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“Quando sonhamos sozinhos é só um sonho; mas quando sonhamos juntos é 
o início de uma nova realidade.” 
 

Dom Hélder Câmara. 
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RESUMO 

 
 
 

A Barragem de Sobradinho, inserida em pleno semi-árido nordestino, propicia o 

abastecimento de água para consumo humano, a irrigação e o substancial aumento da 

descarga firme disponível aos aproveitamentos de jusante, que são UHE Itaparica, 

Complexo Paulo Afonso e UHE Xingó. A sua construção foi iniciada em junho de 1973 

e o enchimento do reservatório deu-se em fevereiro de 1977. A primeira unidade 

geradora entrou em operação em setembro de 1979 e a última, em novembro de 1982. 

 

O complexo Sobradinho inclui, além da barragem propriamente dita, quatro diques de 

fechamento de selas topográficas do domínio do reservatório, designados como diques 

A, B, C e D, construídos ao longo das margens direita e esquerda do rio São Francisco. 

A condição geotécnica crítica e específica deste projeto é que a barragem foi implantada 

com materiais de fundação e de construção que exibem comportamento típico de solos 

dispersivos. Neste sentido, tornou-se essencial avaliar os impactos decorrentes dessas 

condicionantes no comportamento geotécnico da barragem. 

 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação buscou, então, avaliar as conseqüências da 

utilização de solos dispersivos nas estruturas de barramento de Sobradinho. Para tal, 

foram reavaliados os ensaios de dispersibilidade anteriormente realizados no início da 

década de 70, nas áreas de empréstimo de solo e nas áreas de fundações das estruturas 

de solo, e correlacionados os potenciais efeitos das argilas dispersivas nos mecanismos 

de elevação das subpressões detectadas na região dos diques A e B, por meio dos dados 

da instrumentação disponível.  

 

Neste propósito, o trabalho ratificou os procedimentos e recomendações adotados em 

projeto, demonstrando a eficácia das soluções implementadas e o desempenho 

satisfatório das estruturas do Projeto Sobradinho, tanto em termos do sistema de 

drenagem interna quanto aos níveis piezométricos registrados pela instrumentação 

instalada da barragem e nos diques periféricos. 
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ABSTRACT 

 
 
 

The dam of Sobradinho, inserted in full semi-arid northeastern, provides the water 

supply for human consumption, irrigation and a substantial increase of the available 

firm discharge to the exploitations of downstream, that are UHE Itaparica, Paulo 

Afonso Complex and UHE Xingó. Its construction began in June of 1973 and the filling 

of the reservoir was given in February of 1977. The first generating unit entered in 

operation in September of 1979 and the last one, in November of 1982. 

 

The Sobradinho complex includes, in addition to the dam itself, four dykes of closing of 

topographical saddles of the reservoir area, appointed as dyke, B, C and D, constructed 

along the edges right and left of the São Francisco river. The critical condition 

geotechnical and specific of this design is that the dam was implanted with construction 

and foundation materials that show typical dispersive soils behavior. In this direction, 

became essential to estimate the arising impacts from such constraints in the 

geotechnical behavior of the dam. 

 

The work developed in this dissertation searched, then, to estimate the consequences of 

the exploitation dispersive soils in the Sobradinho Dam Embankment. To this end, the 

dispersives tests were revalued to previously made the early 70, in the borrow areas of 

soils and in the areas of foundations of the soils structures, and correlated the potential 

dispersives clay effect in the mechanisms of elevated of the uplift pressures detected in 

the area of the dykes A and B, through the data of instrumentation available. 

 

In this intention, the work confirm the procedures and recommendations adopted in 

design, demonstrating the effectiveness of the implemented solutions and the 

satisfactory performance of the structures in the Sobradinho Design, as much in terms 

of the system of internal drainage on the levels records piezometers by instrumentation 

installed at the dam and in the peripherals dykes. 
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CAPÍTULO 1 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 

1.1 – Primórdios das Barragens no Mundo Antigo 

Desde a criação, o homem tornou-se responsável pela produção dos seus próprios 

alimentos; para isso, foi necessário lavrar a terra (Gêneses 3:23). Desde então, impôs-se 

a necessidade de se construir obras hidráulicas, a fim de suprir a rega das lavouras por 

meio de poços, canais e barramentos. 

 

Assim, as primeiras ‘barragens’ surgiram para atender as necessidades de sobrevivência 

do homem, seja para abastecimento de comunidades, para irrigação ou dessedentação 

animal. Estas estruturas pioneiras surgiram nas civilizações orientais (Cullen,1964). 

 

No oriente, na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, cerca de 5.000 

anos passados, a civilização dos sumérios sofria sempre com o problema das enchentes. 

Uma série de diques foi construída, à época, para domar as águas turbulentas do rio 

Eufrates. Como não dispunham de pedra, os sumérios construíram seus diques de solo, 

protegendo-os com tijolos secos ao sol (Figura 1.1). 

 
Figura 1.1 – Ruínas de um dique construído pelos sumérios (Carvalho, 2007). 
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No país vizinho do Egito, quase que na mesma época, travou-se uma grande batalha 

contra as enormes enchentes do rio Nilo. O ciclo hidrológico do rio Nilo trazia a glória 

ao império dos faraós após a baixa das águas, por tornar muito férteis as terras de 

vazante. No entanto, à época das enchentes, o rio Nilo trazia tristeza e devastação. 

 

Cerca de 3.400 a.C., deu-se início à construção de um sistema de diques e canais para 

controle das cheias do grande rio. Assim, as margens foram elevadas, para impedir a 

inundação indiscriminada das terras e, em seguida, foram construídos canais levando as 

águas aos campos de plantação. Desta forma, os egípcios consolidaram o bom uso das 

águas do rio Nilo tanto durante como após as estações das enchentes, criando, assim, 

um dos maiores impérios da Antiguidade Oriental (Cullen,1964). 

 

As ruínas destas construções foram muito pouco preservadas, uma vez que, com a 

invasão do Império Romano, a manutenção dos sistemas foi abandonada, acabando por 

ser dilapidado pela ação do próprio rio. A Figura 1.2 mostra a estrutura remanescente de 

Sadd-el-Kafara Dam, localizada na região conhecida como Wadi Garawi, leste do Vale 

do rio Nilo, construída cerca de 2700 - 2600 a.C. 

 
Figura 1.2 – Ruínas de Sadd-el-Kafara Dam, vista de montante (Garbrecht, 1983). 

 

Nos tempos antigos, outra civilização pioneira na história das barragens foi a China, 

alvo de enchentes devastadoras de seus dois principais rios Yangtze Kiang e Huang Ho. 

À época do imperador Yao, cerca de 4.000 anos atrás, teve início a construção de diques 

e represas para controlar estas enchentes que causavam milhares de mortes. 
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1.2 – Histórico das Barragens no Brasil 

 
As primeiras barragens de terra construídas no Brasil foram projetadas em bases 

puramente empíricas, para combate à seca em regiões do Nordeste (Vargas, 1977). Num 

contexto histórico, o registro inicial data ainda da época do império, com a construção 

da Barragem do Cedro, situado no estado do Ceará, com altura superior a 15,0m. 

 

A construção desta barragem foi iniciada por D. Pedro II em 1873, mas somente foi 

inaugurada em 1906, pelo presidente Afonso Pena. A Figura 1.3 apresenta uma vista 

atual da Barragem do Cedro. 

 
Figura 1.3 – Barragem do Cedro (SRH-CE, 2007). 

A primeira barragem destinada à geração de energia elétrica no Brasil foi a Usina de 

Marmelos, localizada no estado de Minas Gerais, cujo início de operação ocorreu em 

1889. A barragem do açude de Curema (capacidade de 720 milhões de m3, destinada à 

irrigação), executada em 1938 na Paraíba, foi a primeira barragem de terra compactada 

de acordo com os novos princípios da então emergente ciência da Mecânica dos Solos 

(Carim, 2006). Entretanto, foi a Barragem do Vigário (atual Barragem Terzaghi), 

construída no Rio de Janeiro em 1947, que constituiu o empreendimento pioneiro na 

aplicação das modernas técnicas de projeto e construção de barragens homogêneas de 

terra com filtro vertical de areia (Massad, 2003). Esta barragem, inclusive, contou com 

o próprio Karl Terzaghi como consultor internacional. 
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O Brasil possui atualmente quase 800 grandes barragens registradas, das quais cerca de 

metade encontram-se localizadas no semi-árido nordestino com o objetivo de 

perenização de vazões; desse total, 240 barragens são destinadas à geração de energia 

elétrica (CBDB, 2006). 

 

1.3 – A importância das barragens na região do semi-árido nordestino 

 

A condição climática do semi-árido nordestino, no submédio São Francisco, nos 

concede uma precipitação média anual na faixa de 350 a 800 mm (ANA, 2003). No 

entanto, esta situação não constitui nenhuma vantagem pois a região possuiu a menor 

disponibilidade de água, a maior evaporação comparada às demais regiões hidrográficas 

do Brasil (Domingues, 2006). Submetendo o homem nordestino a longos períodos de 

seca ou severa estiagem anual, levando-o a uma contínua e difícil luta pela 

sobrevivência. 

 

A presença das grandes obras hidráulicas representadas pelas barragens de Sobradinho 

(Figura 1.4) e Itaparica, bem como os inúmeros canais de irrigação construídos na 

região, transformam este trecho que possui o maior deficit de água de todo curso do rio 

São Francisco naquele que faz melhor uso da água disponível. 

 
Figura 1.4 – Barragem de Sobradinho (CHESF, 2002). 
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A Agência Nacional de Águas - ANA, conclui que há um deficit de -126 m3/s com 30% 

das terras irrigadas (ANA, 2002). Tais estruturas propiciam, por exemplo, o grande 

oásis horti-fruticultor irrigado ao redor das cidades baianas de Juazeiro e Curaçá e das 

cidades pernambucanas de Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Cabrobó, Belém do São 

Francisco e Petrolândia, Figura 1.5 . 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1.5 – a) Plantio de manga (EMBRAPA, 2007); b) Plantio de uva (Terra, 2008) 
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Desta forma, se destacam a presença de instituições que atuaram como agentes de 

fomento regional, tais como a Companhia Hidrelétrica do São Francisco – CHESF, a 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 

CODEVASF e o Departamento Nacional de Obras Contra a Seca – DNOCS. 

 

Com as barragens, particularmente a Barragem de Sobradinho, criou-se uma infra-

estrutura capaz de permitir ao homem enfrentar e vencer as duras e inóspitas condições 

do semi-árido nordestino. 

 

1.4 – Objetivos da Dissertação 

 

Em recente simpósio, Gomes e Almeida (2007) apresentaram uma série de relatos 

associados a incidentes geológicos em obras de barragens. Num contexto mais 

particular, este trabalho trata de uma obra de barragem de grande porte inserida num 

contexto de problemas tipicamente geotécnicos. 

 

A Barragem de Sobradinho está plenamente inserida também no contexto de superação 

do homem no semi-árido nordestino. Com um reservatório com capacidade de 34 x 109 

m3, a barragem garante uma vazão mínima de jusante de 2.060m3/s, propiciando, então, 

a regularidade das necessidades dos ribeirinhos, o abastecimento de água para consumo 

humano, a irrigação e o substancial aumento da descarga firme disponível aos 

aproveitamentos de jusante, que são: UHE Itaparica, Complexo Paulo Afonso e UHE 

Xingó. 

 

A sua construção foi iniciada em junho de 1973 e o enchimento do reservatório deu-se 

em fevereiro de 1977. A primeira unidade geradora entrou em operação em setembro de 

1979 e a última em novembro de 1982 (CHESF, 1982). Com o propósito de se fechar as 

selas topográficas do domínio do reservatório da barragem, foram implantados os 

chamados diques A, B, C e D ao longo das margens direita e esquerda do rio São 

Francisco. A condição geotécnica crítica e específica desta barragem é que a mesma foi 

implantada com materiais de fundação e de construção que exibem comportamento 

típico de solos dispersivos. 
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Assim, vinte anos após o enchimento do reservatório, foram constatados níveis de 

subpressão elevados nos terrenos de fundação a jusante dos diques A e B. Em 1997, os 

níveis piezométricos ultrapassaram, de forma preocupante, os limites prescritos de 

projeto para o dique A e, no início de 1999, o mesmo ocorreu em relação ao dique B. A 

fim de promover o restabelecimento da condição normal de operação das estruturas e 

dos níveis piezométricos dos instrumentos em condição de segurança conforme projeto, 

foram executadas intervenções nestes diques, ações estas que consistiram na instalação 

de poços de alívio, trincheiras drenantes e a aplicação de tapete de montante. 

 

O trabalho desenvolvido nesta dissertação propõe-se a avaliar o uso e as conseqüências 

da utilização de solos dispersivos nas estruturas de barramento de Sobradinho. Para tal, 

foram reavaliados os ensaios de dispersibilidade anteriormente realizados no início da 

década de 70, nas áreas de empréstimo de solo e nas áreas de fundações das estruturas 

de solo, e, correlacionados os potenciais efeitos das argilas dispersivas nos mecanismos 

de elevação das subpressões detectadas na região dos diques A e B, por meio dos dados 

da instrumentação disponível. 

 

Neste propósito, o trabalho buscou identificar também alguns procedimentos e 

recomendações a projetos de tratamento de fundações em solos dispersivos em regiões 

destinadas à implantação de barragens. 

 

1.5 – Organização da Dissertação 

 

A presente dissertação foi subdividida em oito capítulos e três anexos, conforme a 

seguinte organização: 

 

Capítulo 1 – Introdução: compreende um breve histórico da concepção e construção de 

barragens no Mundo Antigo e no Brasil, destaca-se o valor e a importância das grandes 

obras hidráulicas no semi-árido nordestino e são apresentados os objetivos e a estrutura 

da dissertação. 
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Capítulo 2 – Argilo – Minerais: compreende o texto relativo à revisão bibliográfica da 

origem, formação e mineralogia dos solos, com maior detalhamento das principais 

propriedades dos minerais, no tocante à classe dos filossilicatos e com ênfase na 

natureza dos argilo-minerais. 

 

Capítulo 3 – Argilas Dispersivas: são expostos os princípios da natureza e do 

comportamento geotécnico das argilas dispersivas, contendo um breve relato histórico 

dos estudos realizados e com ênfase nos aspectos relativos às argilas dispersivas de 

ocorrência em Sobradinho. Expõe-se também a interpretação do fenômeno da dispersão 

sob o aspecto químico-mineral, a descrição dos ensaios de caracterização dos efeitos da 

dispersibilidade e dos processos de estabilização química de solos dispersivos. 

 

Capítulo 4 – Barragem de Sobradinho: Características Gerais, Geologia Local e 

Utilização de Argilas Dispersivas: após a descrição geral do empreendimento, incluindo 

a geologia local e a identificação dos solos disponíveis das áreas de empréstimos, são 

apresentados e discutidos os problemas decorrentes do emprego das argilas dispersivas 

locais, apresentando-se o relato dos problemas e das soluções adotadas ao longo de 28 

anos de operação da barragem. 

 

Capítulo 5 – Caracterização Geotécnica dos Materiais: este capítulo sistematiza todos os 

estudos de caracterização geotécnica dos solos locais, compreendendo análises 

granulométricas, determinação dos limites de consistência, ensaios de compactação e de 

permeabilidade em laboratório. 

 

Capítulo 6 – Investigação do Potencial de Dispersibilidade dos Solos da Barragem de 

Sobradinho: procede-se à apresentação e análise dos resultados dos diferentes ensaios 

realizados para a caracterização da susceptibilidade à dispersão dos solos locais, que 

compreenderam crumb tests, ensaios de sedimentometria comparativa, pinhole tests e 

ensaios químicos, além de ensaios de difratometria de raios – X e ensaios especiais de 

campo, designados genericamente como ‘ensaios de controle’. 
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Capítulo 7 – Instrumentação Geotécnica da Barragem: este capítulo sistematiza todos os 

estudos de controle e monitoramento das estruturas geotécnicas do Projeto Sobradinho, 

efetuados por meio da evolução dos registros temporais dos piezômetros e medidores de 

vazões instalados, em relação ao NA do reservatório e aos dados pluviométricos locais. 

 

Capítulo 8 – Conclusões e Sugestões para Pesquisas Futuras: são apresentadas as 

principais conclusões relativas aos estudos para a caracterização geotécnica, definição 

do potencial de dispersibilidade dos solos locais e aos dados da instrumentação da 

barragem, sendo apresentadas também algumas sugestões para pesquisas adicionais e 

feitas recomendações para a execução de serviços complementares. 

 

 

Os anexos integrantes deste trabalho são os seguintes: 

 

Anexo 1 – Mapa geológico - geotécnico da Área de Implantação do Projeto Sobradinho. 

Anexo 2 – Croquis das plantas e seções instrumentadas das barragens e diques. 

Anexo 3 – Tabelas e gráficos dos resultados dos ensaios analisados. 
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CAPÍTULO 2 
 

2 - ARGILO - MINERAIS 
 

2.1 – Origem e Formação dos Solos 

 

Os solos têm sua origem identificada nas ações do tempo e do intemperismo sobre as 

rochas que compõem a crosta terrestre, definidas pelas ações de desintegração mecânica 

ou decomposição química destes materiais. 

 

A desintegração mecânica está associada à ação dos agentes de transporte, como a água 

o vento, e também às variações de temperatura, induzindo a formação de solos com 

partículas mais grossas, ou seja, pedregulhos e areias, e mesmo siltes de granulometria 

intermediária. 

 

A decomposição química está associada aos vários processos químicos que alteram, 

solubilizam e depositam os minerais da rocha matriz. O principal agente é a água e os 

mais importantes mecanismos são: oxidação, hidratação, carbonatação, lixiviação e 

trocas catiônicas. Resultam destes processos solos argilosos, de partículas mais finas, 

que constituem a fase final do processo de decomposição. 

 

Os solos são classificados, quanto a sua gênese geológica, em residuais e transportados. 

São ditos residuais os solos que permanecem próximos à rocha original, caracterizados 

por diferentes horizontes de intemperização. Os Solos transportados são aqueles 

afetados pela ação de transporte da água, do vento, do gelo ou da gravidade, que são 

deslocados de seu local de origem (Pinto, 2006). 

 

Tal abordagem é meramente genética, sendo que este conhecimento não permite induzir 

as propriedades mecânicas e hidráulicas dos solos, ou inferir o comportamento do 

mesmo nas grandes obras da engenharia. 
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2.2 - Mineralogia dos Solos 

 
Um mineral é uma substância inorgânica formada na natureza, podendo se apresentar 

em estado amorfo ou no estado cristalino. Para Dana et al. (1969), um mineral é um 

corpo produzido por processos de natureza inorgânica, tendo usualmente uma 

composição química definida e, em se formado em condições favoráveis, uma certa 

estrutura atômica característica, a qual está expressa em sua forma cristalina e outras 

propriedades físicas. 

 

Os minerais componentes do solo identificam, em linhas gerais, a rocha ou rochas das 

quais se originaram. Segundo Salomão e Antunes (1998), muitas propriedades físicas e 

químicas do solo são determinadas pelo conteúdo mineral do mesmo. Alguns elementos 

presentes na composição mineralógica das rochas ditam algumas características 

específicas: por exemplo, o ferro e o manganês têm parte ativa no processo de oxi-

redução e são os elementos fundamentais na coloração dos solos. Por outro lado, o 

silício e o alumínio constituem elementos indispensáveis para a formação dos chamados 

argilo-minerais.  

 

Rochas compostas por minerais ricos em sílica, como o quartzo, dão origem a solos 

mais arenosos, enquanto aqueles com significativa porcentagem de minerais 

ferromagnesianos (biotita, olivina e piroxênios) e feldspatos resultam na formação de 

solos de granulometria mais fina. Por exemplo, argilo-minerais do tipo ilita originam-se 

com freqüência do intemperismo de materiais micáceos ricos em potássio, enquanto as 

esmectitas, um tipo de argilo-mineral altamente hidrofílico, resultam do intemperismo 

de minerais ricos em cálcio e magnésio. 

 

Em termos gerais, os minerais podem ser divididos em primários e secundários. 

Segundo Oliveira et al. (2002), os minerais primários são aqueles cristalizados durante a 

constituição da rocha; portanto, formados sob elevadas temperaturas e/ou pressões. Os 

minerais secundários são aqueles resultantes da decomposição parcial de outro mineral, 

tendo estrutura essencialmente herdada ou formada a partir da solubilização de outros 

minerais, durante o processo do intemperismo dos mesmos a temperaturas mais baixas. 
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Adicionalmente, os minerais podem ser classificados como essenciais e acessórios, 

sendo essenciais aqueles constituintes que definem e caracterizam a rocha. Os minerais 

essenciais têm importância pela presença e teor significativo com que ocorre na rocha 

e/ou pelo seu significado petrogenético, como mostrado pela Série de Bowen (Figura 

2.1). 

 

 
 

Figura 2.1 – Série de Bowen – Minerais essenciais nas rochas ígneas 

(adaptado de Oliveira et al., 2002) 

 

Os minerais acessórios podem ser classificados como menores ou acidentais. São ditos 

menores quando ocorrem comumente em pequenas quantidades ou traços, tais como: 

anfibólio, apatita, hematita, magnetita e outros. Os minerais acidentais são aqueles que 

aparecem com menor freqüência e/ou com teores reduzidos, como topázios, turmalinas, 

zirconitas e outros. 

 

A ação do intemperismo e a presença da água são os elementos deflagradores de 

diversas reações que formam soluções e compostos químicos. Em condições favoráveis 

de um processo como solidificação ou precipitação, as moléculas que compõem uma 

solução são arranjadas segundo uma forma unitária, designada como cristal. 
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Segundo Frascá et al. (1998), a cristalização se dá quando os átomos, íons ou grupos 

iônicos, em proporções definidas, são atraídos por forças eletrostáticas e distribuídos 

ordenadamente no espaço. Assim, fatores como a pressão, temperatura e a 

disponibilidade química de material, são preponderantes na formação dos minerais 

cristalinos. 

 

Os minerais são estudados segundo suas propriedades físicas, morfológicas e químicas. 

As propriedades físicas de maior relevância são: dureza, traço, clivagem, tenacidade, 

flexibilidade, peso específico, brilho, cor e microscopia. As propriedades morfológicas 

de maior relevância são: forma e hábito, simetria e a associação goniométrica (medida 

de ângulos interfaciais).  

 

Complementarmente, as propriedades químicas permitem a identificação e a 

caracterização dos minerais em dois grandes grupos: silicatos e não-silicatos. A classe 

dos silicatos é organizada nas seguintes subclasses: nesossilicatos, sorossilicatos, 

ciclossilicatos, inossilicatos, filossilicatos e tectossilicatos. A classe dos minerais não-

silicatos os elementos nativos, sulfetos, óxidos, hidróxidos, carbonatos, sulfatos e etc. 

 

No estudo dos solos, algumas propriedades são mais relevantes, pois nos auxiliam na 

identificação dos mesmos e, até de forma expedita, na caracterização táctil-visual dos 

solos. Quanto às propriedades físicas, as principais são: peso específico, brilho e a cor. 

Quanto às propriedades morfológicas, as mais relevantes incluem a identificação da 

forma e do hábito de ocorrência dos minerais, definindo-se seis sistemas cristalinos 

principais. 

 

A crosta terrestre é formada essencialmente de rochas, cujos constituintes são os 

minerais, com propriedades químicas bem definidas. A compreensão da composição 

química da crosta terrestre nos auxilia no estudo, no entendimento da ocorrência e no 

comportamento destes minerais. A Tabela 2.1 apresenta as porcentagens médias da 

distribuição dos 15 minerais mais comuns que compõem a crosta terrestre (Parcher e 

Means, 1964). 
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Tabela 2.1 – Elementos mais comuns da crosta terrestre (Parcher e Means, 1964). 

Elementos 
Teor médio na crosta 

terrestre (%) 

O 46,46
Si 27,61
Al 8,07
Fe 5,06
Ca 3,64
Na 2,74
K 2,58

Mg 2,07
Ti 0,62
H 0,14
P 0,12
C 0,09
S 0,06
Cl 0,05
Ba 0,04

 

Segundo Frascá et al. (1998), o grupo dos minerais não silicatados abrange os elementos 

nativos, sulfetos, óxidos, hidróxidos, carbonatos, halóides e sulfatos. Alguns dos 

minerais mais comuns do grupo dos não silicatos, que compõem as partículas dos solos 

são: calcita (CaCO3), gipsita (CaSO4.2H2O), hematita (Fe2O3), limonita (2 Fe2O3.3 

H2O), halita (NaCl) e a grafita (elemento nativo - C). 

 

A grande importância dos silicatos reside no fato que os produtos do intemperismo 

rochoso e, por conseguinte, os constituintes dos solos são, na grande maioria das vezes, 

resultantes desta classe mineral. Deste grupo, os filossilicatos principais são reunidos 

nos grupo das micas (moscovita, biotita, flogopita), nos argilo-minerais (caulinitas, 

ilitas e montmorilonitas) e outros filossilicatos de alteração. 

 

2.3 – Silicatos 

 

Os silicatos são arranjados estruturalmente pelo íon Si+4 envolvido por quatro íons de 

oxigênio O-2, na forma tetraédrica de sua molécula básica (Figura 2.2). 
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Figura 2.2 – Tetraedro de silicato 

 

A estrutura real formada dependerá da integração destas unidades básicas, ou de forma 

independente ou por meio da ligação dos átomos de oxigênio com outros íons de silício 

formando anéis ou redes. A presença de outros íons, tais como o Al+3, Fe+3, Mg+2, Na+2, 

OH-1, bem como da própria água, pode substituir parcialmente o silício ou o elemento 

de ligação do oxigênio de uma unidade básica para outra. 

