamento, o destocamento e a remoção da terra vegetal até a profundidade de 

20 cm na área a ser ocupada pelo maciço, sendo que na área central a ser ocupada 

pelo material menos permeável a limpeza deve atingir no mínimo 50 cm. Esta área 

deve ter uma largura igual à base da seção transversal da barragem mais 5 metros 

para montante e jusante. O material  removido da operação de limpeza deve ser 

transportado para locais fora da área das obras ou do futuro lago. Nas margens ou 

ombreiras, deverá ser removido o material de colúvio e material solto.

Após a limpeza,  o  terreno deverá  ser  regularizado e compactado com trator  de 
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esteiras, que deverá executar dez passadas por toda a área de fundação e nos 

trechos de ombreiras com inclinação compatível com o trânsito do trator.

Caso a fundação seja de um material mais permeável que o material da barragem 

ou da parte central de uma barragem mista deverá ser escavada, na parte central da 

fundação, uma trincheira de seção trapezoidal que será preenchida com o material  

do corpo da barragem.

• Lançamento, espalhamento e compactação do material. 

O corpo da barragem de enrocamento deve contar com mais de 50% de pedras com 

tamanho superior a 200 mm. O tamanho das pedras e o cuidado na colocação das 

mesmas devem aumentar desde o centro do aterro até os taludes e a fundação. As 

pedras maiores devem ser colocadas nos taludes, sobretudo no de jusante.

O material para a parte central deve ser obtido nas pedreiras sem seleção, contendo 

fragmentos menores, como brita e areia. No espalhamento, as partículas menores 

devem ser deixadas no centro da seção e as maiores nas laterais, junto aos taludes.  

Esta seleção pode ser obtida durante o espalhamento, deslocando-se o trator com a 

lâmina a meia altura, sem tocar a superfície da camada anteriormente compactada.

O material da barragem, exceto as camadas finais dos taludes e das cristas, deverá 

ser  lançado  com  caminhões  basculantes  e  espalhado  com  trator  de  esteira  ou 

motoniveladora.  A  compactação  deverá  ser  executada  em  camadas  de  60 

centímetros, através de um trator de esteiras rebocando um rolo compactador de 4 

toneladas. Caso não haja rolo, esta compactação poderá ser feita por caminhões 

carregados pesando 10 toneladas ou mais e passando no mínimo duas vezes pelo 

mesmo  lugar.  No  caso  da  trincheira,  a  compactação  deverá  ser  executada 

manualmente através de apiloamento, em camadas de 10 a 15 cm de espessura.

Para as barragens de até 3 metros, a parte central do corpo do aterro deverá ser 

constituída de pedras com dimensões não superiores a 200 mm, misturadas com 
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partículas menores (brita,  solo  e areia),  compactadas em camadas de 30 cm.  A 

compactação, neste caso, pode ser executada até manualmente.

• Reforço da Crista e dos taludes da barragem.

As  últimas  camadas  de  pedra  da  crista  e  dos  taludes,  com diâmetro  calculado 

segundo os critérios já definidos, serão colocadas de forma cuidadosa, buscando 

diminuir  os espaços entre as pedras. Após a colocação das pedras, os espaços 

deverão ser preenchidos com pedras menores. Finalmente, deverá ser efetuada a 

compactação da camada de reforço da crista e do talude de jusante, com o rolo 

compactador ou com os caminhões carregados.

4.1 Proteção dos Taludes e Coroamento

a) Barragens homogêneas

Os taludes das barragens homogêneas deverão ser protegidos contra a ação das 

ondas, da variação do nível da água e das chuvas. A proteção dos taludes existe 

para prevenir a erosão dos mesmos. Existem quatro tipos básicos:

Enrocamento  ou  rip-rap.Basicamente  é  utilizado  na  proteção  dos  taludes  de 

montante e é formado por duas camadas de materiais:

• Camada(s) interna(s): filtro ou transição, formado por areias e pedregulhos de 

granulometrias controladas para prevenir a perda de solo do maciço através 

dos vazios do enrocamento;

• Camada  externa:  formada  por  pedras  de  tamanhos  suficientes  para  não 

serem carreadas pelas ondas do reservatório, ou ocasionalmente escombros 

de  concreto  de  construção  e  pavimentação  de  demolição.  É  usada  para 

proteger o aterro da erosão, absorvendo-a, e para desviar o impacto de uma 

onda  antes  que ela  atinja  o  solo  compactado.  O tamanho e  a  massa do 

material rip-rap absorvem a energia de impacto das ondas, enquanto que as 

lacunas entre as pedras retarda o fluxo de água, diminuindo sua capacidade 
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de erosão do solo ou estruturas. A massa de rip-rap também oferece proteção 

contra danos causados por impactos de gelo ou detritos.