 

A energia total de ligação do íon silício está distribuída igualmente entre os quatro 

oxigênios mais próximos. Como conseqüência, a força de qualquer ligação silício-

oxigênio isolada é a metade exata da energia total da ligação disponível no íon de 

oxigênio. Cada íon de oxigênio tem, portanto, a potencialidade de se ligar com outro íon 

de silício e de entrar em outro agrupamento tetraédrico, unindo, assim, os grupos 

tetraédricos através do oxigênio compartilhado. Esta participação pode envolver um, 

dois, três ou todos os quatros íons oxigênios no tetraedro. Em nenhum caso, todavia, na 

natureza, três ou mesmo dois oxigênios são compartilhados entre dois tetraedros 

adjacentes. Esta participação colocaria dois íons de silício com cargas elevadas e 

positivas, muito próximos um do outro e a repulsão mútua tornaria a estrutura instável. 

A participação de um oxigênio entre dois tetraedros adjacentes quaisquer pode, se todos 

os quatro oxigênios são compartilhados assim, originar estruturas de um grau de coesão 

muito elevado, a exemplo do quartzo. 

 

A Tabela 2.2 apresenta as diversas subclasses dos silicatos, conforme os arranjos 

tetraédricos, caracterizando-se a respectiva relação de silício e oxigênio (Si:O) e com 

exemplos dos minerais correspondentes às diferentes subclasses. 
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Tabela 2.2 – Subclasses dos silicatos (adaptado de Dana,1969). 

Subclasses 
Arranjo dos 
Tetraedros 

(SiO4)-4 

Relação 
Si:O Exemplos de Minerais 

Nesossilicatos Isolados 1:4 Olivinas: (Mg,Fe)2SiO4 
Granadas: Piropo Mg2Al2(SiO4)3 

Sorossilicatos Duplos 2:7 Hemimorfita: 
Zn4(Si2O7)(OH)2.H2O 

Ciclossilicatos Anéis 1:3 Berilo – Be3Al2(Si6O18) 

Inossilicatos 
Cadeias Simples 

Cadeias Duplas ou 
faixas 

1:3 
 
 

4:11 

Piroxênios: Augita 
(Ca,Na)(Mg,Fe+2,Fe+3,Al)(Si,Al)2O6

Anfibólios: asbesto 
Na2(Fe,Mg)5Si8O22(OH)2 

Filossilicatos 
 Folhas 2:5 

Caulinita: Al4(Si4O10)(OH)8 
Mica: Moscovita 

KAl2(AlSi3O10)(OH)2 
Talco: Mg3(Si4O10)(OH)2 

Tectossilicatos Estruturas 
tridimensionais 1:2 Quartzo: SiO2 

Feldspato Microclínio K(AlSi3O8) 

 

A seguir, são descritas as principais características dos minerais pertencentes às diversas 

subclasses dos silicatos (Grim, 1966; Millot, 1970; Mitchel, 1976). 

 

2.3.1 – Nesossilicatos 

 
No caso dos nesossilicatos, os tetraedros de (SiO4)-4 apresentam-se isolados ou unidos 

entre si somente por ligações iônicas, através dos cátions intersticiais. Suas estruturas 

dependem principalmente do tamanho e da carga destes cátions intersticiais. Esta 

subclasse é formada principalmente pelo grupo das olivinas, das granadas, da titanita e 

do zircão. Incluem-se comumente na composição mineralógica de pedras preciosas 

(piropo, almandina), gemas (fenacita, olivina, andradita, uvarovita, zircão, topázio, 

estaurolita), materiais refratários (andaluzita, cianita) e materiais de isolamento e grande 

valor comercial (willemita ‘zinco’). 
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2.3.2 – Sorossilicatos 

 
Os sorossilicatos são formados por grupos tetraédricos duplos, compartilhando, entre si 

um único oxigênio, situado em um dos vértices (Figura 2.3), implicando uma relação de 

silício – oxigênio igual a 2:7. 

 
Figura 2.3 – Grupo Si2O7 (adaptado de Mitchel, 1976) 

Esta subclasse é identificada pelos minerais hemimorfita, lawsonita, idocrásio, prehnita 

e principalmente pelo grupo do epidoto. Comumente encontrados em pedras semi-

preciosas (idocrásio) e quase sempre como minerais acessórios de menor valor ou 

secundários em rochas ígneas ou metamórficas. 

 

O epidoto ocorre comumente nas rochas metamórficas cristalinas, como o gnaisse, o 

anfibólio e vários xistos, como produto de alteração de minerais como feldspato,  

piroxênio, anfibólio e biotita, estando associado, muitas vezes, com a clorita. 

 

2.3.3 – Ciclossilicatos 

 
Os ciclossilicatos são construídos em redor de anéis de tetraedros de (SiO4)-4 

interligados, tendo uma relação Si:O = 1:3. Na Figura 2.4, é mostrado o anel Si6O18, que 

constitui o retículo básico das estruturas minerais mais comuns e importantes: o berilo e 

a turmalina. 
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Figura 2.4 – Anel Si6O18 (adaptado de Mitchel, 1976) 

 

Os anéis hexagonais de Si6O18 estão dispostos, na estrutura do berilo, em folhas planas e 

paralelas. Estas folhas estão ligadas firmemente pelos pequenos íons de berílio e 

alumínio, dotados de elevada densidade de carga superficial e de alto poder polarizante. 

A turmalina está formada em torno de anéis de Si6O18, como indicado na Figura 2.4; no 

entanto, os anéis são polares, isto é, a força líquida das ligações em relação a uma face 

do anel não é a mesma que a força das ligações que se estendem à outra. Na estrutura da 

turmalina, além dos anéis de Si6O18, têm-se triângulos de BO3 independentes e grupos 

hidroxilas (OH). Esta subclasse ocorre comumente em gemas (berilo, cordierita), pedras 

semi-preciosas (turmalina) ou materiais que apresentam valor comercial relevante 

(crisocola - minério com baixo teor de cobre). 

 

2.3.4 - Inossilicatos 

 

Os tetraedros de SiO4 são estruturados em cadeias, compartilhando oxigênios com os 

tetraedros adjacentes. Essas cadeias simples são unidas lado a lado, mediante 

participação de oxigênios em alguns tetraedros, formando faixas ou cadeias duplas. Na 

estrutura de cadeia simples, dois dos quatro oxigênios em cada tetraedro SiO4 

compartilham com os tetraedros vizinhos, ao passo que, ma estrutura em cadeia dupla 

metade dos tetraedros compartilham três oxigênios e a outra metade somente dois. 

 

Estas configurações produzem relações de silício para oxigênio de 1:3, nas cadeias 

simples (Figura 2.5) e de 4:11 nas cadeias duplas ou faixas (Figura 2.6). O hábito desses 

minerais é em geral alongado, do tipo prismático. 
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Os inossilicatos formadores de rochas reúnem-se em dois grupos principais: o dos 

piroxênios - cadeia simples, e, dos anfibólios - cadeia dupla, Dana (1969). 

 

 
Figura 2.5 – Cadeia Simples (SiO3) Piroxênios, (adaptado de Mitchel 1976) 

 

 
Figura 2.6 – Cadeia Dupla (Si4O11) Anfibólios, (adaptado de Mitchel 1976) 
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2.3.5 - Filossilicatos 

 

Os minerais desta subclasse são hidratados e suas unidades tetraédricas se dispõem em 

folhas.  Como expresso diretamente pelo nome desta subclasse, phyllon - folha, todos os 

seus numerosos membros têm hábito achatado ou em escamas, com uma clivagem bem 

distinta. Em geral são moles e de densidade relativa comparativamente baixa. Suas 

lamelas de clivagem podem mostrar flexibilidade e mesmo elasticidade. 

 

A grande importância dos filossilicatos reside, em parte, no fato que os produtos do 

intemperismo rochoso e, por conseguinte, os constituintes dos solos são, na maioria das 

vezes, deste tipo estrutural. A liberação e a retenção dos alimentos das plantas, o 

armazenamento da água no solo entre as estações do ano e a acessibilidade do solo aos 

gases atmosféricos e aos organismos dependem das propriedades dos filossilicatos. 

 

Os filossilicatos principais são reunidos nos grupo das micas (moscovita, biotita, 

flogopita), nos argilo-minerais (caulinitas, ilitas e montmorilonitas) e outros 

filossilicatos de alteração. A maior parte dos minerais desta classe contém a hidroxila, e 

as peculiaridades estruturais associadas com os íons hidroxilas são de grande 

importância na determinação de suas propriedades. Assim, distinguimos três unidades 

básicas que os filossilicatos são constituídos: ‘folha’ de sílica (siloxana), brucita e a 

gibbsita. As estruturas dos membros comuns e importantes da classe dos filossilicatos 

podem ser todas derivadas pela combinação de Si2O5 com qualquer das folhas de 

gibbsita e brucita. 

 

A siloxana (Si2O5) possui três dos quatro oxigênios em cada tetraedro SiO4, que são 

compartilhados com os tetraedros vizinhos, levando a uma relação de Si:O = 2:5. Esta 

estrutura pode-se repetir indefinidamente e tem a composição (Si5O10)-4, sendo a  

estrutura  mostrada na Figura 2.7. Para a constituição dos minerais dessa classe, as 

folhas tetraédricas são unidas a folhas octaédricas, constituídas por brucita [Mg(OH)2] 

ou gibbsita [Al(OH)3], originando duas famílias, denominadas respectivamente de 

trioctaédrica e dioctaédrica. 
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Figura 2.7 – Estrutura em folha de Siloxana, (adaptado de Mitchel 1976) 

 

Como exposto, a  brucita é identificada quando parte da estrutura integrante da estrutura 

em ‘folhas’ de íons hidroxila é ocupada por íons magnésio, Mg3(OH)6. A brucita 

consiste em duas camadas de íons hidroxila em empacotamento hexagonal muito 

compacto com os íons magnésio ocupando os interstícios. A relação dos raios entre o 

magnésio e a hidroxila é tal que a arrumação da hidroxila em torno do magnésio tem a 

máxima estabilidade (Figura 2.8).  

 

A gibbsita é formada de ‘folhas’ de íons de hidroxila ligadas por íons alumínio, 

Al2(OH)6, tal como indicado na Figura 2.8. O alumínio, semelhante ao magnésio, forma 

um poliedro estável com a hidroxila; no entanto, como a carga dos íons alumínio é mais 

elevada, somente 2/3 do alumínio podem entrar na estrutura da folha.  

 
Figura 2.8 – Diagrama mostrando (a) unidade básica isolada e (b) folha Siloxana, 

(adaptado de Mitchel, 1976) 
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As micas são filossilicatos primários, cujas espécies principais são a moscovita e a 

biotita, que se distinguem facilmente pela cor. A estrutura das micas é formada 

basicamente por íons de alumínio que substituem alguns silícios nas posições 

tetraédricas das folhas de Si2O5. Como o alumínio é trivalente e o silício é tetravalente, 

resulta uma carga elétrica livre negativa. Assim, produz-se carga de grandeza suficiente 

para ligar cátions monovalentes entre as folhas de siloxana-oxigênio-siloxana. Em 

virtude destas ligações folha-cation-folha, as camadas ficam mais unidas. Com relação à 

tenacidade, as micas tendem a ser flexíveis e elásticas, possuindo uma clivagem distinta 

e perfeita. 

 

A moscovita ou mica branca, KAl2(AlSi3O10)(OH)2, é composta por pequenas 

quantidades de ferro (Fe+2 e Fe+3), magnésio, cálcio, sódio, lítio, flúor e titânio (Figura 

2.9). Apresenta-se com aparência laminada em folhas grandes e pequenas, em forma de 

escamas que se agregam e, em alguns casos, produzindo formas globulares. Possui 

clivagem perfeita, o que permite o desdobramento do mineral em folhas muitíssimo 

finas, de brilho vítreo a sedoso, transparente a incolor nas folhas mais delgadas. 

 

 
Figura 2.9 – Estrutura da moscovita (adaptado de Mitchel, 1976) 
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A biotita - K(Mg, Fe)3(AlSi3O10)(OH)2 - possui estrutura prismática, de cristais 

tabulares ou prismáticos curtos. Geralmente, apresenta-se em massas laminadas 

distribuídas irregularmente e, muitas vezes, na forma de escamas disseminadas ou em 

agregados de escamas, constituindo essencialmente um silicato de potássio, magnésio-

ferro-alumínio hidratado, de cor escura e clivagem típica das micas. 

 

2.3.6 - Tectossilicatos 

 

Os minerais desta subclasse possuem uma estrutura cristalina tridimensional, onde todos 

os íons de oxigênio, em cada tetraedro de SiO4, são compartilhados com os tetraedros 

vizinhos. A relação Si:O é 1:2; em muitos casos, o Al+3 substituí parte do Si+4, 

resultando na adição de outros cátions (Na+, K+, Ca+2) disponíveis no ambiente de 

cristalização, para que haja neutralização das cargas e, conseqüentemente, uma estrutura 

mais estável e fortemente unida. Os grupos mais comuns identificados nos solos são os 

feldspatos e a sílica. 

 

A sílica, em sua forma mais simples - SiO2 é neutra eletricamente e não contém outras 

unidades estruturais. Existem pelo menos 8 modos diferentes (polimorfos), segundo os 

quais os tetraedros ligados podem compartilhas todos os oxigênios, a fim de constituir 

uma estrutura eletricamente neutra. Estes polimorfos são organizados em três 

categorias: quartzo, tridimita e a cristobalita, com o quartzo tendo a simetria mais baixa 

e o reticulado mais compacto. 

 

O quartzo é um mineral de estrutura transparente formado pelo resfriamento lento do 

magma, sendo um dos principais minerais das rochas ácidas (granitos e riolitos), 

sedimentares detríticas (arenitos) e metamórficas (quartzitos, gnaisses e xistos). Possui 

cor cinza, branca translúcido e incolor com brilho vítreo, ou mesmo em cores diversas  

(verde claro, marrom claro, etc.). Tem grande resistência à ação química (intemperismo 

químico), e, quando fracionado (intemperismo mecânico), resulta em partículas de 

mesma composição, sendo o principal mineral constituinte das areias e dos siltes. 
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Os feldspatos, por outro lado, representam a substância mineral mais abundante da 

crosta terrestre. Todos são silicatos de alumínio com um ou mais íons de potássio, 

cálcio e raramente bário (Dana, 1969). Os feldspatos são divididos principalmente em 

ortoclásios e os plagioclásios, sendo comumente encontrados em rochas ígneas (granito 

e sienito), nas rochas sedimentares detríticas (arenito e arcósio) e nas rochas 

metamórficas (gnaisses e xistos). 

 

Os ortoclásios - K(AlSi3O8) - possuem duas clivagens distintas, prismáticas, fazendo 

ângulos de 90º  entre si. Possuem brilho vítreo e podem ser incolores, brancos, cinzas ou 

de cor vermelho vibrante. Quando quimicamente intemperizados, alteram-se para 

caulinitas e, quando submetidos a correntes hidrotermais, alteram-se em sericitas. 

 

Os plagioclásios, feldspatos calco-sódicos, apresentam brilho vítreo a nacarado, 

transparente a translúcido, geralmente se apresentando nas cores branca, cinza claro e, 

com menor freqüência, nas cores esverdeada, amarelada e vermelho vibrante. Estão 

presentes em quase todos os tipos de rochas e, quando submetidos a correntes 

hidrotermais, alteram-se em epidotos, calcitas e sericitas. Quando quimicamente 

intemperizados, originam as sericitas e os argilo-minerais. 

 

2.4 – Argilo-Minerais 

 

A fração argilosa dos solos é constituída predominantemente pelos chamados argilo-

minerais, caracterizados, via geral, como sendo silicatos de alumínio hidratados. Os 

grupos de maior ocorrência compreendem as caulinitas, ilitas e esmectitas e, de forma 

secundária, as serpentinitas, vermiculitas, haloisitas e cloritas. 

 

2.4.1 – Caulinitas 

 

As caulinitas são derivadas do intemperismo químico de feldspatos, silicatos de 

alumínio, como também de outros fragmentos de rocha. Os minerais se cristalizam 

segundo estruturas monoclínicas prismáticas, configuradas em hexágonos ou arranjos 

romboédricos. 
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A estrutura cristalina consiste na alternância de camadas de siloxana e gibbsita, 

identificada pela fórmula Al2O3.2SiO2.2H2O (Figuras 2.10 e 2.11a). No caso em que a 

estrutura é composta por camadas de siloxana ligadas com a brucita, tem-se a 

serpentinita (Figura 2.11b). 

 

 
Figura 2.10 – Diagrama da  estrutura da caulinita, (adaptado de Mitchel, 1976) 

 

 
Figura 2.11 – Diagrama esquemático da estrutura das caulinitas e serpentinitas 

 

As folhas de siloxana e gibbsita são unidas por pontes de hidrogênio e por forças de 

Van der Walls, que garantem uma ligação coesa, constituindo partículas eletricamente 

estáveis e dispostas uma sobre as outras como pequenas plaquetas. As superfícies destas 

partículas são carregadas negativamente, proporcionando a atração de moléculas de 

água; entretanto, devido às forças de atração das ligações, as partículas não se separam, 

impedindo-se, desta forma, um aumento de volume. 
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A capacidade de troca catiônica das partículas de caulinita (Figura 2.12) é da ordem de 

3 a 15 meq/100g, valor relativamente baixo quando comparado às de outros argilo-

minerais. 

 
Figura 2.12 – Fotografia eletrônica de partículas de caulinita (Mitchel, 1976) 

 

2.4.2  – Ilitas 

 

As ilitas constituem um dos argilo-minerais mais comuns na fração argilosa dos solos, 

sendo conhecidas também como micas hidratadas. As ilitas possuem estrutura 

semelhante às moscovitas, com o silício sendo substituído por alumínios e com íons de 

potássio entre as camadas de siloxana-gibbsita-siloxana (Figura 2.13).  

 
Figura 2.13 – Diagrama da estrutura das ilitas (adaptado do Mitchel, 1969) 
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As ilitas raramente apresentam-se puras, ocorrendo comumente associadas a outros 

argilo-minerais. Ocorrem em tamanhos muito reduzidos, menores que as partículas de 

micas comuns e pouco maiores que as esmectitas. Quando bem cristalizadas assumem a 

forma externa hexagonal, tal como as caulinitas (Figura 2.14). As ilitas se diferenciam 

das micas pela na quantidade de silício que foram substituídos por alumínio, e, na 

quantidade de íons de potássio presentes. 

 
Figura 2.14 – Fotografia eletrônica de partículas de ilitas  

 

A deficiência de carga das ilitas concentra-se primariamente nas folhas de siloxana, que 

são carregadas por cargas negativas. O cátion potássio, K+, entre cada camada de 

siloxana-gibbsita-siloxana auxilia no equilíbrio de carga nas partículas. A capacidade 

troca catiônica das ilitas é na faixa de 10-40 meq/100g, com uma superfície específica 

na faixa de 65-100 m2/g.  

 

2.4.3 – Esmectitas 

 

As esmectitas possuem a estrutura composta por uma folha octaédrica, seja a gibbsita 

ou a brucita, sobreposta por duas folhas de siloxana. A montmorilonita constitui um dos 

minerais mais comuns deste grupo, sendo composta por uma folha octaédrica de 

gibbsita sobreposta por duas folhas de siloxana. Quando, entre as folhas de siloxana, 

ocorre a  brucita, tem-se o mineral chamado saponita. 
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As ligações entre as sucessivas camadas são constituídas de forças de Van Der Waals. 

Os cátions presentes balanceiam a deficiência de carga da estrutura. Como as  forças de 

Van Der Waals são frágeis, podem ser facilmente rompidas quando moléculas de água 

são atraídas para entre as camadas. A Figura 2.15 apresenta o diagrama esquemático da 

estrutura das montmorilonitas, identificada pela fórmula (OH)4Si8Al4O20.n H2O. As 

partículas são muito pequenas e freqüentemente quebradiças (Figura 2.16). 

 
Figura 2.15 – Diagrama esquemático da estrutura das (a) montmorilonitas e das (b) 

saponitas (adaptado de Mitchel, 1969) 

 
Figura 2.16 – Fotografia eletrônica de partículas de montmorilonitas  
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A siloxana tem sua superfície carregada por cargas negativas, atraindo, portanto, as 

moléculas dipolares da água intersticial. Devido ao grande desbalanceamento de carga 

das esmectitas, as mesmas exibem grande capacidade de troca catiônica. A superfície 

específica das esmectitas, antes de qualquer ‘inchamento’, é cerca de 50-120 m2/g. 

Quando ‘inchada’ pela absorção de moléculas de água entre as camadas de siloxana-

gibbsita-siloxana, a superfície específica passa a variar entre 700-840 m2/g. 

 

A montmorilonita é o mineral da família das esmectitas comumente encontrado nas 

bentonitas. Estas argilas que têm a propriedade rara de aumentar de várias vezes seu 

volume original quando em presença de água. Possui também baixa condutividade 

hidráulica e, desta forma, tem ampla aplicação como material de composição de 

argamassas de cortinas de vedação em barragens. 

 

A tixotropia é o fenômeno associado à capacidade das argilas de perder sua consistência 

e, após certo tempo de repouso, recuperá-la. Segundo Parcher e Means, 1964 (1964), o 

fenômeno pode ser explicado pela natureza da dupla camada de água adsorvida. As 

partículas de argilas no estado de gel estão rigidamente coesas pela orientação das 

moléculas de água adsorvidas nas partículas. Quando o gel é bem agitado, a orientação 

das moléculas de água é quebrada e, assim, desfazem-se as ligações entre as partículas. 

Quando a solução é colocada novamente em repouso por um prazo adequado, as 

moléculas de água retomam sua orientação e, conseqüentemente o material retoma a sua 

condição de gel. Esta propriedade é muito intensa nas montmorilonitas, apresenta-se de 

forma moderada nas ilitas e é praticamente inexistente nas caulinitas. 
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CAPÍTULO 3 
 

3 - ARGILAS DISPERSIVAS 
 

3.1 – Histórico 

 

As constatações pioneiras relativas à existência de argilas dispersivas foram feitas a 

partir das investigações de feições erosivas em barragens na Austrália, no início da 

década de 1960 (Aitchison e Wood, 1965; Sherard et al., 1976). Estes relatos iniciais, 

relacionados aos estudos de falhas em pequenas barragens de irrigação, promoveram 

uma ampla reverberação do problema dos solos dispersivos na abordagem de problemas 

geotécnicos. 

 

Nos estudos subseqüentes, através do estabelecimento de critérios de identificação de 

argilas dispersivas, foram identificados, de forma mais ampla, os riscos destes materiais 

em obras geotécnicas. Sherard et al. (1972a) identificaram a ocorrência de argilas 

dispersivas em sítios de barragens executadas em três estados dos Estados Unidos: 

Oklahoma, Mississipi e Califórnia e também em um dique em uma barragem no 

município de Zulia, Venezuela, apresentando a primeira proposta de critério de 

classificação quanto a dispersibilidade das argilas. Sherard et al. (1972b) descrevem as 

causas que ocasionam o início do processo de formação de piping e a relevância da 

presença de estruturas de drenagem interna nas barragens. Posteriormente, Sherard et al 

(1976) caracterizaram a presença de solos dispersivos em obras geotécnicas executadas 

em mais quatro estados americanos (Tennessee, Texas, Dakota do Norte e Colorado) e 

em outros países como Brasil, México, Israel, Vietnan, Austrália, Venezuela e 

Argentina, como também, a descrição dos ensaios que devem ser prescritos para 

classificação quanto dispersibilidade dos solos. 

 

Cole et al (1977) e Kim (1984) abordaram o estudo de argilas dispersivas em barragens 

de irrigação na Tailândia. 
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Os estudos iniciais foram expostos e sistematizados mediante a realização de simpósio 

internacional promovido pela American Society for Testing and Materials – ASTM, em 

1976 (ASTM, 1977). Os trabalhos tratavam basicamente de métodos para a 

identificação de argilas dispersivas e soluções de engenharia propostas para o 

enfrentamento dos problemas afetos à sua utilização em obras geotécnicas. 

 

Em termos das contribuições mais recentes, Shrestha (1997) estudou os efeitos da ação 

erosiva sobre argilas dispersivas em regiões agriculturáveis no Nepal. Globa e Barbour 

(2001) apresentaram um estudo de caso de um canal escavado em solo coluvionar no 

Canadá, com ocorrência de material dispersivo, com grandes teores de sódio e a 

presença principalmente de esmectita. Awad (2002) descreveu a realização de ensaios 

de dispersibilidade em amostras de oito barragens localizadas na Faixa de Gaza, 

construídas com solos dispersivos, sendo analisados a eficiência do sistema de 

drenagem através de ensaios similares aos de proteção e a resistência à erosão das 

amostras quando misturadas com cinzas. Sotelo (2001) identificou muitos problemas 

geotécnicos devido à presença de solos dispersivos em obras executadas na região 

nordeste da Argentina. 

 

No cenário nacional, a literatura técnica é bastante incipiente a respeito da utilização de 

solos dispersivos em obras de barragem ou outras obras geotécnicas. Entretanto, a 

barragem da UHE de Sobradinho caracterizou-se pela presença e ampla utilização de 

solos dispersivos em todas as suas estruturas de terra, sem quaisquer procedimentos de 

tratamento químico. Somente em data muito recente, cerca de 30 anos após esta obra 

pioneira, foram publicados dois artigos sobre a influência de solos dispersivos no 

comportamento de obras geotécnicas. Müller et al. (2003) apresentaram os estudos 

realizados na área de empréstimo da Barragem de Santa Bárbara, construída em 1958, 

no município de Pelotas, Rio Grande do Sul, com 9,0m de altura e voltada para fins de 

abastecimento. Mello et al. (2002) relataram, por sua vez, a utilização de cal para 

tratamento e estabilização dos solos dispersivos utilizados na construção do canal do 

Baixo Irecê, obra destinada a conduzir as águas do Rio São Francisco até os municípios 

de Itaguaçu e Xique-Xique, na região do semi-árido baiano, estrutura com 13 km de 

extensão e capacidade de vazão de 60,0 m3/s. 
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Neste novo cenário de evolução do conhecimento do comportamento geotécnico das 

argilas dispersivas, tanto no exterior quanto no Brasil, o assunto volta a aparecer na 

comunidade científica sob diversos aspectos, seja para os estudos de erodibilidade, 

relacionados com ravinamentos e voçorocas em regiões urbanas ou áreas de 

reservatórios (Rimadan, 2003; Fernandes, 2003; Morais et al., 2004; Menezes et al. 

2006), seja para a abordagem de projetos relativos à infra-estrutura rodoviária (Pessoa, 

2004; Dean, 2003). 

 

Ao longo dos últimos anos, a barragem da UHE Sobradinho tem sido alvo de diversos 

estudos específicos, decorrentes da necessidade de se avaliar as elevações dos níveis de 

subpressão detectados na zona de fundação à jusante dos diques “A” e “B” (Souza, 

2001a; Souza e Maia, 1999; Souza et al., 2001b; Souza et al., 2003; Souza e 

Vasconcelos, 2004.). Moreno (2005), através de modelagem computacional, estabeleceu 

o modelo de fluxo no interior do maciço da barragem, constatando a eficiência dos 

poços de alívio e das trincheiras drenantes, adotadas como estruturas de controle para a 

redução dos níveis piezométricos nestes diques. 

 

3.2 – O Fenômeno da Dispersão das Argilas 

 

No passado, solos argilosos eram avaliados basicamente como materiais altamente 

resistentes aos efeitos da erosão decorrentes da percolação de água. Em função de uma 

série de problemas detectados em obras geotécnicas, sabe-se hoje que muitas argilas 

tendem a apresentar uma elevada susceptibilidade à dispersão ou defloculação em 

presença de água, que tende a induzir mecanismos de erosão interna e piping através de 

um maciço de solo.  

 

A susceptibilidade ou potencial de dispersibilidade é a propriedade associada à 

capacidade de um solo argiloso entrar em suspensão em presença da água, mesmo sob 

gradientes hidráulicos muito baixos ou mesmo na ausência de fluxo (Sherard et al., 

1976). Tal fenômeno resulta quando as forças de repulsão devido às cargas superficiais 

dos argilo-minerais tornam-se maiores que as forças de atração de Van der Waals. 
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O fenômeno de dispersão depende essencialmente da composição mineralógica e 

química da argila e da presença de sais na água percolante. A própria natureza do argilo- 

mineral presente influencia a magnitude dos efeitos de dispersão nos solos, sendo esta 

influência diretamente proporcional à sua capacidade de troca catiônica (CTC), ou seja, 

argilo-minerais com maior CTC tendem a apresentar maior potencial de 

dispersibilidade. Assim, a presença de montmorilonita é mais crítica para a ocorrência 

do fenômeno do que de ilita ou caulinita, por exemplo. 

 

Em relação ao fluido percolante, fatores como a concentração dos íons de sódio 

presentes e o total de sais dissolvidos constituem os principais fatores que influenciam 

no fenômeno da dispersão dos solos. 

 

Neste contexto, a susceptibilidade à dispersão está associada principalmente com a 

relação entre a quantidade de sódio e a quantidade total de cátions (sódio, potássio, 

cálcio e magnésio) dissolvidos na água intersticial. Argilas convencionais tendem a 

apresentar predominantemente cátions de cálcio, potássio e magnésio, ao passo que, nas 

argilas dispersivas, tem-se a presença predominante de cátions de sódio. 

 

Isto se dá porque o potencial de floculação dos íons de sódio (Na+) é menor que o de 

outros íons devido á sua baixa valência e ao seu elevado raio atômico (Arunalandan et 

al., 1975). Desta forma, com o aumento da quantidade de sódio adsorvido nas partículas 

de argila, as distâncias entre as mesmas tenderão a aumentar e, conseqüentemente, as 

forças de repulsão tenderão a ser predominantes na estrutura do solo. 

 

Numa condição de fluxo subterrâneo, as partículas dispersas tendem a ser carreadas, 

ensejando a ocorrência de fenômenos hidráulicos de colapso estrutural da massa de 

solo, conhecidos como erosão interna (piping) por dispersão. Do ponto de vista 

geotécnico, estes materiais podem ser estabilizados por meios mecânicos ou pela ação 

integrada de meios mecânicos e a incorporação de aditivos, que podem ser orgânicos ou 

inorgânicos. Dentro dos aditivos inorgânicos comumente utilizados, citam-se o cimento 

Portland, a cal (hidróxido de cal), as escórias, o sulfato de alumínio, o cloreto férrico, os 

fosfatos e o cloreto de cálcio. 
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3.3 – Caracterização Geotécnica das Argilas Dispersivas – Feições de Campo 

 

Alguns poucos solos coesivos têm sido identificados como solos altamente erodíveis em 

presença de água, ocorrendo, então, um amplo processo de perda (‘dispersão’) das 

partículas do solo para a suspensão.  

 

A Figura 3.1 apresenta o perfil geológico típico em sítios com presença de solos 

dispersivos, destacando-se as feições características e os processos erosivos superficiais 

e subterrâneos que ocorrem associados a tais ambientes. 

 

 
Figura 3.1 – Feições típicas - piping e depressões - sinkholes em solos dispersivos 

(adaptado de Boucher, 1990). 

 

Estas feições topográficas típicas são identificadas e ilustradas nas figuras seguintes, em 

função de sua natureza: desenvolvimento de erosões em túnel – piping (Figuras 3.2 e 

3.3), formação de depressões ou ralos – sinkholes (Figura 3.4), formação de ravinas e 

voçorocas (Figura 3.5) e formação de orifícios irregulares provocados pela erosão das 

águas de chuva. 
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Figura 3.2 – Erosão em túnel - piping (FSA Irrigation, 2001). 

 

 
Figura 3.3 – Erosão em túnel - piping, Barragem de Santa Bárbara, Pelotas/RS  

(Müller et al., 2003) 
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Figura 3.4 – Depressões – sinkholes (Vacher et al., 2004) 

 

 
Figura 3.5 – Desenvolvimento de uma voçoroca - Victoria / Austrália (Boucher, 1990). 

 

Estes vestígios não foram identificados na região da Barragem de Sobradinho, uma vez 

que a topografia plana da área não favorecia o escoamento superficial, agente indutor do  

processo de carreamento das partículas de argilas.  
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Por outro lado, as áreas de empréstimos encontravam-se protegidas por uma camada de 

solos não plásticos, constituídos geralmente por uma areia fina siltosa com cascalho, 

com cerca de 1,0m de espessura. Embora de espessura reduzida, a cobertura de solo 

residual ou coluvionar, geralmente assente sobre o maciço rochoso, confinava e protegia 

a camada de argila dispersiva da incidência direta da chuva, que era, então, impedida de 

ser carreada pela reduzida declividade do terreno, justificando-se, desta forma, a não 

evidência dos indícios clássicos que tipificam este tipo de padrão geomorfológico. 

 

3.4 – Caracterização Geotécnica das Argilas Dispersivas – Ensaios de Laboratório 

 

Argilas dispersivas não podem ser distinguidas de argilas não-dispersivas por ensaios 

convencionais tais como granulometria, limites de consistência ou compactação 

(Sherard et al., 1972b, 1975; Mitchel, 1976; Furtado e Machado, 1982; Kim, 1984; 

Globa e Barbour, 2001; Morais et al., 2004). A Figura 3.6 ilustra esta impossibilidade 

de correlação para o caso de 195 ensaios para a determinação de limites de consistência 

realizados em amostras provenientes de diversas barragens e marcados em conjunto na 

carta de plasticidade de Casagrande (Sherard et al , 1975). 

 

 
Figura 3.6–Limites de consistência: solos dispersivos x solos não dispersivos.  

(Adaptado de Sherard et al., 1975) 
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As características dispersivas são determinadas por meio dos resultados de ensaios 

padronizados, realizados em amostras representativas, que podem ser: NBR 13601: 

Crumb Test (ABNT, 1996a), NBR 13602: sedimentometria comparativa (ABNT, 

1996b), NBR 13603: teor de sais na água intersticial do solo (ABNT, 1996c) e NBR 

14114: Pinhole (ABNT, 1996d). 

 

Adicionalmente, impõe-se a necessidade de realização de muitos ensaios e a aplicação 

de tratamento estatístico aos resultados, a fim de se caracterizar a natureza dispersiva ou 

não-dispersiva das argilas testadas (Bourdeaux e Nakao, 1974). 

 

Identificada a presença de argilas dispersivas, impõem-se outros ensaios para se obter a 

real composição mineralógica dos solos (difratometria de raios-X), a caracterização da 

estabilidade do solo identificando-se a capacidade de troca catiônica e, por fim, o 

conhecimento da acidez do solo, haja vista que a carga elétrica das partículas varia com 

o pH, que influi consideravelmente na magnitude dos fenômenos de adsorção, troca 

catiônica, dispersão e floculação (Pessoa, 2004). 

 

3.4.1 – Ensaio do Torrão (Crumb Test) 

 

O ensaio do torrão ou Crumb test foi inicialmente proposto por Rallings (1966) e 

posteriormente modificado por Sherard et al. (1976). O ensaio possibilita caracterizar 

uma susceptibilidade à dispersão de uma amostra associada a solos dispersivos. O 

inverso, contudo, não é necessariamente verdadeiro, isto é, o ensaio pode indicar que 

não ocorre dispersão e, no entanto, o solo pode ter um comportamento dispersivo. 

Sendo assim, por se tratar de um ensaio cujos procedimentos e equipamentos 

necessários são muito simples e pelo potencial de indefinição dos resultados, os 

resultados devem ser objetos de avaliações cuidadosas. Entretanto, é sempre 

recomendado em fases iniciais de estudo ou de anteprojeto. 

 

No ensaio, são utilizados três béqueres, com capacidade de 200ml, que são preenchidos 

com 150ml de água destilada, tendo como opção também a utilização de uma solução 

de hidróxido de sódio, com concentração de 1 meq/litro (0,001 normal). 
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Os torrões de formato aproximadamente esférico são dispostos nestes recipientes, com 

diâmetros entre 6mm e 10mm, preparadas a partir de amostras indeformadas ou, então, 

corpos-de-prova compactados segundo as condições de campo. Após repouso de 1 hora, 

deve-se observar as reações ocorridas e atribuir o correspondente grau de dispersão à 

amostra, de acordo com os padrões estabelecidos na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 – Graus e padrões de dispersão (adaptado da NBR 13601, 1996). 

Grau 1 
Comportamento 

não-dispersivo 

O torrão de solo pode absorver água, sofrer 

esboroamento e esparramar-se no fundo do 

béquer, formando uma pilha achatada, mas não se 

observa sinal de turvação no líquido, provocado 

por colóides em suspensão. 

Grau 2 

Comportamento 

levemente 

dispersivo 

Há indícios de turvação na água, próximos à 

superfície do torrão (se a turvação for facilmente 

visível, registrar como grau 3). 

Grau 3 

Comportamento 

moderadamente 

dispersivo 

Observa-se uma nuvem de colóides em 

suspensão, geralmente finos veios espalhando-se 

no fundo do béquer; em casos extremos, toda a 

água torna-se turva. 

Grau 4 

Comportamento  

fortemente 

dispersivo 

Observa-se uma nuvem coloidal, geralmente uma 

película muito fina, cobrindo quase todo o fundo 

do béquer; em casos extremos, toda a água torna-

se turva. 

 

Segundo a NBR 13601 (ABNT, 1996a), um solo é classificado como não-dispersivo 

quando se atribuí ao comportamento médio dos torrões testados o grau 1 ou 2. Ao 

contrário, um solo é caracterizado como dispersivo quanto for atribuído grau 3 ou 4. 
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3.4.2 – Ensaio Sedimentométrico Comparativo – Ensaio de Dispersão SCS 

 

Este ensaio foi proposto originalmente pelo Soil Conservation Service (SCS) dos 

Estados Unidos. O princípio do ensaio está baseado no conceito de que o solo com 

características dispersivas irá se comportar, na fase de sedimentação, como se tivesse 

sido utilizado um agente dispersor durante o ensaio. O procedimento de ensaio é 

semelhante ao preconizado pela NBR 7181 (ABNT, 1984a), diferenciando-se em 

termos de dois aspectos básicos: não se usa agitação mecânica e não se adiciona agente 

dispersor na suspensão de solo-água. 

 

O ensaio consiste em se comparar os percentuais (em massa) das partículas com 

diâmetros menores que 0,005 mm, determinadas pelo procedimento da norma NBR 

13602 (ABNT, 1996b) e os obtidos pela norma NBR 7181 (ABNT, 1984a), de forma a 

se obter uma medida da dispersibilidade de solos argilosos, chamada porcentagem de 

dispersão, de acordo com a seguinte relação: 

 

PD (%) = (A/B) x 100           (3.1) 

 

sendo: 

PD – porcentagem de dispersão, em %; 

 

A – porcentagem, em massa, das partículas com diâmetro menor que 0,005 mm, 

determinada de acordo com a norma NBR 13602 (ABNT, 1996b); 

 

B - porcentagem, em massa, das partículas com diâmetro menor que 0,005 mm, 

determinada de acordo com a norma NBR 7181 (ABNT, 1984a). 

 

A porcentagem de dispersão igual a 100% confere ao solo a presença de uma fração 

argilosa altamente dispersiva; por outro lado, uma porcentagem de dispersão nula indica 

uma fração completamente não-dispersiva. 

 



 41

3.4.3 – Teores de Sais na Água Intersticial 

 

O método de avaliação da dispersibilidade de solos argilosos, através de ensaios 

químicos, tem o objetivo de determinar a quantidade de sais dissolvidos na água 

intersticial. A partir de uma amostra de solo, com umidade próxima do limite de 

liquidez, a água intersticial é retirada mediante o uso de vácuo e um kitassato, até se 

obter um volume de cerca de 100ml. 

 

À análise química, feita por espectrofotometria, permite a determinação das quantidades 

dos cátions presentes de sódio, cálcio, magnésio e potássio, expressas em 

miliequivalentes por litro (meq/litro). 

 

Desta forma são obtidos três parâmetros de análise por meio das seguintes relações: 

• Total de sais dissolvidos (TSD): 

++++ +++= KNaMgCaTSD 22                      (3.2) 

 
• Porcentagem de sódio presente (PS): 

 
PS (%) = (Na+ / TSD) x 100           (3.3) 

 
• Razão de absorção de sódio (RAS ou SAR): 

 

2/)( 22 ++

+

+
=

MgCa
NaRAS                       (3.4) 

 

Com os valores dos parâmetros TSD e PS caracteriza-se, por meio do ábaco indicado na 

Figura 3.7, a condição dispersiva, questionável ou não dispersiva do solo ensaiado. 
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Figura 3.7 – Padrões de dispersão dos solos pelo percentual de sódio e total de sais 

(adaptado de Sherard et al., 1976) 

 

3.4.4 – Ensaio do Furo de Agulha (Pinhole Test) 

 

Esta metodologia foi proposta por Sherard et al. (1975) e os critérios de avaliação dos 

resultados baseiam-se em centenas de ensaios realizados sobre amostras coletadas de 

aterros, canais e outras obras geotécnicas, nas quais os solos argilosos apresentaram-se 

tipicamente erodíveis ou resistentes aos efeitos da erosão. 

 

A metodologia deste ensaio é definida pela norma NBR 14114 (ABNT, 1996d), que 

busca avaliar, de forma direta e qualitativa, o potencial de dispersibilidade de solos 

argilosos, pelo fluxo de água destilada através de um pequeno furo feito axialmente, 

através de um corpo-de-prova padrão (Figura 3.8). O corpo-de-prova pode ser 

proveniente de um bloco indeformado ou compactado segundo as prescrições da norma 

NBR 6457 (ABNT, 1986a), simulando as condições de campo. 
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Figura 3.8 – Esquema do ensaio de Pinhole (adaptado de Furtado e Machado, 1982) 

 

A classificação do solo quanto à dispersibilidade baseia-se na aparência do efluente, na 

medição das vazões e nas dimensões finais do furo. A natureza da solução que flui do 

corpo-de-prova, com imposição de uma diferença de carga hidráulica inicial de 50mm, 

fornece a diferença básica entre argilas altamente dispersivas e não dispersivas. 
 

Quando o efluente torna-se turvo, o furo feito no corpo-de-prova tende a se alargar 

rapidamente, resultando em um aumento da vazão, identificando, desta forma, um 

comportamento dispersivo do solo. Na situação inversa, ou seja, sem alterações da 

forma do furo e da vazão, com o efluente levemente turvo, a argila pode ser classificada 

como levemente a moderadamente dispersiva. A Tabela 3.2 apresenta as seis classes de 

solos resultantes das análises por meio desta metodologia de ensaio. 
 

Tabela 3.2 – Classificação e padrões de dispersão (adaptado ABNT, 1996d). 
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3.4.5 – Ensaios Especiais 

 

• Difratometria por raios-x 

 

A difração por raios-X é um dos processos mais eficientes para a determinação da 

composição mineralógica de solos e rochas. O ensaio permite identificar de forma 

quantitativa os minerais, analisados a partir dos picos dos difratogramas. Os 

difratogramas depois de gerados permitem caracterizar as diversas fases minerais 

presentes. 

 

Para o ensaio, as pastilhas de amostras são preparadas pela técnica de back loading, que 

consiste no pressionamento do pó contra a abertura de uma lâmina de alumínio, disposta 

sobre uma superfície lisa e firme (geralmente vidro). O pó fica na abertura da lâmina, 

apesar de "suspenso". Dessa forma, a outra face será varrida por raios-X. Fava et al. 

(1999) consideram que a técnica de difratometria reproduz com eficiência as condições 

da matriz e diminui os problemas de orientação preferencial. 

 

Atualmente utilizam-se equipamentos de difratometria equipados com goniômetros e 

filtros em linha acoplados a computador. Estes são equipados com programas capazes 

de tratar os dados, realizando a procura automática de picos, suavizando as curvas e 

corrigindo a referência de background, caracterizando, assim, os minerais presentes e 

procedendo-se a uma análise qualitativa da composição mineralógica dos solos. 

 

• Capacidade de Troca Catiônica 

 

A capacidade de troca catiônica do solo (CTC) é definida como sendo a quantidade de 

cátions necessária para neutralizar as cargas negativas de uma quantidade unitária de 

solo em determinadas condições, ou seja, a capacidade do solo de reter e trocar cátions, 

para um determinado pH. As cargas negativas pertencem à fase sólida do solo, 

representadas pelas partículas de argila, pela fração coloidal da matéria orgânica e pelos 

óxidos hidratados de ferro e de alumínio.  
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A CTC é expressa em miliequivalentes por 100 g ou 100ml de material (meq/100g ou 

meq/100ml), sendo expressa pela relação: 
 

++++++ +++++= 322 AlHNaKMgCaCTC         (3.5) 
 

Observa-se que parte da equação 3.5 corresponde ao total de sais dissolvidos ou TSD 

(equação 3.2), somada às quantidades dos íons H+ e Al3+, passíveis de determinação por 

análise química através de espectrofotometria. A Tabela 3.3 apresenta a variação da 

CTC dos principais argilo-minerais (Guimarães, 1971). 

 

Tabela 3.3 – CTC dos principais argilo-minerais (adaptado de Guimarães, 1971) 

 
 

• Potencial Hidrogeniônico ( pH) 

 

De acordo com Mitchel (1976), um solo pode passar da condição dispersiva a não 

dispersiva em função do pH que os minerais componentes estão submetidos. Segundo 

Pessoa (2004), quando o pH aumenta, aumentam as cargas negativas e diminuem as 

cargas positivas do complexo coloidal do solo, verificando-se o contrário quando o pH 

diminui. Um método de se obter o pH do solo é, por exemplo, mediante a utilização de 

uma solução normal de cloreto de potássio. 

 

Conclui-se, portanto, que, quanto maior o pH, maior o potencial dispersivo; isto posto, 

compreende-se o efeito benéfico da estabilização produzida pela adição da cal ao solo, 

pois há uma maior disponibilidade de bases, Ca2+ e Mg2+, tornando o meio mais básico. 

Por outro lado, o pH afeta extraordinariamente a solubilidade de vários minerais, como, 

por exemplo, os óxidos de ferro e os silicatos de alumínio. A carga elétrica das 

partículas varia com o pH, que, por isso, influi consideravelmente nos fenômenos de 

adsorção, troca catiônica, dispersão e floculação. 



 46

 

Segundo Kim (1984), solos dispersivos possuem geralmente percentuais de sódio 

permutáveis entre 2 a 10 e um dado solo pode ser dispersivo ou não, dependendo acima 

de tudo da química da água que provoca a erosão. Quando o pH é abaixo de 4 ou maior 

que 11, induz mudanças do comportamento de material dispersivo para não dispersivo. 

 

O valor do pH no solo não constitui um valor absoluto ou único, na realidade, sofre 

oscilações dependentes do teor do solo em água, da natureza e proporção de sais em 

solução e da concentração de anidrido carbônico no solo. 

 

Observa-se que, na região do semi-árido nordestino, embora não seja comum o processo 

de acidificação dos solos, pois estes processos estão associados a climas mais úmidos, a 

avaliação completa dos fatores ambientais potencialmente intervenientes no processo 

implicam também a caracterização das variações de pH dos solos locais. 

 

• Ensaios de Proteção 

 

Estes ensaios têm por objetivo a seleção da espessura de um dado tipo de solo (areia) 

capaz de confinar e proteger a camada de base em argila dispersiva, impedindo o 

desenvolvimento da erosão subterrânea. 

 

O ensaio simula a criação de uma fenda no maciço compactado e habilita a verificação 

da eficácia de proteção do filtro de areia, dimensionada pelos critérios clássicos. 

 

Os ensaios comportam dois tipos de metodologia, desenvolvidas no próprio laboratório 

de solos da CHESF existente no local da obra, sob supervisão da equipe técnica e dos 

consultores externos de projeto. No primeiro caso, as camadas de base e de proteção são 

lançadas e dispostas em uma caixa de concreto (Figura 3.9). Nesta abordagem, a caixa 

de concreto atua como um modelo físico para ensaios de grandes dimensões, sendo 

utilizada, então, para validar ou não as especificações iniciais de projeto ou para 

análises de fluxos condicionados pela presença de trincas verticais. 



 47

 
Figura 3.9 – Esquema geral dos Ensaios de Proteção 

(adaptado de Bourdeaux et al., 1975). 

No caso de Sobradinho, os testes foram realizados utilizando-se gradientes hidráulicos 

variando de 1 a 2, com a trinca vertical variando entre 3,0 e 4,5 mm, sendo utilizado 

água do próprio rio São Francisco. Para a elaboração do modelo físico simulando as 

condições da obra, o ensaio foi precedido pela compactação da argila em camadas até se 

obter a densidade entre 97% e 100%, com um desvio de 1% da umidade ótima. Após, 

foi lançada a camada de pedregulhos e posteriormente a camada de areia, compactada 

até se obter a compacidade relativa mínima de 65%. Numa segunda montagem, o ensaio 

é desenvolvido em um molde cilíndrico, num arranjo similar ao feito nos ensaios de 

Pinhole, em laboratório (Figura 3.10). 

 
    (a)      (b) 

Figura 3.10 –  (a) Equipamento do ensaio cilíndrico de proteção; (b) detalhe das 

amostras do ensaio (adaptado de Furtado e Machado, 1982). 
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A montagem do ensaio em amostras cilíndricas é iniciada com a compactação da areia, 

que se pretende utilizar para proteger a argila, até se obter a compacidade relativa de 

65%. Em seguida, compacta-se a argila em 10 camadas até se obter a densidade igual a 

95% da densidade máxima do ensaio normal de compactação. Faz-se um furo com 

diâmetro de 2,5 milímetros, introduzindo-se uma haste metálica ao longo do eixo 

longitudinal do corpo de prova e aplicam-se gradientes hidráulicos variáveis de 1 a 4. 

Anotam-se as leituras das vazões para cada gradiente até que a vazão se torne constante 

ou ao cabo de 2 horas, se a vazão for continuamente crescente.  

 

Desmonta-se, então, o aparelho, extrai-se o corpo de prova e corta-se o mesmo ao meio, 

ao longo do eixo longitudinal. A areia é definida como eficiente para proteger a argila 

quando se observa a deposição de material fino, silte, na extremidade de saída. Caso 

contrário, se a areia não for eficiente, caracteriza-se a presença de erosões generalizadas 

ao longo do furo e não ocorre o processo de obstrução. 

 

3.5 – Estabilização Química de Solos Dispersivos 

 

A adição de cal nos procedimentos de estabilização química dos solos, buscando-se 

evitar tanto os efeitos de expansão como de dispersão, tem origens remotas, uma vez 

que os romanos utilizaram a cal adicionada ao solo na pavimentação de caminhos (a Via 

Ápia constitui referência histórica) e também em obras hidráulicas. 

 

Segundo dados da USBR (1998), os projetos especificam o uso da cal para estabilização 

mediante a adição de uma quantidade mínima capaz de produzir um solo não dispersivo. 

(adição de cal hidratada, cerca de 1 a 4 % de massa seca de solo). Cuidados específicos 

devem ser tomados em relação à presença de sulfatos no solo, pois a presença deste íon 

ocasiona o surgimento do gypsum na forma de gel (gesso), o que causa um maior 

‘inchamento’ nos solos, impondo-se, então, a necessidade de se promover aumentos da 

dosagem convencional. 
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Em um dado solo, quanto maior as quantidades de bases presentes (Ca2+, Mg+2 e até 

mesmo sulfato de alumínio), menor é a quantidade de hidrogênio adsorvido pelos 

colóides do solo; por conseqüência, o desbalanceamento de cargas dos minerais é 

reduzido, pois as bases possuem relações de raio atômico e uma capacidade de reação 

maior que os íons de sódio disponíveis. 

 

No âmbito das obras do Bureau of Reclamation (EUA) que utilizou argilas dispersivas 

tratadas com cal, destaca-se a barragem McGee Creek, em Oklahoma (USBR, 1998), 

sendo estabelecida uma dosagem de 1,50 a 3,0% da cal adicionada ao solo. 