O enrocamento comum é acomodado pelo impacto dinâmico, obtido pela simples 

rolagem das pedras largadas a partir  da parte mais alta da barragem. Podemos 

também efetuar  a  distribuição das pedras com o uso da pá carregadeira,  como 

mostrado na Figura 36. 

Figura 36 – Lançamento de Rochas sobre Talude e Distribuição por Pá Carregadeira

Fonte: Disponível em: http://www.flickr.com/photos/usacehq/with/6426081849/ 

O dimensionamento do enrocamento pode ser  realizado pela energia das ondas 

previstas,  o  que  determinará  o  peso  de  pedras  necessário  e  a  espessura  do 

enrocamento. Espessuras mínimas de enrocamento situam-se entre 0,45 m e 0,9 m, 

de acordo com a Tabela 12. 

Tabela 12 – Espessuras Mínimas de Enrocamento 

Fetch (km) Espessura mínima (cm)
<1,5 45

4 60
8 75

>10 90
Fonte: Costa e Lança, 2001

O peso específico médio das rochas mais comuns assume valores de 2,4 kgf/m³ 

para o arenito não friável,  2,65 kgf/m³ para o calcário,  2,7 kgf/m³ para granito e 

gnaisse e 2,85 kgf/m³ para o basalto. A Figura 38 mostra o enrocamento de uma 
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pequena barragem de terra e as ondas formadas no lago.

Figura 37 – Enrocamento do Talude de Montante, Barragem em Barra do Ribeiro, RS

Fonte: Nota do autor.

• Alvenaria de pedra ou laje de concreto.

Alvenaria  de  pedra,  laje  de  concreto  ou  solo  –  cimento  –  são  alternativas  de 

proteção do talude de montante para regiões onde a quantidade ou a qualidade das 

pedras forem restritivas. Têm uma manutenção cara e exigem monitoramento, tanto 

das placas como das juntas entre elas. A constante ação das ondas pode resultar 

em:

• Processo de formação de praias no pé do talude pela deposição do material 

subjacente à proteção, carreado por vazios ou trincas na laje de alvenaria ou 

concreto. Pode provocar a remoção/trincamento ou afundamento da proteção. 

A continuidade  do  processo  pode  abater  o  talude;  levar  ao  aumento  da 

percolação e à instabilidade do talude.

• Degradação da proteção do talude pelo trincamento e quebra da proteção 

devido ao desgaste.
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A Figura 38 mostra uma barragem protegida com placas de concreto em mal estado.

Figura 38– Placas de Concreto no Talude de Montante do Açude Jaibaras (CE)

Fonte:  Disponível  em  : 

http://carlossilvareporter.blogspot.com.br/2010/08/jaibaras-sobral-ceara.html

No caso do uso do solo-cimento, o talude de montante deverá ser protegido com 

uma camada de solo-cimento com aproximadamente 1 metro de espessura. Após a 

compactação da cada camada de solo, será lançada a camada de solo-cimento que 

será  compactada  com um mínimo 4  passadas  do  equipamento  adotado  ou  por 

apiloamento  manual,  devendo  este  trabalho  ser  finalizado  60  minutos  após  o 

espalhamento.

Sucessivamente serão executadas as camadas superiores de compactação e de 

proteção,  tomando-se o  cuidado de manter  a  umidade adequada para  cura  nas 

camadas anteriormente executadas. Poderá ser adicionada água à mistura, caso 

seja necessário dar condições de trabalhabilidade. A mistura de cimento ao solo 

poderá ser realizada em betoneiras ou no próprio local, obedecendo aos teores de 

cimento conforme a Tabela 13.
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Tabela 13 – Composição da Mistura de Solo-cimento

Material Teor de cimento em peso (%)
Cascalho, areia grossa e fina 6 a 9
Solo arenoso 7 a 9
Solo argiloso 10 a 12

Fonte: Nota do autor

• Proteção vegetal

A proteção vegetal só é possível para barragens de terra e não é recomendada para 

regiões  áridas.  Falhas  na  proteção  do  talude  podem  gerar  erosões  estreitas  e 

profundas que deverão ser prontamente reparadas. A proteção vegetal favorece o 

crescimento de árvores e arbustos, o que é indesejado pelas seguintes razões:

− Dificulta  o  levantamento  e  inspeção das estruturas e áreas adjacentes  na 

observação  da  percolação,  da  existência  e  evolução  de  trincas, 

afundamentos,  deflexões,  mal  funcionamento  do  sistema  de  drenagem  e 

outros sinais de perigo;