 

Mello et al (2002) descrevem que, no canal de irrigação do Baixo Irecê no semi-árido 

baiano, adotou-se o emprego da adição de cal para reduzir as conseqüências danosas da 

dispersão e, conseqüentemente, os efeitos de piping. 

 

Na barragem de Sobradinho, foram realizados estudos de estabilização química com a 

utilização de sulfato de alumínio - Al2(SO4)3. A Tabela 4.3 apresenta os percentuais 

mínimos de Al2(SO4)3, por massa seca de solo, que foram necessários para caracterizar  

um  comportamento não-dispersivo para as amostras submetidas aos ensaios Pinhole. A 

Tabela 3.5 apresenta, para as mesmas condições, os resultados obtidas as amostras 

submetidas aos ensaios de Crumb Test e sedimentometria comparativa. 

 

Tabela 3.4 – Percentuais mínimos de Al2(SO4)3 para estabilização dos solos dispersivos 
da Barragem de Sobradinho - dados de ensaios Pinhole (Bourdeaux e Imaizumi, 1976). 
 

Preparação das Amostras Ensaio 5,0 cm 17,5 cm 38,0 cm
Destilada Destilada 0,3% 0,7% 0,7%

Natural do rio Destilada 0,4% 0,6% 0,8%
Natural do rio Natural do rio 0,3% 0,4% 0,6%

Carga Hidráulica Aplicada
Percentual mínimo de adição de Al2(SO4)3

Nota: A adição de Al2(SO4)3 foi estudada nas seguintes concentrações percentuais: 0, 0.3, 0.4, 
0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 e 1.0.

Tipo de Água
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Tabela 3.5 – Percentuais mínimos de Al2(SO4)3 para estabilização dos solos dispersivos 
da Barragem de Sobradinho - dados de Crumb Test e SC (Bourdeaux e Imaizumi, 
1976). 
 

 
 

Desta forma, foi identificada uma variação ideal dos percentuais de Al2(SO4)3 entre 

0,60% a 0,90%, capazes de estabilizar a argila altamente dispersiva em não-dispersiva. 

Levando-se em conta os elevados volumes envolvidos, cerca de 19.000.000 m3, a 

distância de transporte e os custos inerentes à mistura dos materiais, descartou-se por 

completo a hipótese da estabilização dos solos dispersivos locais por meio da adição 

com sulfato de alumínio. 
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CAPÍTULO 4 
 

4 - BARRAGEM DE SOBRADINHO: CARACTERÍSTICAS GERAIS, 

GEOLOGIA LOCAL E UTILIZAÇÃO DE ARGILAS DISPERSIVAS 
 

4.1 – Localização do Empreendimento 

 

A Barragem de Sobradinho está localizada no curso principal do Rio São Francisco, 

este detentor de uma bacia hidrográfica que se estende pelas regiões sudeste e nordeste 

do Brasil e que está compreendida entre os meridianos de 36 30’ e 47 30’ W e os 

paralelos de 7 30’ e 21 00’ S. Esta bacia inclui partes de seis estados brasileiros e do 

distrito federal, sendo que 84% da mesma encontra-se situada nos estados de Minas 

Gerias e Bahia; em sua parte média, a bacia atinge uma pequena área do estado de 

Goiás, ao passo que a parte mais baixa drena os estados de Pernambuco, Alagoas e 

Sergipe. Cerca de 60% da área da bacia está compreendida no Polígono das Secas. 

 

O Rio São Francisco é dividido em quatro trechos, correspondentes ao alto, médio, sub-

médio e baixo São Francisco (Figura 4.1). 

 
Figura 4.1 – Situação da bacia hidrográfica do São Francisco (CHESF, 2002). 
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A Barragem de Sobradinho encontra-se implantada no trecho submédio da bacia do Rio 

São Francisco, a 40 km a montante das cidades de Juazeiro (Ba) e Petrolina (Pe) e 

acerca de 470 km a montante das Usinas de Paulo Afonso. 

 

4.2 – Objetivos do Empreendimento 

 

A localização e as dimensões do reservatório da barragem, cerca de 34 x 109 m3 e 

extensão de 4.214 km2, confere a Sobradinho a função de obra regularizadora das 

vazões do rio, garantindo, desta forma, uma vazão mínima de 2.060 m3/s a jusante, 

propiciando um substancial aumento da descarga firme disponível aos aproveitamentos 

de jusante (UHE Itaparica, Complexo Paulo Afonso e UHE Xingó). 

 

O aproveitamento de Sobradinho foi originalmente concebido para ser somente uma 

obra de regularização de cheias; porém, devido à situação energética que o Brasil 

passava em 1975, referente ao alto custo do petróleo à época, e por representar um 

acréscimo de mais 2.050 MW de capacidade instalada a CHESF, o empreendimento foi 

incorporado à matriz de geração de energia elétrica do país. 

 

A sua construção foi iniciada em junho de 1973 e o enchimento do reservatório deu-se 

em fevereiro de 1977. A primeira unidade geradora entrou em operação em setembro de 

1979 e a última em novembro de 1982 (CHESF, 1982). 

 

Mesmo frente às grandes críticas que muitos fazem a respeito da construção de grandes 

obras hidráulicas na região do semi-árido nordestino, Sobradinho antes e hoje é eficaz 

como infra-estrutura básica para o alavancamento do crescimento da região, haja vista, 

o grande oásis horti-fruticultor irrigado ao redor das cidades de Juazeiro e Petrolina. 

 

4.3 – Descrição Geral das Estruturas Geotécnicas do Empreendimento 

 

A barragem é composta de dois maciços de terra compactados, transversais ao leito do 

rio (Figura 4.2), separados por uma estrutura de concreto, que constitui o sistema 

extravasor, casa de máquinas e eclusa, além de quatro diques de terra (CHESF, 1973a). 
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Figura 4.2 – Arranjo geral da Barragem de Sobradinho (adaptado CHESF, 1972). 

Com o propósito de se fechar algumas selas topográficas no domínio do reservatório da 

barragem, foram implantados os diques A, B, C e D ao longo das margens direita e 

esquerda do rio. No dique B, encontra-se incorporada a tomada d´água do projeto 

Massangano, sob responsabilidade da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 

São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, com capacidade de 25 m3/s. 

 

A altura máxima do maciço é de 41,0 m e a extensão total do barramento é cerca de 

13,4 km, dos quais 8,5 km constituem barragens e diques e 4,9 km de estruturas de 

concreto e serras incorporadas. As barragens e diques são do tipo terra zoneada com 

núcleo de argila, filtros de areia, contra-núcleos de cascalho e taludes protegidos por 

enrocamento. A Figura 4.3 ilustra a seção típica dos maciços da barragem de terra e a 

Figura 4.4 ilustra a geometria de construção adotada nos diques. 

 
Figura 4.3 – Seção típica das barragens (Furtado e Machado, 1982). 
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Figura 4.4 – Seção Típica – Dique B (CHESF, 1978e). 

 

O sistema extravasor compõe-se de 12 descarregadores de fundo e 4 vertedouros de 

superfície, permitindo a liberação de uma vazão efluente de 22.835 m3/s. O sistema de 

eclusagem vence um desnível de 32,50m, sendo constituído por uma câmara com 

120,0m de comprimento por 17,0m de largura e 4,0m de calado mínimo, garantindo a 

continuidade da navegação. 

 

• Barragem da Margem Direita  

 

A Barragem da Margem Direita é formada por dois trechos, divididos pela estrutura da 

Eclusa. O primeiro trecho é denominado Barragem da Ombreira Direita, iniciando-se no 

Dique C, na estaca 49+74 e terminando no muro direito da Eclusa, na estaca 52+78m. O 

segundo trecho é denominado Trecho Central da Barragem da Margem Direita, tendo 

início no muro esquerdo da Eclusa, na estaca 54+63m e terminando no muro direito do 

Hall de Montagem, na estaca 60+17m. A Figura 4.5 apresenta a seção típica de 

construção, na estaca 55+00m, da barragem da margem direita. 

 
Figura 4.5 – Seção típica da barragem da margem direita (CHESF, 1978a). 
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A barragem é constituída de um maciço compactado de seção zoneada, com 304,0m de 

comprimento e altura máxima de 28,0m, na estaca 52+78m. O maciço de fundação da 

barragem é constituído por rochas decompostas e/ou alteradas de gnaisse, com veios de 

quartzitos nas áreas do núcleo e do contra-núcleo de jusante, com camadas de cascalhos 

silto-argilosos na área do contra-núcleo de montante. 

 

O núcleo é constituído de areias silto-argilosas plásticas compactadas, de características 

dispersivas, excetuando-se as primeiras camadas em contato com a fundação e parte 

junto ao muro da Eclusa, onde esse material é não dispersivo. Os contra-núcleos são 

constituídos por pedregulhos e/ou cascalhos silto-argilosos e enrocamentos 

compactados, protegidos por uma camada de enrocamento de proteção com 3,0 a 4,0m 

de largura, nos taludes de montante e jusante respectivamente, entre as estacas 49+74m 

e 52+50m, e de largura variável entre as estacas 52+50m e 54+78m. O talude de 

montante tem a inclinação de 1:3 (V:H) variando até 1:2 (V:H) na seção junto ao muro 

da Eclusa. O talude de jusante tem a inclinação de 1:2 (V:H) variando até 1:2,5 (V:H). 

 

No primeiro trecho, o sistema de drenagem é composto por filtro horizontal e vertical de 

areia compactada; as águas de percolação coletadas pelos mesmos são conduzidas à 

zona de enrocamento de proteção de jusante, na região do abraço com o muro da 

Eclusa. No segundo trecho, o sistema de drenagem é constituído por filtro vertical de 

areia compactada acima da El. 373,0m, e filtro inclinado com inclinação de 1:3 (V:H) 

apoiado no contra-núcleo de jusante (CHESF, 1978a). 

 

• Barragem da Margem Esquerda 

 

A Barragem da Margem Esquerda foi construída em duas etapas. A primeira 

corresponde ao maciço compreendido na área ensecada da margem esquerda entre as 

estacas 71+40m e 89+65m até a cota final 397,50m. A segunda etapa abrange também a 

construção do maciço no trecho entre as estacas 66+85m a 71+40m, denominado Vão 

Central da Barragem da Margem Esquerda, e do abraço do muro lateral esquerdo do 

vertedouro até sua cota final de 397,5m. 
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A Figura 4.6 apresenta a seção típica de construção na estaca 72+70m na barragem da 

margem esquerda. 

 
Figura 4.6 – Seção típica da barragem da margem esquerda (CHESF, 1978b). 

 

A Barragem da Margem Esquerda, em sua primeira etapa, é composta por um maciço 

compactado de seção zoneada com altura máxima de 40,5m na estaca 76+00. O 

comprimento do trecho, correspondente à primeira etapa, é de 1.665,0m. O talude de 

montante tem inclinação de 1:3 (V:H) e o de jusante 1:2,5 (V:H), com duas bermas de 

3,0m de largura, nas cotas 372,50m e 385,0m. 

 

A barragem está assente sobre fundação constituída por rocha decomposta ou alterada 

de gnaisse, micaxisto e veios de quartzitos nas áreas do núcleo e do contra-núcleo de 

jusante e de camadas de cascalhos silto-argilosos aluvionares ou coluvionares na área do 

contra-núcleo de montante. O núcleo é constituído de areias silto-argilosas plásticas 

compactadas, de características dispersivas, exceto as primeiras camadas em contato 

com a fundação, numa espessura mínima de 0,4m, que são constituídas por argila não 

dispersiva, forrando, assim, o contato do núcleo com a fundação. Os contra-núcleos são 

de pedregulhos e/ou cascalhos silto-argilosos plásticos e pedregulhos e/ou cascalho 

silto-arenosos não plásticos compactados, sendo que o de jusante contém areias siltosas 

não plásticas em volume reduzido. 
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O sistema de drenagem é composto por filtro horizontal e vertical de areia; as águas de 

percolação, coletadas pelos mesmos, são conduzidas a jusante da barragem através do 

dreno de pé. 

 

A proteção do talude de montante e da parte do talude de jusante inferior à cota 372,5m 

é constituída por uma camada de transição, com largura de 2,00m, e outra, de 

enrocamento grosso ou rip-rap, com 4,0m de largura. 

 

O abraço do muro lateral esquerdo do vertedouro é constituído por um maciço de terra 

zoneado de 32,0m de comprimento, com altura máxima de 42,0m na estaca 66+80m. O 

núcleo é composto por areias silto-argilosas plásticas e não dispersivas. As zonas 

intermediárias que envolvem o núcleo são compostas por pedregulhos e/ou cascalhos 

silto-argilosos compactados. As zonas externas, formadas por enrocamento grosso 

compactado, com larguras variáveis, seguem a uma transição de enrocamento fino com 

2,0m de largura, sobrejacente às zonas de pedregulhos e/ou cascalhos silto-argilosos. 

 

O sistema de drenagem do abraço lateral esquerdo é constituído por filtros horizontal e 

vertical de areia, ligando-se com a zona de enrocamento grosso de jusante. 

 

O talude de montante tem inclinação entre 1:2 (V:H) no plano vertical junto à fase de 

montante do muro lateral esquerdo a 1:3 (V:H) na seção normal. A inclinação do talude 

de jusante varia de 1:2 (V:H) junto ao muro a 1:2,5 (V:H) na seção normal. 

 

O vão central da Barragem da Margem Esquerda é constituído por um maciço de seção 

zoneada de 455,0m de comprimento na crista e altura máxima de 43,0m, na estaca 

68+40m. O núcleo é composto por areias silto-argilosas plásticas, com características de 

solos dispersivos, executando-se as primeiras camadas em contato com a fundação, 

onde o material é não dispersivo. Os contra-núcleos compõem-se de pedregulhos e/ou 

cascalhos silto-argilosos compactados, protegidos por uma camada de enrocamento de 

proteção de 2,0 a 4,0m de espessura nos taludes de jusante e montante, respectivamente. 
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O sistema de drenagem do vão central da Barragem da Margem Esquerda é composto 

por filtro horizontal e vertical de areia; as águas de percolação coletadas pelos mesmos 

são conduzidas à jusante da barragem pelo dreno de pé. O talude de montante apresenta 

inclinação 1:3 (V:H), e o de jusante, 1:2,5 (V:H), acima das cotas das cristas das 

ensecadeiras. No talude de jusante existem ainda bermas de 3,0m de largura, nas cotas 

372,5m e 385,0m (CHESF, 1978b). 

 

• Dique A  

 

O Dique A se encontra implantado entre as estacas 144+89m a 162+02m, com 20,0m de 

altura máxima na estaca 151+00m e comprimento de 1588,0m, sendo constituído por 

um maciço compactado de seção zoneada (CHESF, 1978c). Os taludes de montante e 

jusante apresentam inclinações constantes de 1:3 e 1:2,5 (V:H) desde a base até a crista, 

respectivamente. A Figura 4.7 ilustra a seção típica de construção no Dique A, na estaca 

151+25m. 

 
Figura 4.7 – Seção típica do Dique A (CHESF, 1978c). 

 

O núcleo é constituído por areias silto-argilosas plásticas, potencialmente dispersivas. 

Os contra-núcleos são de pedregulhos e/ou cascalhos silto-argilosos, sendo que o 

contra-núcleo de jusante inclui também solos não plásticos em volume reduzido. O 

núcleo compactado da estrutura inicia-se a 3,5m abaixo da cota da crista (El. 397,5m), 

conformando um cut-off, com largura de base mínima de 10,0m no maciço rochoso de 

fundação. 
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O sistema de drenagem interna é composto por filtro vertical e horizontal de areia 

compactada de espessura de 2,0m, com um dreno de pé incorporado ao maciço, para 

conduzir à jusante do dique as águas de percolação coletadas. 

 

A proteção do talude de montante é composta por duas camadas de enrocamento: uma 

camada de transição de enrocamento fino de 2,0m de largura, e uma camada de 

enrocamento grosso de proteção, ou rip-rap, de 4,0m de largura, medidas na horizontal. 

O talude de jusante foi protegido com uma camada de enrocamento de 2,0m de largura. 

 

• Dique B 

 

O Dique B encontra-se implantado entre as estacas 130+00m a 143+00m; na estaca 

141+00m, está situado o eixo de implantação da Tomada d’água de Massangano, sob 

responsabilidade da CODEVASF. A Figura 4.8 ilustra a seção típica de construção na 

estaca 136+60m no Dique B. 

 
Figura 4.8 – Seção típica do Dique B (CHESF, 1978d). 

 

O Dique B, com altura máxima de 20,0m na estaca 137+85m e comprimento de 

1340,0m é constituído por um maciço compactado de seção zoneada (CHESF, 1978d). 

Os taludes de montante e jusante apresentam inclinação constante desde a base até a 

crista de 1:3 e 1:2,5 (V:H), respectivamente. 

 



 60

O núcleo é constituído por areias silto-argilosas plásticas, potencialmente dispersivas. 

Enquanto, os contra-núcleos são de pedregulhos e/ou cascalhos silto-argilosos; neste 

caso, também o contra-núcleo de jusante inclui solos não plásticos em volume reduzido. 

O núcleo compactado da estrutura inicia-se a 3,5m abaixo da cota da crista (El. 

397,5m), conformando um cut-off, com uma largura de base mínima de 10,0m no 

maciço rochoso de fundação. O sistema de drenagem interna é essencialmente similar 

ao do Dique A (filtro vertical e horizontal de areia compactada). 

 

A proteção do talude do talude de montante é composta por duas camadas de 

enrocamento: uma camada de transição de enrocamento fino de 2,0m de largura, e uma 

camada de enrocamento grosso de proteção, ou rip-rap, de 4,0m de largura. O talude de 

jusante foi protegido com uma camada de enrocamento de 2,0m de largura. 

 

• Dique C 

 

O Dique C foi implantado entre as estacas 31+00m e 49+74m, possuindo uma altura 

máxima de 23,0m e comprimento de 1790,0m, sendo do tipo maciço compactado de 

seção zoneada (CHESF, 1976a). A Figura 4.9 ilustra a seção típica de construção na 

estaca 136+60m no Dique C. 

 

O núcleo é constituído por areias silto-argilosas plásticas, com características 

dispersivas. Os contra-núcleos são de pedregulhos e/ou cascalhos silto-argilosos. 

 
Figura 4.9 – Seção típica do Dique C (CHESF, 1976a). 
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Na configuração básica dos diques anteriores, o núcleo compactado da estrutura inicia-

se a 3,5m abaixo da cota da crista (El. 397,5m), com uma largura de base mínima de 

10,0m, que se estende até o maciço rochoso de fundação. O talude de montante tem 

inclinação de 1:3 (V:H) desde a base até a crista. O talude de jusante é 1:2,5 (V:H), com 

uma berma de 7,0m de largura na El. 386,0m.  

 

A proteção do talude do talude de montante é composta por duas camadas de 

enrocamento: uma camada de transição de enrocamento fino de 2,0m de largura, e uma 

camada de enrocamento grosso de proteção, ou rip-rap, de 4,0m de largura, medidas na 

horizontal. Analogamente, o sistema de drenagem interna é composto por filtro vertical 

e horizontal de areia compactada de espessura de 2,0m, com um dreno de pé 

incorporado ao maciço. 

 

• Dique D 

 

O Dique D possuí cerca de 500,00 metros de extensão e altura máxima de 2,00 metros 

(CHESF, 1988), não faz parte do estudo corrente. Este dique permanece boa parte do 

tempo seco, sendo alvo somente de inspeções visuais, não tendo nenhum registro 

avarias no decorrer de todos estes anos de operação da barragem. 

 

4.4 – Geologia da Área do Empreendimento 

 

4.4.1 – Geologia Regional 

 

A planície do médio São Francisco é barrada a leste por um sistema de montanhas, que 

serve de divisor de águas entre os rios que demandam ao Atlântico e os constituintes da 

Bacia do São Francisco. A Barragem de Sobradinho esta situada no trecho submédio do 

rio, localmente adaptado à direção geral dos gnaisses e xistos presentes e cujo 

alinhamento é condicionado por falhas de grande extensão e pelo fraturamento regional 

(MME, 1972). 
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O traço geomorfológico predominante da área é o extenso pediplano, situado entre as 

cotas 390 e 500m, bem distribuído desde o talvegue principal. Esta região aplainada está 

semeada de formas residuais de litologias mais resistentes, testemunhos de 

aplainamentos anteriores. Dos diversos grupos litológicos presentes na área da obra, 

distinguem-se os principais, conforme as eras geológicas: 
 

(i) Pré – Cambriano: as deste período são representadas por um complexo cristalino 

constituído fundamentalmente por gnaisses, anfibolitos, migmatitos, quartzitos, arenitos 

e calcários. 
 

Os calcários, pertencentes ao Grupo Bambuí, são microcristalinos e contém níveis 

anastomosados de calcita. Neste grupo, ocorrem variedades de filitos calcíferos e 

calcários ardosianos. 
 

(ii) Paleozóico: as rochas paleozóicas são todas sedimentares e restritas à Bacia 

Sedimentar do Piauí – Maranhão constituindo-se principalmente por arenitos. 
 

(iii) Cenozóico: os principais materiais constituem as coberturas lateríticas, colúvios, 

sedimentos detríticos, dunas, calcários e aluviões. 
 

Os calcários pertencem à Formação Caatinga de origem continental e é encontrado 

principalmente ao longo da margem direita do Rio São Francisco. As dunas são 

extensas áreas de sedimentos eólicos, sobrepostas aos terrenos cristalinos, 

principalmente na margem esquerda do Rio São Francisco. Os aluviões, por sua vez, 

constituem importantes depósitos às margens do rio e no seu leito, formando ilhas, que 

subdividem o curso principal. 

 

De todas as litologias presentes, os calcários do grupo Bambuí (idade Pré-Cambriana 

Superior) e da Formação Caatinga (Terciário), devido ao posicionamento estratigráfico 

e ao estado de carstificação, condicionaram, à época, as principais questionamentos 

geotécnicos relativos à implantação do empreendimento, particularmente em termos de 

uma possível não estanqueidade do reservatório a ser formado pelo barramento do Rio 

São Francisco (CHESF, 1988). 
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Tectonicamente, a área é muito perturbada com as rochas apresentando alto grau de 

fraturamento e micro-dobramentos. Um aspecto bastante relevante é proporcionado pela 

existência de lineamentos regionais, assim denominadas certas zonas relativamente 

estreitas e extensas, caracterizadas por certa variação tectônica e pela influência da 

geomorfologia. 

 

Os principais lineamentos, em termos regionais, são representados pelo sistema  

Araguaia-Tocantins na parte ocidental e o sistema de Fossas Recôncavo-Tucano-Jatobá, 

na região oriental, ambos com orientação geral N-S. No contexto da área estudada, os 

lineamentos de Remanso e Floresta são os de maiores relevâncias. 

 

4.4.2 – Geologia Local 

 

As rochas presentes no local de implantação da Barragem de Sobradinho estão inseridas 

num complexo cristalino, fortemente tectonizado e metamorfizado. As litologias 

predominantes são os gnaisses, granitos gnaissificados, xistos e quartzitos, sendo que 

estes últimos destacam-se como marcos topográficos, formando cristas que constituem 

as ombreiras tanto da barragem quanto dos diques. 

 

Os quartzitos, que formam lentes ou camadas de direção N-25–E e mergulhos de 80°  

para NW, destacam-se topograficamente dentro do pré-cambriano aplainado, 

constituindo cristas que se estendem através de toda região. As encostas das cristas têm 

cobertura de um tálus que é constituído por areia fina englobando seixos de quartzito e 

de sílica. O pré-cambriano está coberto por sedimentos areno-siltosos. No solo de 

cobertura, ocorrem extensos depósitos de cascalho com espessuras muito variáveis 

(desde alguns centímetros até cerca de 7 a 8 m) e pequenas dunas. Em zonas adjacentes 

às cristas dos quartzitos, ocorre um colúvio que engloba blocos com dimensões até 

2,0m, porém, apresentando pequenas espessuras, da ordem de 3 a 4m (Figura 4.10). 



 64

 
Figura 4.10 – Mapa geológico-geotécnico da área de Sobradinho (CHESF, 1978a) 

 

O mapa geológico-geotécnico simplificado do sítio do aproveitamento, indicado na  

Figura 4.10, destaca também as principais áreas de empréstimo do empreendimento. 

Verifica-se que estas jazidas estão espalhadas no entorno da barragem, ao longo de 

ambas as margens, contemplando solos com diferentes graus de dispersão. O mapa 

geológico-geotécnico detalhado da área do empreendimento é apresentado no Anexo 1. 
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Os principais sistemas locais de fraturamento obedecem às seguintes atitudes principais: 

N 65°–75° W incorporando fraturas verticais e perpendiculares ao eixo da barragem; N 

25° - 35° E; 60° NW, representado por fraturas paralelas ao eixo com mergulho para 

montante e fraturas horizontais (CHESF, 1988). 

 

• Barragem da Margem Direita 

 

A barragem da margem direita (BMD) encontra-se implantada entre as estacas 49+74m 

a 60+00m. O trecho da ombreira direita da barragem da margem direita, bem como a 

área do abraço com o muro direito da Eclusa, está assentado sobre rochas metamórficas 

do pré-cambriano representadas por granito gnaissificado, biotita-gnaisse-xisto e 

quartzitos, com contatos litológicos gradacionais e concordantes. 

 

A direção principal da xistosidade destas rochas varia de N-30°E a N45°E com forte 

mergulho, 70° a 80°, para NW (montante). Dois sistemas preferenciais de fraturamentos 

foram observados na área mapeada: um paralelo e outro praticamente perpendicular à 

xistosidade. 

 

O grau de alteração e o intenso fraturamento das rochas nesta área deve-se, 

provavelmente, a presença de duas zonas de falha: uma próxima da estaca 47 (na região 

de contato com o dique C) e a outra nas proximidades da estaca 54+55m. 