− Dificulta  o  acesso  adequado  às  atividades  de  operação  normal  e  de 

emergência e manutenção;

− Gera  danos  às  estruturas  devido  ao  crescimento  das  raízes,  tais  como 

encurtamento  do  caminho  de  percolação;  vazios  no  maciço  pela 

decomposição de raízes ou extração de árvores;  expansão de juntas  nos 

muros de concreto, canais ou tubulações, entupimento de tubos perfurados 

de drenagem;

− Atrai animais ruminantes, o que pode gerar caminhos preferenciais de trânsito 

e posterior erosão nestes caminhos e dificulta o fluxo livre de água.

• Proteção com brita, pedregulhos e/ou bica corrida.

No caso de existência de muito material rochoso, o talude de jusante também pode 

ser protegido por enrocamento, mas, neste caso, a espessura da camada pode ser 
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reduzida.

A proteção  do  coroamento  visa  resguardar  a  barragem da  ação  dos  elementos 

naturais, como a chuva (impacto direto das gotas e escorrimento superficial), ventos 

(erosão eólica), pisoteio de animais e tráfego de veículos.

Para pequenas barragens uma camada de brita, pedrisco ou piçarra, com espessura 

de 0,30 m e compactada é suficiente. Deve ser dada uma declividade de 1% a partir 

do eixo na direção dos taludes para favorecer a drenagem superficial. 

A Figura 39 mostra uma barragem de terra com seus dois taludes protegidos, sendo 

o de montante com enrocamento e o de jusante com leivas de grama.

Figura 39 – Proteção dos Dois Taludes em Barragem de Terra

Fonte:  CMB  Consultoria,  disponível  em 

(http://www.cmbconsultoria.com.br/servicos/monitoramento/ecovillas/agosto-2007/)
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Para barragens maiores, se houver a passagem de estrada, devem ser previstas 

obras  acessórias  para  a  sua  utilização,  como pavimentação,  meio-fio  e  guarda-

corpo. 

b) Barragens mistas.

A proteção do talude de montante das barragens mistas será realizada com o uso de 

enrocamento, como descrito anteriormente. O talude de jusante será protegido por 

uma camada de areia,  com a finalidade de evitar  a  saída do solo  do  corpo da 

barragem através dos espaços entre as pedras de mão da zona permeável.

É executada internamente à zona permeável de jusante em uma altura mínima de ¾ 

h, sendo h a profundidade da água do reservatório. A execução desta proteção será 

realizada junto com o alteamento da zona impermeável mínima.

c) Barragens de enrocamento

São  naturalmente  protegidas  contra  a  erosão  pela  própria  natureza  do  material 

utilizado.

4.2 Detalhes Construtivos

Equipamentos

Além das informações já apresentadas nos capítulos anteriores, a construção de 

barragens  de  terra  exige  o  entendimento  da  capacidade  dos  equipamentos 

usualmente empregados. 

Os serviços envolvidos na construção da barragem envolvem equipamentos como 

retroescavadeira,  trator  de  esteiras,  trator  de  pneus,  motoniveladoras,  scraper, 

arados, grades, rolos compactadores, caminhão basculante e caminhão pipa.
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Os tratores de esteira são de grande potência e muito versáteis para os serviços de 

terraplenagem, limpeza de terreno, destocamento, retirada de pedras, escarificação 

e  transporte  de  materiais  a  distâncias  pequenas,  além  de  tração  de  scraper. 

Normalmente  são  equipados  com  lâmina  frontal  para  escavação  (Bull-dozer), 

podendo ser dotados de escarificadores.

As motoniveladoras são máquinas dotadas de uma lâmina que pode trabalhar na 

horizontal, na vertical ou em ângulo. São indicadas para raspagens superficiais e 

espalhamento do solo. Podem ser rebocáveis ou motorizadas. 

Motoscrapers  são  máquinas  que  escavam  o  solo,  armazenam,  transportam  e 

descarregam o solo no local  de compactação.  São formados por duas partes,  o 

cavalo  ou  trator  e  a  caçamba.  Possuem  grande  capacidade  de  carga,  uma 

velocidade alta em relação a outros equipamentos e um grande raio de ação. Podem 

ser convencionais ou do tipo  push-pull,  quando terão tração em todas as rodas. 

Scrapers isolados podem ser de pequeno porte, quando serão puxados por tratores 

agrícolas. Neste caso, também são conhecidos como caixotes ou mariposas.