 

Na área de implantação do trecho central da barragem da margem direita, bem como no 

encontro com o Hall de Montagem e abraço com o muro esquerdo da Eclusa, 

predominam rochas metamórficas do pré-cambriano, representadas por granitos 

gnaissificados, quartzitos silicificados e biotita-gnaisse-xisto. 

 

Na área do abraço com o muro esquerdo da Eclusa, encontra-se uma falha preenchida 

por rochas extremamente alteradas e decompostas. A direção geral do falhamento é N-

45°E com mergulho de 70° para montante. 
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As rochas de fundação nas proximidades da falha, na área do abraço, apresentam-se 

extremamente alteradas e muito fraturadas. A partir da estaca 55+30m até o Hall de 

montagem, na proximidade da estaca 60+00m, as rochas apresentam-se pouco alteradas 

e pouco fraturadas, com exceção das faixas de concentração de mica que são muito 

alteradas e fraturadas (CHESF, 1978a). 

 

• Barragem da Margem Esquerda 

 

Na área de implantação da barragem da margem esquerda (BME), ocorrem rochas 

metamórficas do pré-cambriano inferior, constituídas por quartzitos, xistos e granitos 

gnaissificados, recortados por veios de quartzo, ora concordantes, ora discordantes, com 

as direções gerais das rochas encaixantes. Estes veios, que têm espessura variando de 

centímetros até 2,0m, por vezes são constituídos além de quartzo, por feldspato róseo e 

mica-biotita. 

 

A direção geral das rochas varia de N-30°E a N45°E e, ocasionalmente, N-45°E. Os 

mergulhos são bastante acentuados (70° a 85°) para sudoeste e em direção montante 

(CHESF, 1978b). 

 

• Dique A 

 

Na região do Dique A, toda a área de implantação do núcleo argiloso é formada por 

rochas metamórficas do pré-cambriano inferior, constituídas de xistos e filitos 

recortados de veios quartzo-feldspáticos, concordantes com as direções gerais das 

rochas encaixantes, com espessuras variando de centímetros até 5,0m nas proximidades 

da estaca 159+00m. Entre as estacas 150+20m e 143+82m, destaca-se uma intrusão de 

rocha ultrabásica que se apresenta localmente extremamente alterada a decomposta. Os 

contatos com os xistos encaixantes, ao contrário dos veios quartzo-feldspáticos, são 

discordantes das direções gerais daquelas rochas. Na estaca 150+35m, a direção da 

intrusão é N-65°E com mergulho de 56° para SE e, na estaca 153+80m, este contato é 

na direção N-10° E com 65° para SE. 
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A direção geral dos xistos varia de N-30°E a N-45°E com mergulhos de 75° a 80° para 

NW. As rochas da fundação do núcleo apresentam-se de extremamente alteradas a 

decompostas a muito fraturadas, com exceção das bordas da intrusão ultrabásica, região 

onde a rocha mostra-se pouco alterada e pouco fraturada (CHESF, 1978c). 

 

• Dique B 

 

Na área de implantação do Dique B e da Tomada d’água do sistema Massangano, 

ocorrem rochas metamórficas do pré-cambriano inferior, constituídas, 

predominantemente, por xistos recortados por veios quartzo-feldspáticos, ora 

concordantes, ora discordantes, com as direções preferenciais da xistosidade, e por 

sericita-quartzitos altamente silicificados. 

 

A direção preferencial da xistosidade destas rochas varia de N-30°E a N-50°E, com 

fortes mergulhos de 65° a 80° para NW. Dois sistemas preferenciais de fraturamento 

foram observados: um paralelo e outro praticamente perpendicular à direção 

preferencial da xistosidade. 

 

Tectonicamente a área é muito perturbada, o que se constata pelo elevado grau de 

fraturamento das rochas, pelos micro-dobramentos nas rochas xistosas, pela presença de 

slikensides e deposição de sílica secundária em grande número de fraturas e ainda pela 

existência de duas falhas geológicas. 

 

A primeira falha encontra-se próxima à estaca 136+00m, no contato entre sericita-

quartzito e anfibolita-xisto, enquanto a segunda, próxima à estaca 140+00m, no contato 

do sericita-quartzito com o quartzo-xisto. 

 

As rochas de fundação apresentam-se extremamente alteradas a decompostas, ou muito 

fraturadas, com exceção dos quartzitos que são poucos friáveis ou apresentam-se como 

rochas sãs ou ainda pouco a medianamente fraturadas (CHESF, 1978d). 
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• Dique C 

 

A área de implantação do núcleo argiloso do Dique C é constituída por rochas 

metamórficas do pré-cambriano, representadas por xistos, gnaisses-xisto, granitos 

gnaissificados e quartzitos altamente silicificados, com contatos litológicos gradacionais 

e concordantes. Dois sistemas preferenciais de fraturamento foram observados: um 

paralelo e outro praticamente perpendicular à direção preferencial da xistosidade.  

 

O grau de alteração e o intenso fraturamento das rochas observados nesta área deve-se, 

provavelmente, à presença de duas zonas de falha: uma próxima da estaca 35+00m e 

outra na proximidade da estaca 46+00m. Ensaios de perda d’água, realizados em um 

piezômetro instalado em uma da falhas (estaca 45+00m), indicaram perda d’água total, 

o que induziu a execução de duas linhas de injeção nesta área (CHESF, 1976a). 

 

4.5 – Caracterização e Condicionantes de Projeto para a Implantação da 

Barragem de Sobradinho com Utilização de Argilas Dispersivas 

 

Na fase inicial de reconhecimento de campo (janeiro de 1972), não foram observados 

quaisquer indícios que permitissem identificar a presença de argilas dispersivas. Na 

região de Sobradinho, não existiam indícios de erosão nem de quaisquer outras feições 

associadas à presença de argilas dispersivas. 

 

A topografia essencialmente plana e horizontal das planícies onde ocorrem as jazidas de 

solos não permitia o aparecimento de tais aspectos. Por outro lado, as jazidas eram 

capeadas por uma camada de solos não plásticos, constituídos principalmente de areia 

fina siltosa e cascalho e/ou pedregulho com areia fina siltosa, com espessura de até 1,0 

m. Esses solos essencialmente arenosos, com presença de cascalho, atuaram como 

cobertura de proteção do terreno contra a ação erosiva das chuvas e, conseqüentemente, 

das camadas das areias silto-argilosas subjacentes que contêm argilas dispersivas. 
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Na primeira fase dos estudos da Barragem de Sobradinho, foram realizados os ensaios 

tradicionais de caracterização dos solos locais. Na época, foram identificadas as jazidas 

de solo, que indicaram teores de umidades naturais muito baixos, aliados com altas 

densidades naturais e elevada atividade coloidal, aspectos que conferiam a esses solos 

uma rigidez estrutural bastante alta, com potencial comprometimento das operações de 

escavação e de controle de umidades. 

 

Desta forma, executou-se um dique experimental ao redor de uma área de empréstimo 

na margem esquerda, que foi submetido à inundação. O dique experimental possuía 

0,60m de altura e área de 100 m2, armazenando uma lâmina d’água com 0,50m. Esse 

dique foi construído com seção homogênea de solos argilosos com compactação 

manual, sem controle de umidade e sem cuidados especiais de garantia de ligação entre 

camadas sucessivas. Poucas horas após o enchimento, teve início uma ruptura por 

erosão interna do dique que criou, progressivamente, um túnel horizontal na base do 

aterro. Através desse túnel, toda a água do reservatório foi escoada, sem ruptura da 

abóbada, mediante um processo de piping intenso. Em uma segunda tentativa, o dique 

foi refeito abrindo-se uma vala e preenchendo-a novamente com argila compactada 

manualmente. Durante o enchimento do novo reservatório, observou-se uma ruptura 

extremamente rápida e similar ao mecanismo ocorrido anteriormente. Decidiu-se, então, 

abandonar esse dique, atribuindo-se o insucesso à má compactação e às trincas de 

ressecamento surgidas durante as várias paralisações de construção.  

 

Entretanto, foram extraídas duas amostras de solos argilosos, uma da área de 

empréstimo e outra coletada do próprio dique. Essas amostras foram submetidas a 

ensaios de dispersão e a análises químicas, cujos resultados revelaram as características 

tipicamente dispersivas dos solos argilosos daquela área de empréstimo. Construiu-se, 

então, um segundo dique, a pouca distância do primeiro, tomando-se, entretanto, 

maiores cuidados em relação aos procedimentos de controle de umidades, 

homogeneização, compactação, ligação entre camadas e ressecamento dos solos. 

Durante e após o enchimento com água do reservatório assim formado, durante um 

período de 40 dias, não foram constatados quaisquer mecanismos de infiltração ou de 

perdas d’água (CHESF, 1975). 
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Outros registros à época, com respeito à identificação em campo da presença de argilas 

dispersivas, consistiram na abertura das jazidas de empréstimo durante os trabalhos de 

terraplenagem. As águas de chuva ficaram acumuladas nesses cortes e houve início de 

processo de erosão do pé dos cortes abertos. Este fato foi também observado no aterro 

construído para abrigar a subestação de fornecimento de energia para as obras, 

detectando-se a formação de túneis e uma rápida erosão das paredes dos canais 

formados. 

 

Estes fatos foram analisados pela junta de consultores externos do empreendimento (que 

incluía o engenheiro americano James Sherard, renomado consultor internacional na 

área de barragens), que identificou a necessidade de um maior detalhamento dos 

potenciais efeitos da presença de solos dispersivos nas áreas de empréstimos. 

 

No início das obras de construção, os estudos em laboratório dos materiais das 

diferentes áreas de empréstimos de solos permitiram definir como dispersivas todas as 

jazidas aluvionares. Como as argilas não dispersivas obtidas em áreas de empréstimos 

não aluvionares eram disponíveis em volumes insuficientes e as distâncias de transporte 

anti-econômicas, a solução contemplada foi a de se adotar o uso de argilas dispersivas 

em todos os diques e barragens. 

 

A ocorrência de argilas dispersivas nos solos das áreas de empréstimo repercutiu, em 

larga escala, tanto nos critérios de projeto como na metodologia construtiva da 

barragem. 

 

Em termos de projeto, procedeu-se a um minucioso estudo de desenhos e especificações 

dos maciços de terra e enrocamento, bem como de suas fundações, enquanto, em 

paralelo, se desenvolvia extensivo programa de ensaios, visando conhecer e bem 

caracterizar os solos dispersivos identificados em Sobradinho. Como conseqüência, 

houve um processo de intensificação das pesquisas nas áreas de empréstimo de solos. 
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A intensificação dos ensaios para controle da qualidade de compactação dos maciços de 

terra, bem como o acompanhamento da compacidade relativa na execução do filtro 

vertical de areia, levou a contratação de técnicos especialistas para os trabalhos 

experimentais de laboratório e de campo. Outra medida tomada incluiu a contratação de 

ensaios especiais (teor de sais e difratometria) em laboratório externo, do Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas em São Paulo - IPT. Adicionalmente, a necessidade de se 

compreender o comportamento do aterro compactado de argila dispersiva e de se 

verificar a eficácia do sistema de drenagem levou o laboratório de solos a desenvolver 

uma metodologia de simulação de fendas em maciços compactados, por meio dos 

chamados ‘Ensaios de Proteção’, descritos no Capítulo 3. 

 

Na área de construção, ocorreu um aumento dos volumes das escavações das fundações,  

limpeza e tratamento das fundações de forma mais cuidadosa e aumento de transporte 

dos materiais argilosos não dispersivos, provenientes de novas áreas de empréstimos 

pesquisadas com a finalidade de ‘forrar’ o contato do maciço rochoso e o corpo da 

barragem ou diques. O ‘forro’ de argila não dispersiva compactada foi lançado com uma 

espessura mínima de 0,40m, para prevenir o aparecimento de uma zona preferencial de 

formação de piping em decorrência de percolação de água pela rocha de fundação. 

 

No contato com os muros de ligação em concreto, devido ao fato de a argila não 

dispersiva de origem coluvionar ser menos plástica (IP da ordem de 6 a 15 %) do que a 

argila dispersiva (IP da ordem de 15 a 25 %), especificou-se a implantação de uma junta 

‘virtual’ transversal de 1V:2H, de modo que a argila dispersiva ficasse ‘apoiada’ sobre a 

argila não dispersiva, o que minimizava recalques diferenciais indesejáveis. Dessa 

forma, a argila dispersiva ficou totalmente confinada e isolada entre os contra-núcleos 

de pedregulho e/ou cascalho silto-argiloso. 

 

Outras medidas preventivas compreenderam a execução de um filtro vertical de areia 

como segurança adicional e a utilização de argila não dispersiva nos contatos com a 

fundação e nos abraços com os muros de concreto. As ensecadeiras da margem direita, 

já construídas, tiveram de ser reforçadas, como medidas de proteção dos seus taludes 

internos contra erosão. 
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A construção da Barragem de Sobradinho foi iniciada em 1973 e, em dezembro de 

1977, teve início o enchimento do reservatório. O nível máximo normal de operação, El. 

392,50m, foi atingido em julho de 1978 e a primeira unidade geradora entrou em 

operação em setembro de 1979, no contexto de atender sua principal função de 

regularização para a geração de energia das usinas instaladas a jusante. O reservatório 

tem sido operado desde então com oscilações no nível de água do reservatório que já 

chegaram até 12,0 m. 

 

Em função do tamanho e das especificidades do projeto, foram instalados cerca de 850 

dispositivos de auscultação ao longo das diferentes estruturas civis que compõem a 

barragem de Sobradinho. Destes, cerca de 100, são constituídos por piezômetros do tipo 

Casagrande, instalados nos diques e na barragem da margem esquerda. No Anexo 2, 

apresentam-se as seções instrumentadas da Barragem de Sobradinho. 

 

No item seguinte, são apresentados os principais problemas detectados nas estruturas do 

barramento do projeto Sobradinho (diques A e B), vinculados a aspectos geotécnicos 

associados à utilização de argilas dispersivas como materiais de construção, bem como 

as intervenções adotadas para garantir a superação destes problemas e a segurança 

global destas estruturas. Estes problemas, caracterizados especificamente nos Diques A 

e B, não foram detectados na barragem em si e nem em outras estruturas de Sobradinho. 

 

4.6 – Problemas Detectados e Intervenções Adotadas nos Diques A e B 

 

4.6.1 - Dique A 

 

As Figuras 4.11 e 4.12 apresentam duas das seções instrumentadas do Dique A, 

referente às estacas 151+25m e 151+28m da Barragem de Sobradinho. Estas seções 

contemplaram a instalação de 13 piezômetros do tipo Casagrande. 
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Figura 4.11 – Seção instrumentada da estaca 151+25m do Dique A 

 

 
Figura 4.12 – Seção instrumentada da estaca 151+28m do Dique A. 

 

Entre os anos de 1987 e 1989, o reservatório de Sobradinho não se encheu por 

completo, atingindo a cota máxima na El. 389,31m e a cota mínima na El. 382,90m. 

Nos anos de 1995 e 1996, houve outra intensa estiagem, na qual o reservatório 

novamente não atingiu a cota máxima normal de operação, permanecendo sempre 

abaixo da El. 388,50m, sendo que, em 1996, registrou-se um nível d’água máximo na 

El. 387,80m, permanecendo abaixo da El. 386,00m e com mínimo na El.384,00m, nos 

últimos seis meses do ano. 

 

Em junho de 1997, após o reenchimento do reservatório, registrou-se uma ascensão 

brusca nos níveis piezométricos, a jusante do dique. As subpressões atingiram valores 

bem acima dos níveis críticos estabelecidos no projeto, com potenciais riscos de 

comprometimento da segurança do dique. Na ocasião, os piezômetros PZ-2A e PZ-3A 

registraram respectivamente níveis 1,19m e 1,34m acima do nível crítico de projeto. 
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A Figura 4.13 apresenta os registros da variação do NA de montante e dos níveis 

piezométricos registrados pelos medidores PZ-2A e PZ-3A, no período 1993 - 1997. 
 

 
Figura 4.13 – Evolução dos níveis piezométricos PZ-2A e PZ-3A, correlacionados com 

a variação do nível de água do reservatório, no período entre 1993 e 1997. 
 

Foram efetuadas, então, várias inspeções visuais que constataram a ocorrência de áreas 

manchadas por umidade, áreas encharcadas e pequenas surgências em vários locais 

próximo ao pé de jusante do dique. As Figuras 4.14 e 4.15 registram estas condições 

evidenciadas durante a inspeção realizada em junho de 1997. 

 
Figura 4.14 – Área a jusante do dique A em 1997 (Souza e Vasconcelos, 2004) 
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Figura 4.15 – Surgências a jusante do dique A em 1997 (Souza e Vasconcelos, 2004). 

 

As medições efetuadas pelos piezômetros representavam, portanto, uma situação 

generalizada que se estendia por uma grande área e não apenas uma alteração localizada 

no ponto de medição. Como agravante para as elevações das subpressões e, 

diferentemente dos anos anteriores, o lago permaneceu por cinco meses praticamente no 

nível máximo normal de operação. 

 

Para um melhor acompanhamento da evolução das subpressões, a freqüência das 

leituras dos piezômetros foi alterada para leituras diárias. Constatou-se a ocorrência de 

artesianismo em um dos piezômetros, sendo necessário elevar a cota da boca do tubo, 

para continuar com as leituras do instrumento. 

 

As análises dos dados indicaram que as subpressões elevadas estavam localizadas na 

região onde o dique apresentava a maior altura, cuja fundação coincide com a intrusão 

ultrabásica que corta transversalmente o eixo do dique. Os valores das subpressões com 

níveis piezométricos de até 2,05m acima do limite de projeto, sua evolução ano a ano e 

as condições observadas nas inspeções visuais, foram considerados condicionantes 

críticas para a segurança do dique. 



 76

Desta forma, tornou-se imprescindível a adoção de medidas que reduzissem e 

controlassem os níveis das subpressões, antes de um novo reenchimento do reservatório. 

A solução adotada consistiu na implantação de um sistema de poços de alívio, 

interligados por uma trincheira drenante executada ao longo do pé do dique (Figura 

4.16), para controle das subpressões excessivas registradas. 

 

 
Figura 4.16 – Vista da cortina dos poços de alívio instalados ao longo do pé do dique A. 

 

Foram executados 108 poços de alívio, espaçados de 4,0m, com uma profundidade 

média de 14,0m. Os poços foram feitos em furos de sondagens, com diâmetro externo 

de 0,10m (4”), preenchidos com areia de acordo com a seguinte granulometria: 

mmmm 22,0 ≤≤φ  e D15 > 1,6mm. O tubo de PVC que compõe os poços de alívio 

possuía 22mm de diâmetro externo, perfurado a cada centímetro nas duas direções, com 

furos com diâmetros de 0,79mm. Estes foram os valores admitidos com a utilização dos 

critérios de filtro de Bertram (1940) e Terzaghi (1922), para se evitar o carreamento de 

material devido às forças de percolação. 
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Os poços estão interligados na elevação 384,00m a uma canaleta de drenagem 

longitudinal, afastada 3,5 m do pé do talude, aliviando as pressões neste nível e 

garantindo a estabilização das subpressões abaixo dos limites críticos definidos no 

projeto. Esta canaleta contém um tubo de drenagem em PVC rígido de diâmetro de 100 

mm, envolto em cascalhinho (Figura 4.17), e conduz as águas drenadas pelos poços de 

alívio para o canal de descarga de drenagem do dique A, onde são efetuadas as 

medições das vazões. Para a avaliação da solução proposta, foram instalados também 26 

piezômetros tipo Casagrande modificado, em 04 seções transversais ao dique. 

 
Figura 4.17 –  Seção típica do sistema de poços de alívio e da trincheira drenante. 

 

Em dezembro de 1997, todos os poços já estavam prontos e interligados à canaleta de 

drenagem, coincidindo com o período de reenchimento do reservatório. A Figura 4.18 

mostra o gráfico, com variação ao longo do tempo, dos níveis piezométricos na estaca 

151 + 28,0m, onde se observa a influência dos poços de alívio executados no processo 

de redução das subpressões geradas. 

 

Na Figura 4.19, é mostrado em detalhe a influência das intervenções realizadas nos 

piezômetros que já existiam, PZ-2A e PZ-3A, após a interligação dos poços de alívio 

com a canaleta de drenagem, ocorrida em novembro/97. Estes piezômetros, que antes 

registravam artesianismos e subpressões bem acima do nível crítico de projeto, indicam 

reduções bruscas nos níveis piezométricos, que passam a se manter estáveis com as 

variações do nível d’água do reservatório. 
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Figura 4.18 – Níveis Piezométricos na estaca 151 + 28,00m (Souza e Maia, 1999). 

 

 
Figura 4.19 – Influência do sistema de poços de alívio no comportamento dos 

piezômetros PZ-2A e PZ-3A (Souza e Maia, 1999). 
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4.6.2 - Dique B 

 

A Figura 4.20 apresenta uma das seções instrumentadas do Dique B, referente à estaca 

136+75m da Barragem de Sobradinho. Esta seção contempla a instalação do piezômetro 

PZ-3B, do tipo Casagrande. 

 

 
Figura 4.20 – Seção instrumentada da estaca 136+75m do Dique B. 

 

Após um ano do início da operação, em 1980, a instrumentação piezométrica indicou 

uma elevação das subpressões em níveis acima da El. 385,20, admitido como crítico em 

projeto. Na época, tal fato foi objeto de acompanhamento pela equipe técnica da 

barragem, não se constatando surgências ou zonas localizadas de umedecimento na 

região ao pé do dique, durantes as inspeções realizadas na área. A Figura 4.21 apresenta 

a evolução dos níveis piezométricos registrados pelo piezômetro PZ-3B, instalado na 

estaca 136+75m, no período de fevereiro de 1978 a março de 1985. 

 

Conforme discutido previamente, a geologia do local de implantação do dique B é 

bastante complexa, caracterizada por altos graus de metamorfismo e intemperismo. Na 

área, ocorrem várias litologias com intrusões de anfibolito, veio feldspático, quartzito, 

quartzo micaxisto e xisto, além de duas falhas transversais ao dique. Á época das 

leituras, os níveis de subpressão encontravam-se elevados principalmente na região de 

ocorrência das falhas, entre as estacas 136+40m e 137+30m. A intervenção adotada 

consistiu na execução de um tapete associado com uma trincheira drenante, embutidos 

cerca de 2,00 metros no terreno de fundação a jusante do dique (Figura 4.22). 
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Figura 4.21 – Evolução das medidas no piezômetro PZ-3B na fundação do dique B. 

 

 
Figura 4.22 – Seção esquemática do sistema de drenagem executada em 1980. 

 

Nesta época, a ocorrência da elevação da subpressão na região do falhamento afastou 

rapidamente a hipótese de possível colmatação do sistema de drenagem interna da 

barragem, decorrente de dispersão de material argiloso, com conseqüente elevação dos 

valores piezométricos. Posteriormente, após vinte anos do início da operação, por 

ocasião da elevação do nível de água no início de 1999, alguns piezômetros, instalados 

no terreno de fundação a jusante do dique B, acusaram níveis piezométricos bastantes 

elevados. Tais registros assumiram valores bem superiores aos observados nos ciclos 

anteriores, para o mesmo nível do reservatório, sempre de forma crescente. 
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A Figura 4.23 apresenta uma das seções instrumentadas do Dique B, referente à estaca 

136+60m da Barragem de Sobradinho. Esta seção contempla a instalação do piezômetro 

PZ-6B, do tipo Casagrande. 

 

 
Figura 4.23 – Seção instrumentada da estaca 136+60m do Dique B. 

 

 

A Figura 4.24 apresenta a evolução dos dados registrados pelo piezômetro PZ-6B, no 

período de janeiro de 1995 a junho de 1999. 

 

 
Figura 4.24 – Evolução do nível piezométrico PZ-6B na fundação de jusante do dique. 
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Uma vez que os eventos ocorreram de modo similar e na mesma região dos problemas 

detectados em 1980, implementou-se uma campanha de estudo e investigações mais 

detalhadas da área. Assim, foram realizados três poços de inspeção, sendo os dois 

primeiros no terreno de jusante ao dique e o terceiro no talude de jusante, com a 

finalidade de se inspecionar a drenagem adicional instalada em 1980 e a drenagem 

interna do maciço. Foram coletadas amostras para execução de ensaios de dispersão e 

de difratometria de raios X. 

 

Observou-se que o tapete drenante adicional estava totalmente submerso, devido a sua 

incapacidade de escoar, sob pressão atmosférica, toda a vazão captada. O cascalho 

utilizado estava contaminado e impregnado com material escuro bastante fino, como 

observado no poço próximo à saída no canal de medição de vazão (Figura 4.25).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(a) (b) 

 

      (c) 

Figura 4.25 – (a) Vista do poço de inspeção; (b) condições do cascalho do sistema de  

drenagem; (c) material drenante impregnado com material escuro (CHESF, 1999). 
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Em seqüência aos poços, foram realizadas quatro sondagens, desde a crista do dique até 

o terreno de fundação. Algumas amostras coletadas foram também submetidas a ensaios 

de dispersão e difratometria de raios X. 

 

As sondagens indicaram que o material do núcleo apresentava duas partes distintas 

(Figura 4.26). Uma porção superior, com espessura média de 7,0m de argila marrom e 

outra inferior, coincidindo com o preenchimento do cut-off, com espessura média de 

5,0m de argila cinza a preta. 
 

 
Figura 4.26 – Testemunhos das sondagens rotativas realizadas. 

 

Concluiu-se, portanto, que o sistema de drenagem adicional estava colmatado, não 

aliviando as subpressões e não conduzindo as águas de percolação de forma adequada; 

desta forma, a trincheira drenante foi escavada, tendo seu material removido e sendo 

projetada uma nova trincheira drenante em gabiões. 

 

A nova trincheira drenante foi projetada adotando-se medidas que evitassem a fuga de 

material e, ao mesmo tempo, fosse possível identificar os locais de maior concentração 

de fluxo, observando-se as variações na vazão de percolação, monitorando-se a 

quantidade de material em suspensão na água e verificando-se os locais de possíveis 

colmatações. A figura 4.27 mostra a seção típica da nova trincheira de drenagem 

projetada, como também a fotografia do início das escavações ilustrando a turbidez da 

água de percolação. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 4.27 – a) Seção típica da nova trincheira drenante projetada; b) Início das 

escavações da trincheira. 

 

Como medida complementar, nos diques A e B, foram executados tapetes 

impermeabilizantes a montante, supervisionados por consultores externos. Ao final do 

ano de 2001, em função de uma rara oportunidade do reservatório encontrar-se em nível 

bastante reduzido, esta solução tornou-se viável e foi aplicada a ambos os diques. O 

tapete impermeabilizante tem como objetivo aumentar a trajetória da percolação da 

água ao longo das fundações dos diques, reduzindo, desta forma, os gradientes 

hidráulicos e proporcionando a redução das subpressões nas zonas de fundação. 
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O tapete impermeabilizante foi executado, acompanhando a topografia local, tendo sua 

superfície final ligeiramente inclinada, com cerca de 1% de declividade, de modo a 

favorecer o rápido escoamento das águas. 

 

A extensão para montante foi da ordem de 15 vezes a carga hidráulica existente no pé 

do talude do dique. A espessura no pé do dique foi da ordem de 1/15 desta carga 

hidráulica e a espessura da extremidade montante foi de 25cm.  

 

A Figura 4.28 mostra a visão da praça de serviços no Dique B, quando da execução da 

compactação do tapete. 

 

 
Figura 4.28 – Execução do tapete de montante, Dique B. 

 

O material de construção do tapete, depois de homogeneizado e umidificado, foi 

lançado e espalhado longitudinalmente em camadas horizontais, com espessura máxima 

de 20 cm, sendo especificada a compactação com umidades acima da umidade ótima 

(1% acima da ótima, admitidas variações de 0,5%), obtida em ensaios Proctor Normal, 

com grau de compactação de 95%. 
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Durante a construção do tapete, a superfície de cada camada compactada foi mantida 

úmida, com constante irrigação por aspersão feita por caminhão pipa. Ao se completar 

as dimensões previstas para o tapete, a sua superfície foi coberta com solo lançado e 

espalhado, formando uma camada de proteção contra ressecamento, com espessura da 

ordem de 20 cm (CHESF, 2002), conforme mostrado na Figura 4.29. 

 

 
Figura 4.29 – Lançamento da camada de proteção sobre tapete, Dique B. 
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CAPÍTULO 5 
 

5 - CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DOS MATERIAIS 
 

5.1 – Programa da Investigação Geotécnica dos Solos de Sobradinho 

 

A caracterização geotécnica dos solos dos terrenos de fundação das barragens e diques 

foi realizada através de investigações manuais e mecânicas, compreendendo sondagens 

a trado, poços de inspeção e sondagens mistas. O programa de investigações comportou 

uma fase preliminar para a concepção geral das obras e processos de licitação e também 

um programa mais detalhado para as fases de implantação e de operação da barragem. 

 

A partir das amostras deformadas e indeformadas coletadas, a completa investigação 

geotécnica dos materiais incluíram: ensaios de granulometria, limites de consistência, 

compactação, permeabilidade, adensamento, ensaios triaxiais e determinação das 

densidades e umidades naturais. Foram executados ainda ensaios geotécnicos de 

dispersibilidade (Crumb Test, Sedimentométrico Comparativo, Teor de Sais e Pinhole) 

e ensaios especiais (difratometria de raios X e ‘ensaios de proteção’). A Tabela 5.1 

apresenta os quantitativos dos ensaios realizados para os estudos geotécnicos do Projeto 

Básico (a localização das estruturas de barramento está indicada na Figura 4.2 e as 

diferentes áreas de empréstimo das barragens estão mostradas na Figura 4.10). 

Tabela 5.1 – Ensaios executados no Projeto Básico da Barragem. (CHESF, 1973b) 
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A Tabela 5.2 apresenta os quantitativos dos ensaios realizados no estudo estatístico do 

controle de qualidade de execução das estruturas, também sistematizados em função da 

natureza das estruturas civis ou áreas de empréstimo e os tipos de ensaios realizados. 

 

Tabela 5.2 – Quantitativos dos Ensaios de Controle de Qualidade. 

 
 

A Tabela 5.3 apresenta os quantitativos dos ensaios realizados nos estudos de 

dispersibilidade dos solos das áreas de empréstimo e fundações dos diques e barragem 

da margem esquerda. Estes estudos antecederam a fase de implantação, servindo como 

base e orientação nas verificações e adequações do Projeto Básico à elaboração do 

Projeto Executivo. A Tabela 5.4, por sua vez, apresenta os quantitativos dos ensaios 

realizados em amostras indeformadas do maciço compactado das barragens e diques. 

 

Tabela 5.3 – Quantitativos dos Ensaios dos Estudos de Dispersibilidade. 

 
Tabela 5.4 – Quantitativos dos Ensaios em Amostras Indeformadas dos Maciços  
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Finalmente, a Tabela 5.5 apresenta os quantitativos dos ensaios realizados em amostras 

deformadas do maciço compactado dos diques, organizados similarmente à sistemática 

anterior. Estas amostras foram obtidas por meio de sondagens rotativas e poços de 

inspeção, realizados no período de 1997 a 2002 (‘ensaios mais recentes’). 

 

Tabela 5.5 – Quantitativos dos Ensaios da Campanha Mais Recente 
(EMBRAPA, 1999; IPT, 1999, 2000a, 2000b; Delta, 2002) 

 
 
No Anexo 3, são apresentados todos os resultados dos ensaios listados nas tabelas 

anteriores. Com exceção das faixas granulométricas, os resultados são apresentados na 

seqüência das tabelas supracitadas, ou seja: Projeto Básico, Controle de Qualidade, 

Estudo de Dispersibilidade e Ensaios Recentes. 

 

Neste trabalho, a apresentação e a discussão dos resultados destas campanhas de 

investigação dos solos locais foi subdividida em duas abordagens distintas: ensaios de 

caracterização geotécnica geral dos ensaios (objeto deste capítulo) e ensaios especiais 

para a caracterização do potencial de dispersibilidade dos solos locais (discutidos no 

capítulo seguinte). 

 

5.2 – Apresentação e Análise dos Resultados dos Ensaios de Caracterização 

 

5.2.1 – Apresentação dos Resultados das Análises Granulométricas 

 

Os ensaios de análise granulométrica, realizados nas fases de concepção do projeto 

básico e de implantação, seguiram os procedimentos e as prescrições do antigo Método 

Brasileiro n.22 (MB –32), atual ABNT (1984a), enquanto os ensaios relativos ao 

período de operação foram executados mediante as prescrições da norma NBR-7181 

(ABNT, 1984a). 
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As Figuras 5.1 a 5.5 apresentam a síntese dos resultados das análises granulométricas 

dos materiais de construção previstos em projeto e dos materiais efetivamente utilizados 

na construção do núcleo e do filtro vertical das barragens (BMD – Barragem da 

Margem Direita e BME – Barragem da Margem Esquerda) e dos Diques A, B e C, que 

compõem o empreendimento. 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura 5.1 – Faixas Granulométricas: (a) Núcleo e (b) Areias utilizadas nos Filtros.  

BMD, Trecho Central. 
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(a) 

 

 
(b) 

Figura 5.2 – Faixas Granulométricas: (a) Núcleo e (b) Filtro Vertical. BME, 2ª Etapa. 
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(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 5.3 – Faixas Granulométricas: (a) Núcleo e (b) Filtro Vertical. Dique A. 
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(a) 

 

 
(b) 

Figura 5.4 – Faixas Granulométricas: (a) Núcleo e (b) Areia dos Filtros. Dique B. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5.5 – Faixas Granulométricas: (a) Núcleo e (b) Areias da Área de empréstimo 

“SJ” para os Filtros. Dique C. 
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5.2.2 – Apresentação dos Resultados dos Limites de Consistência 

 

Os ensaios de consistência (ensaios listados nas Tabelas 5.3 e 5.5) foram obtidos nas 

fases de concepção do projeto básico e de implantação das obras, de acordo com os 

antigos Métodos Brasileiros n.30 e 32, atuais ABNT (1984b) e ABNT (1984c), 

enquanto os ensaios realizados no período de operação seguiram a orientações das 

normas NBR-6459 (ABNT, 1984b) e NBR-7180 (ABNT, 1984c). 

 

Os resultados destes ensaios estão correlacionados no diagrama de plasticidade de 

Casagrande apresentado na Figura 5.6, caracterizados pelas correspondentes estruturas 

analisadas. As amostras de solos são aquelas provenientes das áreas de empréstimo e 

das sondagens realizadas no dique A. 

 

 
Figura 5.6 – Resultados dos ensaios dos limites de consistência por tipo de estrutura. 

 

A marcação dos dados dos limites de consistência na carta de plasticidade mostra que os 

solos disponíveis nas áreas de empréstimo constituem, em sua maioria, solos argilosos 

de baixa compressibilidade. 
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5.2.3 – Análise dos Resultados dos Ensaios de Caracterização 

 

As curvas granulométricas dos materiais utilizados na construção da barragem, filtro 

vertical e dos diques e barragens evidenciam que os solos apresentam uma boa 

distribuição granulométrica e estão dentro das faixas especificadas em projeto.  

 

O confronto da localização com o mapeamento geológico-geotécnico das áreas de 

empréstimo com os ensaios de granulometria realizados mostra que, em geral, a camada 

superficial é constituída por uma areia silto-argilosa, sobrejacente a uma camada de 

cascalho e/ou pedregulho silto-argiloso. Em alguns trechos é bastante comum a 

ocorrência de somente uma destas camadas. Como também, a análise das sondagens 

realizadas indica que em vários trechos ocorrem solos não plásticos, próprios de região 

semi-árida. 

 

Do ponto de vista dos resultados dos ensaios de consistência, os materiais locais 

compreendem solos argilosos de baixa compressibilidade. A atividade coloidal destes 

solos é elevada, sendo caracterizados como argilas ativas com índice de atividade da 

ordem de 1,25. 

 

Os resultados dos ensaios de limites de consistência realizados em amostras de solos 

oriundos das barragens e diques de Sobradinho (Figura 5.7) ratificam as observações da 

literatura técnica, de que os ensaios convencionais de caracterização geotécnica dos 

solos não são decisivos para uma clara identificação da natureza dispersiva ou não 

dispersiva dos materiais estudados. 

 

Conforme Sherard et al (1975), estes resultados demandam análises cuidadosas, no 

sentido de que uma barragem, de seção homogênea, construída com argilas dispersivas 

de alta plasticidade (CH), poderá falhar por piping tanto quanto uma outra barragem, 

construída com argila dispersiva de baixa plasticidade (CL). 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5.7 – Parâmetros de consistência: (a) solos dispersivos e (b) não-dispersivos. 



 98

Assim, os valores dos limites de consistência para 80 amostras de solos dispersivos e 

115 amostras de solos não-dispersivos cobrem um espectro comum de argilas CL e CH, 

sem qualquer distinção prática em termos da natureza dispersiva ou não dispersiva 

destes solos. 

 

Tomando como exemplo as argilas CH, com elevados valores de limites de liquidez e 

de índices de plasticidade, podem ser dispersivas, ao passo que siltes argilosos, tais 

como CL-ML e ML, podem ser não dispersivos, quando avaliados pelos ensaios 

normais de dispersibilidade. 

 

5.3 – Apresentação e Análise dos Resultados dos Ensaios de Compactação 

 

Os ensaios de compactação realizados nas fases do projeto básico e de implantação 

seguiram as orientações do antigo método brasileiro MB-33, atual ABNT (1986b), 

enquanto os ensaios realizados no período de operação seguiram as prescrições da 

norma NBR-7182 (ABNT, 1986b). 

 

A Figura 5.8 apresenta os valores médios e de desvio padrão dos graus de compactação 

obtidos no núcleo das estruturas de terra, sob energia Proctor Normal, por meio do 

estudo estatístico de controle de qualidade da execução das estruturas. Os desvios de 

umidade em relação à umidade ótima são dados na Figura 5.9. 

 

 
Figura 5.8 – Variação dos valores de Grau de Compactação. 
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Figura 5.9 – Variação dos valores de desvio de umidade em relação à umidade ótima. 

 

As premissas de projeto especificavam um grau de compactação igual a 98%, o qual foi 

atingido tanto nos ensaios do controle de qualidade da execução das estruturas, 

realizados pelo método de Hilf (média de 98,94%), quanto nos ensaios laboratoriais 

(média de 99,07%). A média do desvio da umidade em relação à umidade ótima para 

todas as estruturas ficou em (-0,06%), com referência ao controle de qualidade da 

execução das estruturas e de 0,40% para os ensaios laboratoriais. 

 

Um aspecto importante observado na utilização de argilas dispersivas na Barragem de 

Sobradinho refere-se à dificuldade que ela oferece para realizar o tratamento de 

umidade nas praças de trabalho por meio de escarificação e gradeamento. 

 

Com efeito, os processos de escarificação e gradeamento criam torrões praticamente 

impermeáveis de vários tamanhos e, assim, as variações na umidade ocorrem somente 

na sua superfície. Ao serem expostos ao sol e à ventilação, rapidamente forma-se uma 

crosta superficial ressecada e endurecida que impede as perdas de umidade no interior 

da massa dos torrões. 

 

Analogamente, ao se adicionar água sobre os mesmos, a superfície tende a se tornar 

lamacenta sem variações das umidades internas. 
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Outras feições típicas, associadas aos procedimentos para controle de umidade de 

compactação dos solos argilosos locais, foram representadas pela possibilidade de 

formação de pequenas poças nas depressões impressas pelas patas ou almofadas do rolo 

compactador. Cuidados especiais foram tomados, então, em relação à identificação da 

presença destas feições passíveis de geração de futuros sinkholes. 

 

A especificação dos graus de compactação a serem aplicados na obra resultaram dos  

estudos realizados com base nos ensaios de compactação, proteção e pinhole. A 

influência relativa dos graus de compactação sobre a magnitude das vazões é ilustrada 

na Figura 5.10, que mostra as relações obtidas para 31 amostras da obra, classificadas 

quanto à dispersibilidade mediante ensaios de pinhole, sendo 19 amostras dispersivas e 

12 amostras de solos não dispersivos (Bourdeaux et al., 1975). 

 

 
Figura 5.10 – Vazões de percolação em função dos graus de compactação das amostras 

(Adaptado de Bourdeaux et al., 1975). 
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Nos testes, as amostras foram compactadas com a umidade variando até 2% abaixo da 

ótima. As amostras não dispersivas, compactadas sob graus de compactação entre 100% 

e 102%, apresentaram os menores valores de vazões percoladas, ou seja, indicaram 

maior resistência à erosão. As amostras dispersivas, por outro lado, apresentaram 

melhores resultados sob graus de compactação variando entre 97% e 99%. 

 

Em termos gerais, as amostras com solos dispersivos sofreram colapso estrutural. Desta 

forma, constata-se que o grau de compactação influi na resistência a erosão de um solo 

de natureza dispersiva. Estes materiais, quando compactados em valores acima dos 

citados anteriormente, apresentam valores sempre crescentes em termos das vazões 

percoladas. 

 

5.4 – Apresentação e Análise dos Resultados das Compacidades Relativas 

 

Os ensaios de compacidade relativa foram realizados na fase de pesquisa para o projeto 

básico e na fase de implantação do empreendimento, onde este último faz referência ao 

controle de qualidade. Os ensaios seguiram os procedimentos propostos pelo antigo 

método brasileiro MB-3388, atual NBR-12051 (ABNT, 1991). A Figura 5.11 apresenta 

os valores médios das compacidades relativas obtidas nos ensaios das amostras de areia 

da Jazida “SJ”, em função das respectivas permeabilidades (todos os resultados destes 

ensaios estão apresentados no Anexo 3 deste trabalho). 

 

Figura 5.11 – Jazida de Areia “SJ” – Variação Compacidade Relativa. 



 102

 
As Figuras 5.12 e 5.13 apresentam as médias das compacidades relativas obtidas nos 

procedimentos de controle da qualidade na execução dos filtros horizontal e vertical. 

 

 
Figura 5.12 – Compacidades Relativas – Filtro Horizontal. 

 

 
Figura 5.13 – Compacidades Relativas – Filtro Horizontal. 

 

Em princípio, as estruturas de um sistema de drenagem de uma barragem de terra 

devem atender três finalidades principais: (i) constituir um anteparo à passagem da água 

forçando o fluxo a uma direção determinada permitindo, assim, a redução das 

poropressões ou subpressões geradas; (ii) impedir o carreamento de partículas de 

material do aterro ou fundações e, desta forma, não contribuindo para a formação de 

mecanismos de erosão interna e (iii) funcionar como dreno, conduzindo a água de forma 

controlada para fora do aterro. 
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A Barragem de Sobradinho possui seu sistema de drenagem interna (filtros vertical e 

horizontal e transições) executado obedecendo rigorosamente estes padrões clássicos, 

seja pelo controle da geometria destas estruturas, seja pelo controle da granulometria 

dos materiais utilizados. 

 

Na construção do filtro, o controle mais rigoroso foi exercido na granulometria da areia, 

pois a sua influência é decisiva no desempenho da função como estrutura de proteção da 

argila dispersiva. No filtro vertical, a especificação de construção limitava a 

compacidade relativa a um valor não maior que 70%, aproximadamente, de modo que o 

mesmo não viesse a se constituir numa estrutura muito rígida, capaz de induzir trincas 

no maciço argiloso adjacente (recalques diferenciais específicos elevados), como 

também atender as premissas estabelecidas com base nos resultados dos ensaios de 

proteção. 

 

Inicialmente, o filtro vertical foi projetado com uma largura de 1,50m a ser implantado 

na forma tradicional em maciços de terra. Na concepção tradicional, após a elevação do 

maciço compactado, seria escavada uma trincheira com 1m de profundidade, sendo 

lançada areia que seria compactada com placas vibratórias. Para se obter o grau de 

compacidade especificado, aplicou-se a saturação com água. Devido à presença de 

argila dispersiva no material compactado, desenvolveram-se erosões laterais que 

tendiam a acompanhar o desenvolvimento da trincheira, que variavam entre 2 e 15 cm 

de profundidade (Figura 5.14). 

 

 
Figura 5.14 – Concepção inicial prevista para a execução do filtro vertical. 

(Bourdeaux et al., 1975) 
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Tais fatos induziram dois comprometimentos à concepção inicial para implantação da 

estrutura de drenagem: a contaminação da areia com material fino e a possível indução 

de caminhos preferenciais para as águas de percolação. Para contornar estes problemas, 

a metodologia construtiva do filtro vertical foi totalmente modificada (Figura 5.15). 

 

 
Figura 5.15 – Metodologia alternativa adotada para a execução do filtro vertical. 

(Bourdeaux et al., 1975) 

 

Os ensaios de proteção realizados nas amostras de areia e solo mostraram que as 

compacidades relativas destes materiais não deveriam ter valores muito superiores a 

70%. Esta premissa foi atingida e mantida para todas as estruturas de drenagem interna 

dos barramentos do Projeto Sobradinho, sendo que, em média, os graus de  

compacidade relativa obtidos para o filtro vertical e horizontal foram de 73,66% e 

73,80%, respectivamente. 

 

5.5 – Apresentação e Análise dos Resultados dos Ensaios de Permeabilidade 

 

Uma das rotinas importantes em estudos e avaliações do comportamento de maciços 

compactados é o monitoramento da evolução das permeabilidades durante a operação 

da barragem. Um das formas mais comuns de se estabelecer esta sistemática é mediante 

a utilização de ensaios de rebaixamento ou recuperação em piezômetros do tipo 

Casagrande de tubo aberto, que permitem, adicionalmente, avaliar as condições 

operacionais dos instrumentos analisados. 
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No caso de Sobradinho, os ensaios de rebaixamento e recuperação foram realizados 

para piezômetros instalados nos diques A e B, sendo interpretados de acordo com a 

metodologia proposta por Hvorslev (1951) apud Lima (1979). Os resultados estão 

sistematizados para dois períodos bastante singulares: dados relativos ao período de 

estiagem, correspondente à cota mínima atingida pelo reservatório ao longo dos últimos 

10 anos daquele período (novembro de 2001) e no período úmido subseqüente (maio de 

2002). Para analisar os dados referentes aos ensaios de rebaixamento e recuperação, 

foram escolhidos piezômetros localizados o mais próximo das estacas e cotas ensaiadas 

na fase de implantação, para controle de qualidade. Os resultados foram corrigidos à 

temperatura de 20° C, sendo adotada como temperatura de realização dos ensaios a 

média histórica anual de 26° C. 

 

A Tabela 5.6 mostra a síntese dos resultados obtidos, em função do instrumento 

utilizado e localização da estrutura no contexto do empreendimento (todos os resultados 

destes ensaios estão apresentados no Anexo 3 deste trabalho). 
 

Tabela 5.6 – Valores de Permeabilidade pelos Ensaios de Rebaixamento e Recuperação 

 
 

Um fator normalmente considerado e avaliado na fase de projeto é o da tendência de 

redução das permeabilidades ao longo do trecho central da barragem, pelos acréscimos 

induzidos pela construção da barragem (Mello, 1977 apud Silveira, 2006). 

 

Assim, as permeabilidades tendem a ser maiores nas fases iniciais de implantação e de 

operação inicial da barragem, em relação às permeabilidades das fases seguintes, em 

função do estabelecimento da rede de fluxo. 
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Tal fato justifica a maior magnitude dos recalques na fase inicial de operação da 

barragem, como uma correlação direta entre as variações de permeabilidades com a 

evolução da compressibilidade do maciço. Por outro lado, uma rede de percolação tende 

a se estabelecer instantaneamente em um solo perfeitamente saturado mas, em solos não 

saturados, a presença de bolhas de ar tende a retardar, por períodos de semanas até 

meses, a condição de fluxo em regime permanente. Em alguns casos, exemplos das 

barragens de llha Solteira, Marimbondo e Água Vermelha, todas localizadas na bacia do 

Alto Paraná, este período pode demandar dois ou três anos para o estabelecimento pleno 

da rede de fluxo (Silveira, 2006). Uma vez estabelecida à saturação do maciço e a 

estabilização dos recalques, é de se esperar que as permeabilidades passem a ser 

estáveis para as mesmas cotas de operação do reservatório. 

 

A carência de um histórico de dados não permite análises muito detalhadas do 

acompanhamento das permeabilidades. No entanto, foi possível identificar que alguns 

piezômetros não estão funcionando a contento. Os resultados mostram, por exemplo, 

que o terreno de fundação do dique A, no período analisado, teve sua permeabilidade 

reduzida em pelo menos 10 vezes; esta redução foi bem menor para o caso dos materiais 

do núcleo compactado. No caso do Dique B, a permeabilidade do terreno de fundação 

aumentou, em vez de sofrer uma redução; isto pode estar associado às condições 

geológicas específicas desta região, na qual ocorrem duas falhas que interceptam 

transversalmente o dique. 

 

Uma observação final refere-se aos cuidados em relação aos procedimentos para a 

avaliação das permeabilidades em piezômetros de tubo aberto, de forma a se evitar  a 

indução de um processo de fraturamento hidráulico durante os ensaios de rebaixamento 

ou a contaminação do material filtrante por carreamento das argilas dispersivas, ambos 

mecanismos que podem mascarar completamente a magnitude dos resultados. Sendo 

assim, é recomendável que estes ensaios sejam sempre implementados sob cargas 

inferiores às correspondentes aos níveis de alerta prescritos. 
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CAPÍTULO 6 
 

6 - INVESTIGAÇÃO DO POTENCIAL DE DISPERSIBILIDADE 

DOS SOLOS DA BARRAGEM DE SOBRADINHO 
 

6.1  –  Programação dos Ensaios de Dispersibilidade 

 

Os resultados dos ensaios de dispersibilidade foram sistematizados por tipo de ensaio, 

época de realização e local de amostragem, conforme a seguinte seqüência: 

i) Ensaios de identificação da presença de argilas dispersivas (CHESF, 1976b); 

 

ii) Ensaios realizados na fase de pré-implantação - período posterior à identificação 

da presença de argilas dispersivas e anterior ao início das obras (CHESF, 1976b; 

IPT, 1974a, 1974b); 

 

iii) Ensaios provenientes do controle de qualidade em amostras indeformadas 

obtidas do maciço compactado durante a execução das obras (CHESF, 1976a, 

1978a, 1978b, 1978c, 1978d, 1978e, 1979); 

 

iv) Ensaios mais recentes, de amostras provenientes das investigações (sondagens 

rotativas e poços de inspeção) realizadas no período de 1997 a 2002. 

 

Nas fases (i) a (iii), foram realizados ensaios de torrão (Crumb Test), de acordo com os 

procedimentos descritos em Sherard et al. (1976), Sedimentométrico Comparativo, com 

base nas orientações do Soil Conservation Service (SCS, 1967) e detalhadas por Sherard 

et al. (1972a); Teor de Sais, sob as prescrições do Soil Conservation Service (SCS, 

1967) e ensaios Pinhole, segundo procedimentos descritos em Sherard et al. (1975). 
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Os mesmos ensaios foram realizados no período de 1997 a 2002, com base nas 

prescrições das normas brasileiras correspondentes: NBR-13601 (ABNT, 1996a), NBR-

13602 (ABNT, 1996b), NBR13603 (ABNT, 1996c) e NBR-14114 (ABNT, 1996d). 

 

Os quantitativos dos ensaios de dispersibilidade realizados em Sobradinho são dados 

nas Tabela 5.3 a 5.5; os resultados dos ensaios estão indicados no Anexo 3 deste 

trabalho. 