Os rolos compactadores são equipamentos rebocados ou motorizados, vibratórios 

ou estáticos, leves ou pesados, utilizados para a compactação do solo. Os rolos pé 

de  carneiro  são  indicados  para  solos  argilosos  e  siltosos,  enquanto  que  solos 

arenosos e materiais de drenos são compactados por rolos lisos.

O número de passadas do rolo varia usualmente entre 3 e 5 (Carvalho, 2008), mas 

podem  ser  definidas  por  ensaios  no  próprio  local  da  obra  nas  condições  de 

operação.  Um  número  excessivo  de  passadas  irá  prejudicar  por  produzir  uma 

supercompactação  na  superfície  ou  por  destruir  o  aterro  que  já  havia  sido 

consolidado. Além do número de passadas, a compactação também depende da 

velocidade do rolo, que deve variar de acordo com o tipo de rolo: pneumáticos entre 

10 e 15 km/h, pé de carneiro entre 5 e 10 km/h e vibratórios entre 3 e 4 km/h.
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Os  escarificadores  são  utilizados  no  tratamento  da  superfície  e  subsuperfície, 

remoção de rochas soltas e raízes e na escavação do material  de 2ª categoria, 

quando precedem o trabalho de outros equipamentos.

Os  reboques  e  caminhões  são  utilizados  para  transporte  de  solos  e  pedras. 

Caminhões basculantes são utilizados em conjunto com pás carregadeiras na carga 

e transporte de solo em distâncias geralmente superiores a 5 km.

Os rendimentos  destas  máquinas são medidos em função do volume escavado, 

transportado  e  compactado,  sendo  uma  função  basicamente  do  tipo  de  solo 

(resistência  à  escavação  e  condição  de  drenagem),  condições  climáticas  e  da 

distância  de  transporte,  são  influenciados  secundariamente  pelas  condições  da 

máquina e a habilidade do operador.

Para regiões com precipitações anuais elevadas, o uso de equipamentos com pneus 

não é aconselhável na época das chuvas.
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5 CONCLUSÕES

Nesta unidade, estudamos as barragens de aterro conhecendo seus tipos, materiais 

empregados  e  suas  propriedades  físicas,  bem  como  aspectos  de  projeto  e 

dimensionamento, além de particularidades de construção deste tipo de estrutura.

As barragens de aterro são classificadas de maneira mais ampla entre barragens de 

terra e barragens de enrocamento. As barragens de terra são por sua vez divididas 

entre barragens de terra homogênea, quando apenas um tipo de solo é utilizado na 

sua construção, enquanto as barragens de terra zoneada têm um perfil composto 

por diversos solos com diferentes propriedades. As barragens de enrocamento pos 

sua vez diferenciam-se apenas pela localização de seu trecho impermeável,  que 

pode compor o núcleo da seção transversal, constituído por matérias como argila, 

asfalto, ou impermeabilizadas por montante, normalmente por uma faze de concreto. 

Tratamos ainda das barragens construídas por aterro hidráulico, que utilizam solo na 

sua constituição,  mas se  diferem das anteriores  por  ser  construída  utilizando-se 

água como meio de transporte do solo de sua constituição.

Apesar da unidade 8 abordar de maneira mais profunda as caraterísticas de rochas 

e solos, abordou-se também nesta unidade algumas caraterísticas importantes para 

a construção de barragens de aterro, especialmente a umidade ótima essencial na 

constituição e aterros de solo.

A respeito  do  projeto  e  dimensionamento  de  barragens  de  aterro,  conhecemos 

alguns fatores determinantes da geometria de barragens de aterro e seus critérios 

de  projeto.  Abordaram-se  aspectos  de  percolação  e  estabilidade  de  taludes, 

determinantes  para  o  projeto  desse  tipo  de  estrutura.  Ainda  sobre  projeto,  foi 

demonstrada a importância do conhecimento e realização e investigações sobre as 

condições de fundação e os possíveis impactos de problemas do subsolo para a 

segurança desse tipo de estrutura.
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Sobre a construção, o principal assunto abordado foram os cuidados necessários 

durante as etapas de lançamento e compactação de camadas para a execução de 

barragens de aterro.  Particularidades sobre o tratamento  da fundação e sobre a 

proteção dos taludes de jusante e montante contra o efeito das erosões, e ainda 

questões  relativas  aos  equipamento  e  outros  materiais  empregados  nessas 

construções foram também apresentados.

Devido à sua constituição, versatilidade e facilidade de emprego, as barragens de 

aterro acabam por  se tornarem propensas à ruptura.  É de total  importância que 

projetistas, construtores e mantenedores tenham amplo conhecimento técnico sobre 

este tipo de estrutura para que seja garantida a segurança desse tipo de barragem.
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