 

6.2 – Apresentação e Análise dos Resultados dos Ensaios de Torrão (Crumb Tests) 

 

Estes ensaios são baseados na caracterização qualitativa da dispersão dos solos de 

torrões imersos em água destilada, sendo atribuídos, em função da maior ou menor 

turvação do fluido, 4 diferentes graus de dispersibilidade do solo (Tabela 3.1). 

 

A metodologia simples e a rapidez destes ensaios tornam os chamados Crumb Tests 

procedimentos comuns para uma avaliação preliminar da susceptibilidade à dispersão 

dos solos, desde que sejam integrados nas análises os resultados de um número 

representativo de amostras. 

 

Uma variação possível e eficaz deste ensaio é realizá-lo com dois tipos de água, sendo 

uma proveniente da localidade de estudo e outra do tipo destilada, a fim de verificar a 

influência dos sais dissolvidos na água da localidade e, sua capacidade de estabilizar o 

solo. 

 

A Figura 6.1 apresenta o conjunto dos resultados dos ensaios obtidos para materiais das 

diferentes áreas de empréstimo e estruturas da Barragem de Sobradinho, quantificados 

em termos das distribuições das freqüências relativas e acumuladas e classificados por 

representações de cores distintas. 
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Figura 6.1 – Distribuição das freqüências dos resultados dos Crumb Tests. 

 

Para um total de 96 amostras locais ensaiadas, os resultados evidenciam, de forma geral, 

a caracterização dos solos como não dispersivos (Grau 1). Para as áreas de empréstimo 

em particular, esta tendência é muito predominante, embora tenham sido registradas 4 

amostras (de um total de 61) que indicaram um comportamento entre moderadamente e 

fortemente dispersivo (Graus 3 e 4). 

 

Em média, os solos das fundações das estruturas podem ser classificados como não 

dispersivos, uma vez que, de um total de 14 amostras analisadas, apenas 4 foram 

classificadas com Grau 2 (comportamento de solos levemente dispersivos). 

 

6.3 – Apresentação e Análise dos Resultados dos Ensaios de Sedimentometria 

 

Os resultados dos ensaios de sedimentometria comparativa são expressos em termos do 

Percentual de Dispersão (PD) e a análise da dispersibilidade compreende três faixas de 

classificação, tal que valores do percentual de dispersão menores ou iguais a 30% 

caracterizam comportamentos não dispersivos, a faixa de 30% a 50% caracteriza um 

comportamento de incerteza (‘questionável’) e os valores maiores de 50%, 

comportamento de materiais dispersivos. 
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O princípio do ensaio é baseado no conceito de que o solo com características 

dispersivas irá se comportar como se o mesmo estivesse em presença de um agente 

dispersor na fase de sedimentação. Como descrito no Capítulo 3, o ensaio consiste em 

se comparar os percentuais (em massa) das partículas com diâmetros menores que 0,005 

mm, determinadas pelo procedimento da norma NBR 13602 (ABNT, 1996b) e os 

obtidos pela norma NBR 7181 (ABNT, 1984a), de forma a se obter uma medida da 

dispersibilidade de solos argilosos, chamada porcentagem de dispersão (PD). 

 

A Figura 6.2 apresenta a compilação dos resultados dos ensaios de sedimentometria 

comparativa realizados nos materiais das diferentes áreas de empréstimo e estruturas da 

Barragem de Sobradinho, quantificados em termos das distribuições das freqüências 

relativas e acumuladas. 

 

 
Figura 6.2 – Distribuição das freqüências dos resultados de Sedimentometria. 

 

Com exceção das amostras provenientes dos maciços compactados do Dique B, Dique 

C, Barragem da Margem Direita e do maciço e fundação da Barragem da Margem 

Esquerda, todos os materiais oriundos de outras estruturas ou áreas de empréstimos da 

barragem foram classificadas como não dispersivos. Em relação aos materiais 

constituintes do núcleo dos Diques B e C, os resultados foram inconclusivos (ou 

‘questionáveis’), apresentando, entretanto, características tipicamente dispersivas os 

solos oriundos do núcleo da Barragem da Margem Direita e do núcleo e fundações da 

Barragem da Margem Esquerda. 
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As Figuras 6.3 e 6.4 apresentam os resultados dos ensaios em termos da quantificação 

do Percentual de Dispersão dos materiais analisados, com as respectivas distribuições 

das freqüências relativas e acumuladas, expressos em percentis de 5% e no âmbito das 

faixas de valores padronizados utilizadas para a caracterização do potencial de dispersão 

dos solos, respectivamente. 

  

 
Figura 6.3 – Distribuição por freqüências e por percentis dos Percentuais de Dispersão. 

 

 
Figura 6.4 – Distribuição por freqüências e por faixas dos Percentuais de Dispersão. 
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Do total de 99 ensaios realizados, 76 amostras indicaram percentuais de dispersão 

inferiores a 30%, 02 amostras apresentaram valores de PD entre 30% a 50% e 21 

amostras, valores de PD superiores a 50%, característicos de solos dispersivos. Estes 

resultados ratificam as conclusões gerais dos ensaios anteriores, no sentido de uma clara 

predominância dos resultados pela natureza não dispersiva dos solos ensaiados. 
 

6.4 – Apresentação e Análise dos Resultados do Pinhole Test 
 

Nos ensaios tipo Pinhole, a susceptibilidade à dispersão é avaliada em termos das 

variações do aspecto e das vazões de água destilada através de um pequeno furo feito 

axialmente através de um corpo-de-prova padrão. A Figura 6.5 apresenta a compilação 

dos resultados dos ensaios tipo Pinhole realizados nos materiais das diferentes áreas de 

empréstimo e estruturas da Barragem de Sobradinho, quantificados em termos das 

distribuições das freqüências relativas e acumuladas. 
 

 
Figura 6.5 – Distribuição das freqüências dos resultados dos pinhole tests. 

 

Nesta metodologia, a susceptibilidade à dispersão é avaliada mediante a classificação 

dos solos em seis padrões, que variam desde não dispersivos (classe ND1) a fortemente 

dispersivos (classe D1), conforme Tabela 3.2. Analogamente aos estudos anteriores, em 

uma porcentagem bastante elevada dos ensaios realizados, os resultados dos ensaios de 

agulha evidenciaram também, em geral, comportamentos pouco ou não dispersivos dos 

solos da Barragem de Sobradinho. 
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6.5 – Apresentação e Análise dos Resultados dos Ensaios Químicos 

 

Nos chamados ensaios químicos, o potencial de dispersibilidade é avaliado com base na 

quantidade de sais dissolvidos na água intersticial.  As análises químicas, feitas por 

espectrofotometria, permitem a determinação das quantidades dos cátions presentes de 

sódio, cálcio, magnésio e potássio, expressas em miliequivalentes por litro (meq/litro). 

Com estes dados, pode-se, obter, por exemplo, o total de sais dissolvidos (TSD) e a 

porcentagem de sódio (PS) presente. A correlação direta entre os valores de PS e TSD 

permite caracterizar a natureza dispersiva ou não dispersiva dos solos ensaiados. 

 

A Figura 6.6 apresenta os resultados dos ensaios químicos em termos da quantificação 

das Porcentagens de Sódio presentes nos materiais analisados, com as respectivas 

distribuições das freqüências relativas e acumuladas, expressos em percentis de 5%. 

 
Figura 6.6 – Distribuição por freqüências e por percentis dos Percentuais de Sódio. 

 

Na literatura técnica, não foram encontradas referências no que se refere a valores 

limites para os percentuais de sódio obtidos nos ensaios químicos. Entretanto, uma vez 

que este parâmetro é de fundamental importância para a caracterização dos fenômenos 

da dispersibilidade dos solos, foram buscadas algumas correlações envolvendo valores 

deste parâmetro com valores de outros parâmetros associados à dispersão dos solos, tal 

como o Percentual de Dispersão. 
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A Figura 6.7 mostra a correlação entre percentual de dispersão (SC), proveniente dos 

ensaios de sedimentometria comparativa e, o percentual de sódio (PS), proveniente dos 

ensaios químicos. As correlações obtidas apresentam uma enorme diluição dos dados, 

sem qualquer tendência específica. 

 

 
Figura 6.7 – Valores de Percentual de Sódio (PS) versus Percentual de Dispersão (PD). 

 

A Figura 6.8 apresenta os resultados das correlações entre os valores dos totais de sais 

dissolvidos (TSD) e as correspondentes porcentagens de sódio (PS) presentes, de acordo 

com o ábaco de Sherard et al. (1976), para aferição da susceptibilidade à dispersão dos 

solos analisados, a partir das amostras coletadas nas áreas de empréstimo e nos terrenos 

de fundação das estruturas de barramento do Projeto Sobradinho. 

 

Com base nestes resultados, aferiu-se que os aluviões provenientes das áreas de 

empréstimo A e C e da fundação da barragem da margem esquerda apresentam cerca de 

45% de potencial questionável ou dispersivo, enquanto que os coluviões oriundos das 

áreas de empréstimo A, M e Z e os siltes das fundações da barragem da margem 

esquerda apresentam apenas 13% dos resultados na faixa questionável – dispersiva. 

Considerando que a condição ‘questionável’ é inconclusiva, pode-se considerar como 

tendência geral, que os solos de aluviões são dispersivos e os solos de coluviões e 

residuais são não dispersivos.  
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Figura 6.8 – Correlações entre Valores de TSD versus PS para os solos de Sobradinho. 

(IPT, 1974a, 1974b) 

 

Este diagrama foi reanalisado, impondo-se agora, para o conjunto das amostras 

indicadas, os resultados do potencial de dispersibilidade obtidos para as mesmas, com 

base nos outros ensaios. 

 

Assim, a Figura 6.9 apresenta o diagrama da figura anterior, caracterizando cada 

amostra pelo seu correspondente grau de dispersibilidade, definido pelos Crumb Tests.  

 

Do total de 76 amostras, 46 amostras foram avaliadas com Grau 1 (comportamento de 

solos não dispersivos), 16 amostras foram classificadas com Grau 2 (comportamento de 

solos levemente dispersivos) e 14 amostras foram aferidas com Graus 3 e 4 

(comportamento de solos moderadamente a fortemente dispersivos). 
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Figura 6.9 – Correlações entre Valores de TSD versus PS e Crumb Tests. 

(IPT, 1974a, 1974b) 

 

Das amostras classificadas com o Grau 1 (60,5% do total das amostras ensaiadas), 63% 

foram classificadas como não dispersivas pelo ensaio químico de teor de sais. Das 

amostras classificadas com o Grau 2 (21% do total), 69% corresponderam a um 

comportamento questionável ou dispersivo pelo ensaio químico de teor de sais e, 

finalmente, das amostras classificadas com os Graus 3 e 4 (18,5% do total), cerca de 

93% foram classificadas como dispersivas pelo ensaio químico de teor de sais. 

 

Analogamente, a Figura 6.10 apresenta o diagrama da figura 6.8 (acrescentando-se os 

resultados de mais 4 amostras), caracterizando cada amostra pelo seu correspondente 

Percentual de Dispersão, definido pelos ensaios de sedimentometria comparativa. De 

um total de 80 amostras, 51 amostras apresentaram valores de %30≤PD , 8 amostras 

indicaram valores na faixa %50%30 ≤< PD  e, finalmente,  21 amostras apresentaram 

valores de %50>PD . 
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Figura 6.10 – Correlações entre Valores de TSD versus PS e Sedimentometria. 

(IPT, 1974a, 1974b) 

 

Das 80 amostras ensaiadas, cerca de 64% das amostras foram classificadas pelo ensaio 

de sedimentometria comparativa como não dispersivas (valores de %30≤PD ), o que 

correspondeu a apenas 45% das amostras como sendo não dispersivas pelo ensaio 

químico de teor de sais. Analogamente, 74% das amostras foram classificadas com 

comportamento questionável ou não dispersivo pelos ensaios de sedimentometria, 

equivalente a uma porcentagem de 69% pelos ensaios químicos de teor de sais. 

Finalmente, cerca de 26% das amostras classificadas como dispersivas pelo ensaio de 

sedimentometria corresponderam a 31% das amostras, com igual classificação, pelo 

ensaio químico de teor de sais. 

 

A Figura 6.11 apresenta a correlação entre os resultados dos valores de TSD versus PS 

com os dos ensaios de sedimentometria comparativa, apenas para amostras coletadas a 

partir das sondagens realizadas nas zonas de fundação e da trincheira de vedação (cut- 

off) do Dique B, da campanha mais recente de ensaios (Tabela 5.5). 
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Figura 6.11 – Correlações entre Valores de TSD versus PS e Sedimentometria  

(para amostras do cut-off do Dique B). 
 

Embora muito limitada, os ensaios demonstram a potencial susceptibilidade à dispersão 

dos solos de fundação e utilizados na construção da trincheira (cut-off, Figura 6.12), 

estes constituindo solos de alteração de xisto e provenientes da área de empréstimo “Z”. 
 

 
Figura 6.12 – Execução do cut-off no Dique B (CHESF, 1978d). 



 119

6.6 – Apresentação e Análise dos Resultados dos Ensaios Especiais 

 

6.6.1 – Difratometria de raios X 

 

A análise mineralógica por difratometria de raios X, da fração argilosa, foi realizada 

com a utilização de difratômetro marca Rigaku, modelo Geigerflex, operando na 

radiação Kα do cobre. A semi-quantificação foi efetuada com base nas áreas dos picos 

mais intensos de cada um dos minerais. 

 

Os ensaios foram realizados a partir de amostras deformadas coletadas na saída da 

trincheira de drenagem adicional, de amostras em suspensão na água de percolação do 

dique B e de amostras das sondagens realizadas neste dique. A caracterização destas 

amostras obtidas de sondagens é apresentada na Tabela 6.1. Os resultados destes 

ensaios estão sistematizados na Tabela 6.2. 

 

Tabela 6.1 – Locação das sondagens – Dique B. 

 
*  J – jusante / M - montante 

 

Tabela 6.2 – Resultados das análises por difratometria de raios - X 
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Em geral, os resultados indicam um relevante potencial dispersivo dos solos locais, 

ratificando os resultados dos ensaios geotécnicos anteriores. Assim, por exemplo, as 

amostras provenientes do núcleo do Dique B (amostras de números 244 e 245 da Tabela 

6.2) mostraram teores de esmectitas superiores a 90% e a presença preponderante de 

íons sódio Na+ (Figura 6.11), evidenciando, um elevado potencial dispersivo do 

material utilizado para a construção do núcleo deste dique de fechamento. 

  

6.6.2 – Ensaios de Proteção 

 

Os ensaios de proteção foram realizados em amostras de solos provenientes das áreas de 

empréstimo e das fundações das futuras estruturas. A metodologia utilizada foi 

desenvolvida no próprio laboratório de solos no campo, comportando duas abordagens 

distintas, por meio de uma caixa de concreto de grandes dimensões e um equipamento 

similar ao utilizado em ensaios de Pinhole, como abordado previamente no Capítulo 3. 

 

No segundo caso, foram realizados vários ensaios sendo variada a granulometria das 

amostras de areia em presença de dois tipos diferentes de solo, um altamente dispersivo 

e outro não dispersivo (Bourdeaux et al., 1975). As características geotécnicas dos 

materiais ensaiados estão dadas na Tabela 6.3. 

 

Tabela 6.3 – Ensaios de Proteção – Características dos materiais ensaiados 

 
 

Foram também realizados seis ensaios em caixa de concreto de grandes dimensões, 

sendo quatro ensaios com amostras de solo altamente dispersivo e dois ensaios com 

solos não dispersivos. 
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Neste tipo de ensaio não foi possível uma adequada quantificação dos resultados das 

vazões de percolação ao longo do tempo. No entanto, os ensaios permitiram estabelecer 

a necessidade de cuidados especiais, a adoção de novas premissas e recomendações ao 

projeto, nos seguintes termos: 

 

• controle rigoroso da granulometria das areias empregadas nos filtros; 

 

• estabelecimento de uma compacidade relativa para as areias dos filtros, em torno 

de 70%, para prevenção contra o desenvolvimento de erosões internas; 

 

• execução das interfaces solos - concreto com cuidados especiais, com utilização 

de argilas não dispersivas nas juntas de construção; 

 

• grau de compactação dos solos dispersivos de 97% a 98% da energia Proctor 

Normal. 
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CAPÍTULO 7 
 

7 - INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA DA BARRAGEM 
 

7.1 – Auscultação Geotécnica da Barragem 

 

Em função do porte e das especificidades do projeto, foram instalados cerca de 850 

dispositivos de auscultação ao longo das diferentes estruturas civis que compõem a 

barragem de Sobradinho. Desse total, 100 instrumentos correspondem a piezômetros do 

tipo Casagrande (PZ), instalados tanto nos diques como na barragem da margem 

esquerda, conjugados com medidores de nível de água – MNA (limitados à Barragem 

da Margem Esquerda e ao Dique C), medidores de recalques - MR e medidores de 

vazões - MV (Tabela 7.1). A natureza e a localização completa dos instrumentos de 

auscultação analisados é apresentada no Anexo 2 deste trabalho. 

 

Tabela 7.1 – Relação de instrumentos instalados nas estruturas em solo de Sobradinho 

 
 

Esta instrumentação tem constituído um acervo de dados extremamente importante para 

a avaliação contínua do desempenho da barragem, como é inerente a toda estrutura 

dessa natureza; por outro lado, estes registros permitem avaliar também as potenciais 

interferências devido à presença de solos dispersivos, caso particular de Sobradinho. 
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Neste contexto, os piezômetros e os medidores de vazão, são instrumentos essenciais de 

controle no comportamento geotécnico de barragens de terra convencionais, constituem 

instrumentos críticos e referenciais em projetos destas estruturas envolvendo a presença 

de solos dispersivos. Com efeito, variações expressivas das poropressões e das 

subpressões, indicadas pelos piezômetros, acompanhadas por reduções das vazões de 

percolação, detectadas pelos medidores de vazões, estão diretamente associadas a uma 

potencial redução da capacidade de drenagem do sistema interno da barragem. 

 

Todos os equipamentos instalados são de leitura manual. A experiência por um processo 

de automatização da coleta dos dados foi negativa, ocorrendo uma série de avarias do 

sistema de aquisição automática dos registros, o que implicou a perda de dados dos 

instrumentos no período de março de 2003 a abril de 2004 e o abandono da sistemática 

em seguida. As condições climáticas da região e a localização do empreendimento 

foram fatores preponderantes para o insucesso da viabilização destes procedimentos. 

 

Em complementação aos dados da instrumentação geotécnica, a auscultação da 

barragem incorpora também a realização de inspeções periódicas de todas as estruturas 

do empreendimento, comumente com a participação de consultores externos, como 

ocorreu recentemente, nos anos de 2005 e 2006. 

 

Neste capítulo, são apresentados e analisados os resultados da instrumentação de 

auscultação, avaliados separadamente para a Barragem da Margem Esquerda (BME), 

Dique A, Dique B e Dique C. São apresentados os respectivos gráficos da piezometria, 

medidores de nível de água e medidores de vazão. Estes resultados são marcados 

tomando como referência altimétrica o nível arbitrário da barragem. Os gráficos 

correlacionam o nível de montante, correspondente à cota do reservatório, com o 

registro de leituras realizadas no período de 1994 a 2006, comportando um período total 

de doze anos de operação da barragem. 

 

As análises foram centradas em algumas seções de controle por estrutura (Tabela 7.2) , 

dotadas de piezômetros que fornecem informações pertinentes à quantificação das 

subpressões e poropressões induzidas nas fundações e nos núcleos das estruturas. 
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Tabela 7.2 – Seções instrumentadas da Barragem de Sobradinho 

 
 

7.2 – Piezômetros e Medidores de Nível de Água 

 

Os piezômetros instalados nas estruturas de solo na barragem de Sobradinho são do tipo 

Casagrande de tubo aberto (Figura 7.1), constituindo instrumentos robustos e confiáveis 

para a observação de subpressões e poropressões em solos permeáveis. 
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Figura 7.1 – Esquema do piezômetro tipo Casagrande de Tubo Aberto (CHESF, 1972). 

 

A Figura 7.2 mostra o esquema da montagem dos medidores de nível de água instalados 

na Barragem da margem esquerda e no Dique C, únicas estruturas que possuem este 

tipo de medidor instalado. 

 
Figura 7.2 – Esquema do medidor de nível de água (adaptado CHESF, 1972). 
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7.2.1 – Apresentação e Análise dos Dados de Instrumentação na BME 

 

Na seção instrumentada da estaca 68+15 da BME (Figura 7.3), encontram-se instalados 

os piezômetros: PZ-13, PZ-14, PZ-15, PZ-16 e PZ-17, juntamente com o medidor de 

nível de água MNA-01. 

 
Figura 7.3 – Seção instrumentada da Estaca 68+15 – Barragem da Margem Esquerda 

 

Nesta seção os piezômetros PZ - 13 e PZ - 14 foram considerados inoperantes por não 

registrarem níveis piezométricos, o que contradiz frontalmente os dados apresentados 

pelos piezômetros PZ - 16 e PZ – 17, que possuem cota de instalação do bulbo muito 

próxima daqueles. A Figura 7.4 apresenta os registros piezométricos conjugados dos 

instrumentos PZ-15, PZ-16 e PZ-17, em função das variações do nível de água do 

reservatório. 
 

 
Figura 7.4 – Registros piezométricos dos medidores PZ-15, PZ-16 e P-17 – BME. 
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As leituras registradas pelo piezômetro PZ-15 mostram variações de até 1,0m, o que não 

é fato comum para um piezômetro instalado no filtro. Entretanto, há que se considerar 

que esta seção está sujeita às variações do nível de água de jusante, que tem cota 

máxima maximorum de 371,90m e cota máxima operacional de 362,10m. 

 

Em janeiro de 2002, todos os piezômetros registraram picos de leitura; no caso do 

medidor PZ-15, a leitura atingiu 363,42m, ainda inferior ao valor de referência de 

projeto, que é de 375,0m. Constata-se ainda, que a partir deste período, todos os 

piezômetros em estudo sofreram uma mudança de comportamento, deixando de oscilar 

em conjunto com os outros piezômetros. A partir de janeiro de 2004, nota-se que as 

leituras destes piezômetros admitem um patamar maior que os registros médios 

anteriores, definindo, assim, um crescimento suave das leituras. 

 

Na estaca 76 + 1,50 da BME (Figura 7.5), encontram-se instalados os piezômetros: PZ-

03, PZ-04, PZ-05, PZ-06 e PZ-07. Analogamente, por não registrarem os níveis 

piezométricos, os piezômetros PZ-03 e PZ-04 foram considerados inoperantes. 

 
Figura 7.5 – Seção instrumentada da Estaca 76+1,50 – Barragem da Margem Esquerda 

 

A Figura 7.6 apresenta os registros piezométricos conjugados dos instrumentos PZ-05, 

PZ-06 e PZ-07, em função das variações do nível de água do reservatório. 
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Figura 7.6 – Registros piezométricos dos medidores PZ-05, PZ-06 e P-07 – BME. 

 

Com exceção das leituras registradas pelo piezômetro PZ-06, no período de dezembro 

de 1996 a setembro de 1998, todos os piezômetros analisados variam em conjunto, 

mostrando variações de até 4,0 metros. A influência das posições do NA de jusante 

podem também justificar esta magnitude de variação das leituras de um instrumento tal 

como o PZ-06, instalado no filtro. 

 

Os registros indicaram picos de leituras de até 366,02m, ainda inferior aos valores de 

referência adotados em projeto, iguais a 375,50; 372,50 e 372,50m para os piezômetros 

PZ-05, PZ-06 e PZ-07, respectivamente. 

 

A Figura 7.7, por outro lado, apresenta os registros dos medidores de nível de água 

MNA-01 a MNA-04, instalados nas estacas 68+15,00 e 75+1,50 da BME (com os 

bulbos nas cotas 370,25; 275,25; 375,05 e 362,56, respectivamente), em função da 

variação do nível de água do reservatório. 
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Figura 7.7 – Medidores de Nível de Água nas Estacas 68+15 e 75+1,50 – BME. 

 

O medidor MNA-01 se encontra danificado, estando obstruído na cota 379,08m. 

Excetuando o medidor MNA-04, todos os medidores de nível de água não apresentaram 

quaisquer leituras desde a instalação. Na fase de enchimento do reservatório, tal 

comportamento é interpretado em função do estabelecimento do processo de saturação 

do talude de montante, até se atingir um regime permanente de fluxo pelo maciço. Na 

fase atual de operação, tal comportamento faz entender que a superfície freática passa 

abaixo da cota de instalação dos bulbos dos medidores de nível de água, não sendo, 

assim, detectadas a presença da água no maciço. Assim, por exemplo, a leitura do 

piezômetro PZ-15, instalado no tapete horizontal de areia, indica um valor máximo na 

cota 363,43m, quase 7,0 metros abaixo da cota de instalação (370,25m) do medidor 

MNA-01. 

 

7.2.2 – Apresentação e Análise dos Dados de Instrumentação no Dique A 

 

A Figura 7.8 mostra o local de instalação do piezômetro PZ-01 e, a Figura 7.9 os locais 

de instalação dos piezômetros: PZ-22, PZ-33 e PZ-35, instalados nas estacas 147+70 e 

150+60, respectivamente. A Figura 7.10 mostra a evolução dos registros dos 

piezômetros: PZ-01, PZ-22, PZ-33 e PZ-35, no Dique A, em função da variação do 

nível de água do reservatório. 
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Figura 7.8 – Seção instrumentada da Estaca 147+70 – Dique A 

 

 
Figura 7.9 – Seção instrumentada da Estaca 150+60 - Dique A 

 

 
Figura 7.10 – Estacas 147+70 e 150+60: registros piezométricos - Dique A 
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A Figura 7.11 mostra os locais de instalação dos piezômetros PZ-02 e PZ-03, a Figura 

7.12 o local de instalação do piezômetro PZ-13, nas estacas 151+25 e 151+28, 

respectivamente. A Figura 7.13 mostra a evolução dos registros dos piezômetros: PZ-

02, PZ-03 e PZ-13, no Dique A, em função da variação do nível de água do 

reservatório. 

 
Figura 7.11 – Seção instrumentada da Estaca 151+25 - Dique A 

 

 
Figura 7.12 – Seção instrumentada da Estaca 151+28 - Dique A 

 

 
Figura 7.13 – Estacas 151+25 e 151+28: registros piezométricos - Dique A  
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Analogamente, a Figura 7.14 os locais de instalação dos piezômetros PZ-26, PZ-37 e 

PZ-39, na estaca 152+24 do Dique A. A Figura 7.15 mostra a evolução dos registros 

dos piezômetros destes equipamentos, em função da variação do nível de água do 

reservatório. Todos os piezômetros analisados no Dique A variam em conjunto com o 

nível do reservatório. 

 

 

 
Figura 7.14 – Seção instrumentada da Estaca 152+24 - Dique A 

 

 

 
Figura 7.15 – Estaca 152+24: registros piezométricos - Dique A 
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No período de março de 2003 a abril de 2004, os registros piezométricos destes 

instrumentos foram desconsiderados, em função do comprometimento das leituras por 

avarias no sistema de aquisição automática de dados, como exposto anteriormente. No 

caso do piezômetro PZ-37, instalado no núcleo do dique, as leituras efetuadas no 

período de novembro de 2004 a fevereiro de 2005 foram totalmente diferenciadas em 

relação às anteriores, o que caracterizou fontes de erros oriundos das leituras de campo. 

 

Por outro lado, o piezômetro PZ-39, instalado no tapete horizontal do dique, apresentou 

registros variando entre 384,69 e 389,34m no período de abril de 2004 a agosto de 

2006, variação esta da ordem de 1,65m, demonstrando, assim, que o tapete tende a 

trabalhar afogado sob cargas hidráulicas mais elevadas. De qualquer forma, ao longo de 

30 anos de operação da barragem, somente uma única vez a estrutura do Dique A 

passou por intervenções visando reforçar os critérios de segurança vigentes, conforme 

abordado em detalhes no Capítulo 4 deste trabalho. 

 

7.2.3 – Apresentação e Análise dos Dados de Instrumentação no Dique B 

 

A Figura 7.16 mostra o local de instalação do piezômetro PZ-02 e, a Figura 7.17 os 

locais de instalação dos piezômetros: PZ-08, PZ-13 e PZ-14, nas estacas 135+70 e 

136+20, respectivamente. A Figura 7.18 mostra a evolução dos registros dos 

piezômetros: PZ-02, PZ-08, PZ-13 e PZ-14, no Dique B, em função da variação do 

nível de água do reservatório. 

 

 
Figura 7.16 – Seção instrumentada da Estaca 135+70 - Dique A 
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Figura 7.17 – Seção instrumentada da Estaca 136+20 - Dique A 

 

 

 
Figura 7.18 – Estacas 135+70 e 136+20: registros piezométricos - Dique B 

 

A Figura 7.19 mostra o local de instalação do piezômetro PZ-03, a Figura 7.20 o local 

de instalação do piezômetro PZ-07 e a Figura 7.21 os locais de instalação dos 

piezômetros PZ-19 e PZ-21, nas estacas 136+75, 136+95 e 137+00, respectivamente. 

 

A Figura 7.22 mostra a evolução dos registros dos piezômetros: PZ-03, PZ-07, PZ-19 e 

PZ-21, no Dique B, em função da variação do nível de água do reservatório. 
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Figura 7.19 – Seção instrumentada da Estaca 136+75 - Dique B 

 

 

 
Figura 7.20 – Seção instrumentada da Estaca 136+95 - Dique B 

 

 

 
Figura 7.21 – Seção instrumentada da Estaca 137+00 - Dique B 
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Figura 7.22 – Estacas 136+75, 136+95 e 137+00: registros piezométricos - Dique B 

 

Finalmente a Figura 7.23 mostra o locais de instalação dos piezômetros: PZ-12, PZ-15, 

PZ-16 e PZ-17, instalados na estaca 137+74. A Figura 7.24 mostra a evolução dos 

registros destes piezômetros, no Dique B, em função da variação do nível de água do 

reservatório. 

 

 
Figura 7.23 – Seção instrumentada da Estaca 137+74 - Dique B 
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Figura 7.24 – Estaca 137+74: registros piezométricos - Dique B 

 
Com exceção dos piezômetros PZ-15, PZ-16, PZ-17 e PZ-19, todos os piezômetros 

analisados deste dique possuem leituras que variam em conjunto com o nível do 

reservatório, de forma quase simultânea. Pelos mesmos problemas oriundos da tentativa 

de automação dos dados, os registros piezométricos foram desconsiderados no período 

de março de 2003 a abril de 2004. 

 

Os registros piezométricos obtidos pelos medidores PZ-15, PZ-16 e PZ-17 mostram um 

comportamento atípico, não indicando qualquer sensibilidade em relação às variações 

do nível de água de montante, como ocorre com as leituras do piezômetro PZ-12. Uma 

vez que este último instrumento está instalado no núcleo da estrutura, com cota de 

instalação apenas cerca de 60cm acima da cota de instalação do PZ-15, conclui-se que o 

piezômetro PZ-15, assim como os medidores PZ-16 e PZ-17, estão danificados. 

 

O piezômetro PZ-19 também apresenta leituras inconsistentes, com registros muito 

além do range tradicional de operação, sendo tal comportamento típico de efeitos de 

infiltração de água na coluna do piezômetro, com suspeição em relação à integridade do 

selo de argila compactada. 
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As leituras registradas nos piezômetros PZ-03, PZ-07 e PZ-08 indicam uma suave 

elevação dos níveis piezométricos ao longo do tempo, com superação, em alguns 

períodos (leituras de 386,59; 386,54 e 386,41m, respectivamente), dos valores de 

referência de projeto (valores de 385,20; 385,28 e 385,40m , respectivamente). 

 

Durante a vida útil da barragem, o Dique B passou por intervenções corretivas duas 

vezes, para garantir uma melhoria de desempenho e das condições de segurança global 

da estrutura. 

 

A primeira vez, no ano de 1980, com a instalação de um sistema de drenagem 

complementar. A segunda vez, no ano 1999, onde os níveis piezométricos se elevaram 

acima da referência de projeto, sendo necessário a construção de uma trincheira 

drenante a jusante do dique, conforme abordado no Capítulo 4 deste trabalho. 

 

7.2.4 – Apresentação e Análise dos Dados de Instrumentação no Dique C 

 

A Figura 7.25 mostra os locais de instalação dos piezômetros PZ-01 e PZ-03, como 

também do medidor de nível de água MNA-01, estes instalados na estaca 37+95 do 

Dique C. 

 

 
Figura 7.25 – Seção instrumentada da Estaca 37+95 - Dique C 

 
A Figura 7.26 mostra a evolução dos registros dos piezômetros destes equipamentos, 

em função da variação do nível de água do reservatório. 
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Figura 7.26 – Estaca 37+95,00: registros piezométricos - Dique C 

 

A Figura 7.15 mostra, analogamente, a evolução dos registros dos piezômetros PZ-05 e 

PZ-08 e do medidor de nível de água MNA-02, instalados na estaca 39+95,00 no Dique 

C (ver Anexo 2), em função da variação do nível de água do reservatório. Todos os 

piezômetros instalados neste dique variam em conjunto com o nível do reservatório, de 

forma quase simultânea. 

 

A Figura 7.27 mostra os locais de instalação dos piezômetros PZ-05 e PZ-08, como 

também do medidor de nível de água MNA-02, estes instalados na estaca 39+95 do 

Dique C. A Figura 7.28 mostra a evolução dos registros dos piezômetros destes 

equipamentos, em função da variação do nível de água do reservatório. 

 

 
Figura 7.27 – Seção instrumentada da Estaca 39+95 - Dique C 
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Figura 7.28 – Estaca 39+95,00: registros piezométricos - Dique C 

 
Os máximos valores registrados para os piezômetros PZ-01, PZ-02, PZ-05 e PZ-08 

(383,67; 383,19; 380,04 e 379,20m, respectivamente) são inferiores aos valores de 

referência de projeto (384,80; 384,80; 388,70 e 378,50m, respectivamente), à exceção 

do caso do piezômetro PZ-08. Este instrumento, instalado na fundação de jusante do 

dique, indicou leituras maiores que a de referência em cerca de 35% do período de 

monitoramento.  

 

O piezômetro PZ-01 encontra-se instalado no tapete horizontal do dique, na mesma 

seção do medidor de nível de água MNA-01. O fato de a cota de instalação do 

instrumento MNA-01 encontrar-se na elevação 383,68m, acima, portanto, da máxima 

leitura indicada pelo piezômetro PZ-01, justifica a ausência de leituras no referido 

medidor. Tal situação é similar para o caso dos instrumentos PZ-05 e MNA-02, também 

instalados em uma mesma seção. 

 

7.3 – Medidores de Vazão 

 

Medidores de vazão são instrumentos que têm o objetivo de registrar as vazões de água 

percoladas pelas barragens e diques. 
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Em Sobradinho, as observações destes instrumentos são prioritariamente acompanhadas 

por instrumentos instalados na saída do sistema (barragens e diques), poços de alívio 

(Dique A) e a trincheira drenante (Dique B). Neste item são apresentados os gráficos 

dos registros dos medidores de vazão instalados nos diques A, B e C. 

 

Os medidores de vazão instalados nas estruturas são de dois tipos: (a) convencional, 

com leituras em proveta e datações de tempo com uso de cronômetro e (b) medidor 

triangular, de chapa delgada, com leituras feitas por meio de uma escala milimetrada 

(Figura 7.29). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 7.29 – Medidores de vazão: a) MVL - 01- Dique B ; b) MVC - 01 - Dique C. 

 

O monitoramento é feito pela análise do aumento ou redução das vazões, medidas em 

valores absolutos (medidas em lt/min) ou em termos das vazões específicas (medidas 

em lt/min/m), que são obtidas pela razão entre o valor da vazão ao longo de um 

determinado trecho da barragem e o respectivo comprimento do trecho. 
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Para fins de correlação, a Figura 7.30 apresenta os registros pluviométricos obtidos na 

estação Sobradinho, no âmbito do empreendimento analisado. 

 

 
Figura 7.30 – Registros pluviométricos da UHE Sobradinho. 

 

Nos últimos quatro anos, o reservatório de Sobradinho tem atingido o nível máximo de 

operação, ou seja, os períodos chuvosos têm favorecido o completo enchimento do 

reservatório, situação bem distinta às ocorridas nos cinco anos anteriores a 2004. 

 

7.3.1 – Apresentação e Análise dos Dados dos Medidores de Vazão – Dique A 

 

A Figura 7.31 mostra a evolução dos registros dos medidores de vazão MVL-01, MVL-

02 e MVL-03 instalados no Dique A. O medidor de vazão MVL-01 registra as vazões 

de água através da drenagem interna do dique, o medidor de vazão MVL-02 registra as 

vazões de água oriundas dos poços de alívio PA-01 a PA-83 e o medidor de vazão 

MVL-03 registra as vazões de água provenientes dos poços de alívio PA-89 a PA-111. 
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Figura 7.31 – Medidores de Nível MVL - 01, MVL - 02 e MVL - 03 – Dique A. 

 

Os medidores de vazão instalados nesta estrutura (ver Anexo 2) apresentam dados e 

comportamento coerentes com as variações dos níveis do reservatório, bem como com 

os registros pluviométricos. A partir de 2004, os medidores passaram a registrar vazões 

em patamares bem superiores aos valores até então indicados, sem quaisquer reduções 

seguintes, ainda que para as mesmas posições anteriores do NA do reservatório. 

 

A vazão específica média para toda a extensão do dique é igual a 0,10 lt/min/m. 

Admitindo-se somente as vazões de percolação pelos poços de alívio, instalados entre as 

estacas 149+70 e 154+10, a vazão específica é de 0,18 lt/min/m. Estes resultados são 

compatíveis em obras desta natureza, a exemplo os diques da UHE Xingo, que 

apresentam variações entre 0,10 a 0,75 lt/min/m (Silveira, 2006). 

 

7.3.2 – Apresentação e Análise dos Dados dos Medidores de Vazão – Dique B 

 

A Figura 7.32 mostra a evolução dos registros do medidor de vazão MVL-01 instalado 

no Dique B (ver Anexo 2). O medidor de vazão MVL-01 integraliza as leituras 

registradas pelos medidores de vazão MVL-02, MVL-03 e MVL-04, sendo que este 

último, por sua vez, totaliza as leituras das vazões oriundas da trincheira drenante 

(Figura 7.33). 
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Figura 7.32 – Medidor de Nível MVL - 01 – Dique B. 

 

 
Figura 7.33 – Medidor de Nível MVL - 04 – Dique B. 

 

As leituras temporais dos medidores de vazão instalados na estrutura da trincheira 

drenante são compatíveis com os dados relativos às variações dos níveis do reservatório 

e da pluviometria local. No entanto, as leituras totalizadas pelo medidor MVL-01 não 

indicam sintonia com as variações dos níveis do reservatório. 
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Para explicitar estas discrepâncias, foram marcados apenas os registros das vazões 

captadas pelo sistema de drenagem da barragem (Figura 7.34), a partir das diferenças 

das leituras indicadas pelos medidores de vazão MVL-01 e MVL-04. Conclui-se, então, 

que a ausência de correlação entre as vazões medidas pelo medidor MVL-01 e os níveis 

do reservatório são decorrentes essencialmente das vazões captadas pelo sistema de 

drenagem do dique. 

 

 
Figura 7.34 – Vazões do Sistema de Drenagem (leituras MV01 –  MV04). 

 

A vazão específica para toda a extensão do dique é de 0,26 lt/min/m. Admitindo-se 

somente as vazões de percolação oriundas da trincheira drenante, instalada entre as 

estacas 136+20 e 137+80, a vazão específica é de 0,98 lt/min/m, este valor acima do 

que seria esperado, recomendando-se, então, um monitoramento contínuo destas vazões. 

Mesmo após as duas inspeções realizadas recentemente (2005 e 2006) e com análises 

detalhadas dos dados da instrumentação, não foi possível estabelecer a identificação 

clara da natureza e causa destes problemas. 

 

De qualquer forma, recomenda-se a instalação de um novo medidor de nível de água 

para verificação da posição do lençol freático de jusante no Dique B, de modo a se 

quantificar a influência de possíveis vazamentos das tubulações de irrigantes, inseridos 

no âmbito do domínio da faixa de proteção do dique (Figura 7.35). 
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Figura 7.35 – Tubulações de irrigantes na faixa de proteção do Dique B. 

 

Outra recomendação proposta diz respeito à escavação de uma trincheira de inspeção no 

alinhamento da estaca 137+80, saída do sistema de drenagem, a montante do medidor 

MVL-04, a fim de se verificar a eficiência atual do material de transição e de drenagem, 

avaliando-se, então, a necessidade ou não de instalação de um novo medidor de vazão 

nesta área. 
 

7.3.3 – Apresentação e Análise dos Dados dos Medidores de Vazão – Dique C 
 

A Figura 7.36 apresenta a evolução dos registros do medidor de vazão MVC-01, 

instalado no dique C, que registra as vazões das águas percoladas pela drenagem interna 

do dique. As leituras são consistentes com os dados pluviométricos e com as variações 

do NA do reservatório. A vazão específica para toda a extensão do dique é igual a 0,02 

lt/min/m, valor normal para as condições do dique. 

 
Figura 7.36 – Medidor de Nível MVC - 01 – Dique C. 
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CAPÍTULO 8 
 

8 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 
 

8.1 – Principais Conclusões quanto aos Estudos de Caracterização Geotécnica 

 

Os resultados dos ensaios de caracterização geotécnica, realizados em amostras de solos 

oriundos das barragens e diques de Sobradinho, ratificam as observações da literatura 

técnica, de que os ensaios convencionais de caracterização geotécnica dos solos não são 

decisivos para uma clara identificação da natureza dispersiva ou não dispersiva dos 

materiais estudados. 

 

As curvas granulométricas dos materiais utilizados na construção da barragem, filtro 

vertical e nos diques e barragens de fechamento evidenciam que os solos locais tendem 

a apresentar uma boa distribuição granulométrica e estão dentro das faixas especificadas 

em projeto. 

 

As análises granulométricas dos materiais locais indicam que, em geral, a camada 

superficial é constituída por uma areia silto-argilosa, sobrejacente a uma camada de 

cascalho e/ou pedregulho silto-argiloso. Em alguns trechos ocorre somente uma destas 

camadas, no entanto, em vários trechos ocorrem solos não plásticos, próprios de região 

semi-árida. 

 

Do ponto de vista dos resultados dos ensaios de consistência, os materiais locais 

compreendem solos argilosos de baixa compressibilidade. A atividade coloidal destes 

solos é elevada, sendo caracterizados como argilas ativas com índice de atividade da 

ordem de 1,25. Os valores dos limites de consistência obtidos para 80 amostras de solos 

dispersivos e 115 amostras de solos não-dispersivos estabeleceram, como resultado,  

argilas CL e CH, sem qualquer distinção prática em termos da natureza dispersiva ou 

não dispersiva destes solos. 
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As premissas de projeto especificavam um grau de compactação igual a 98%, o qual foi 

atingido tanto nos ensaios do controle de qualidade da execução das estruturas, 

realizados pelo método de Hilf (média de 98,94%), quanto nos ensaios laboratoriais 

(média de 99,07%). As amostras não dispersivas, compactadas sob graus de 

compactação entre 100% e 102%, apresentaram os menores valores de vazões 

percoladas, ou seja, indicaram maior resistência à erosão. As amostras dispersivas, por 

outro lado, apresentaram melhores resultados sob graus de compactação variando entre 

97% e 99%. 

 

A média do desvio da umidade em relação à umidade ótima para todas as estruturas 

ficou em (-0,06%), com referência ao controle de qualidade da execução das estruturas 

e de 0,40% para os ensaios laboratoriais. 

 

Na construção do filtro, o controle mais rigoroso foi exercido na granulometria da areia, 

pois a sua influência é decisiva no desempenho da função como estrutura de proteção da 

argila dispersiva. No filtro vertical, a especificação de construção limitava a 

compacidade relativa a um valor não maior que 70%, aproximadamente, de modo que o 

mesmo não viesse a se constituir numa estrutura muito rígida, capaz de induzir trincas 

no maciço argiloso adjacente, como também atender as premissas estabelecidas com 

base nos resultados dos ensaios de proteção. 

 

No projeto de Sobradinho, o monitoramento da evolução das permeabilidades durante a 

operação da barragem foi feito mediante a utilização de ensaios de rebaixamento ou 

recuperação em piezômetros (tipo Casagrande de tubo aberto) instalados nos diques A e 

B do empreendimento, sendo interpretados de acordo com a metodologia proposta por 

Lima (1979). 

 

A carência de um histórico de dados não permitiu análises muito detalhadas do 

acompanhamento das permeabilidades. No entanto, foi possível identificar que alguns 

piezômetros não estão funcionando a contento. 
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Os resultados mostram, por exemplo, que o terreno de fundação do dique A, no período 

analisado, teve sua permeabilidade reduzida em pelo menos 10 vezes; esta redução foi 

bem menor para o caso dos materiais do núcleo compactado. No caso do Dique B, a 

permeabilidade do terreno de fundação aumentou, em vez de sofrer uma redução; isto 

pode estar associado às condições geológicas específicas desta região, na qual ocorrem 

duas falhas geológicas que interceptam transversalmente o dique. 

 

8.2 – Principais Conclusões quanto aos Estudos de Dispersibilidade 

 

Os diversos estudos, ensaios e vistorias na obra confirmaram a presença de solos 

dispersivos no sítio de implantação da Barragem de Sobradinho. As análises mostraram 

que os solos disponíveis nas áreas de empréstimo possuíam os mais variados graus de 

susceptibilidade à dispersão, o que impossibilitou o aproveitamento seletivo das áreas 

de empréstimos. 

 
Figura 8.1 – Quadro resumo dos ensaios de dispersibilidade 
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Nos ensaios de torrão (crumb tests), os resultados obtidos caracterizaram os solos de 

Sobradinho como não dispersivos (Grau 1). Para as áreas de empréstimo em particular, 

esta tendência foi muito predominante, enquanto que, para os solos das fundações das 

estruturas, das 14 amostras analisadas, 4 indicaram comportamento de solos levemente 

dispersivos (classificadas com Grau 2). Nos ensaios de sedimentometria comparativa, 

com exceção das amostras provenientes dos maciços compactados do Dique B, Dique 

C, Barragem da Margem Direita e do maciço e fundação da Barragem da Margem 

Esquerda, todos os materiais oriundos de outras estruturas ou áreas de empréstimos da 

barragem foram classificadas como não dispersivos. 

 

Em relação aos materiais constituintes do núcleo dos diques B e C, os resultados foram 

questionáveis, apresentando, entretanto, características tipicamente dispersivas os solos 

oriundos do núcleo da Barragem da Margem Direita e do núcleo e fundações da 

Barragem da Margem Esquerda. 

 

Do total de 99 ensaios realizados, 76 amostras indicaram percentuais de dispersão 

inferiores a 30%, 02 amostras apresentaram valores de PD entre 30% a 50% e 21 

amostras, valores de PD superiores a 50%, característicos de solos dispersivos. De 

forma geral, os ensaios de agulha (Pinhole tests) evidenciaram também comportamentos 

pouco ou não dispersivos dos solos da Barragem de Sobradinho. 

 

Com base nos resultados dos ensaios químicos relativos aos teores de sais contidos na 

água intersticial do solo, aferiu-se que os aluviões provenientes das áreas de empréstimo 

A e C e da fundação da barragem da margem esquerda apresentam cerca de 45% de 

potencial questionável ou dispersivo, enquanto que os coluviões oriundos das áreas de 

empréstimo A, M e Z e os siltes das fundações da barragem da margem esquerda 

apresentam apenas 13% dos resultados na faixa questionável – dispersiva. Considerando 

que a condição ‘questionável’ é inconclusiva, pode-se considerar como tendência geral 

neste caso, que os solos de aluviões são dispersivos e os solos de coluviões e residuais 

são não dispersivos.  
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As correlações envolvendo parâmetros inerentes aos ensaios químicos foram totalmente 

insatisfatórias, apresentando uma enorme diluição dos dados, sem qualquer tendência 

específica. No caso das correlações entre resultados dos ensaios químicos e os dos 

ensaios de torrão, verificou-se que, do total de 76 amostras, 46 amostras foram avaliadas 

com  Grau 1 (comportamento de solos não dispersivos), 16 amostras foram classificadas 

com  Grau 2 (comportamento de solos levemente dispersivos) e 14 amostras foram 

aferidas com Graus 3 e 4 (comportamento de solos moderadamente a fortemente 

dispersivos). 

 

Para correlações similares com resultados dos ensaios de sedimentometria, cerca de 

64% das amostras analisadas como não dispersivas pelos ensaios de sedimentometria 

corresponderam a apenas 45% das amostras assim classificadas pelos ensaios químicos 

de teor de sais. Analogamente, para as amostras classificadas com comportamento 

questionável ou não dispersivo, as porcentagens foram de 74% e 69%, respectivamente 

e, para amostras classificadas como dispersivas, as porcentagens foram de cerca de 26% 

e 31%, respectivamente. 

 

Ensaios de caracterização mineralógica por difratometria de raios X ratificaram as 

conclusões anteriores. As amostras provenientes do núcleo do Dique B mostraram 

teores de esmectitas superiores a 90% e a presença preponderante de íons sódio (Na+), 

evidenciando, assim, o potencial dispersivo do material utilizado para a construção do 

núcleo do dique de fechamento. 

 

Desta forma, conclui-se com base nestes resultados e na literatura técnica disponível 

que solos que possuem alto percentual de esmectita e alto teor de íons sódio (Na+) são 

potencialmente dispersivos. 

 

Em termos gerais, as amostras com solos dispersivos sofreram colapso estrutural, 

quando submetidas aos Ensaios de Proteção. Desta forma, constata-se que o grau de 

compactação influi na resistência a erosão de um solo de natureza dispersiva. Estes 

materiais, quando compactados em valores acima dos citados anteriormente, apresentam 

valores sempre crescentes em termos das vazões percoladas. 
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Embora não foi possível uma adequada quantificação dos resultados das vazões de 

percolação ao longo do tempo nos Ensaios de Proteção, no entanto, estes permitiram 

estabelecer cuidados especiais e adoção de novas premissas ao projeto, que incluíram, 

por exemplo, a necessidade de um controle rigoroso da granulometria das areias 

empregadas nos filtros e o estabelecimento de uma compacidade relativa para as areias 

dos filtros, em torno de 70%, para prevenção contra erosões internas. 

 

Assim, uma vez que algumas áreas e estruturas foram tipificadas pela presença de 

argilas com natureza variando entre levemente dispersiva a dispersiva, particularmente 

as zonas de fundação da Barragem da Margem Esquerda (BME) e do dique A, o projeto 

concebeu, para estas estruturas, a aplicação de um forro com material de características 

não dispersivas, com espessura mínima de 0,4m e chegando, em alguns locais, até 2,0m, 

de forma a confinar integralmente os materiais potencialmente dispersivos. 

 

 

8.3 – Principais Conclusões quanto aos Estudos da Instrumentação 

 

A instrumentação geotécnica das estruturas de Sobradinho é constituída basicamente 

por piezômetros do tipo Casagrande, instalados tanto nos diques como na barragem da 

margem esquerda, conjugados com medidores de nível de água (limitados à Barragem 

da Margem Esquerda e ao Dique C), medidores de recalques e medidores de vazões. 

 

Alguns piezômetros apresentam-se danificados ou com condições não confiáveis de 

operação. Dos instrumentos válidos, a grande maioria apresenta leituras em 

conformidade com as variações do NA do reservatório. 

 

Os instrumentos em que não prevalecem tais condições, as causas estão aparentemente 

vinculadas a problemas (ver Capítulo 7) não associados à natureza dispersiva dos 

materiais do núcleo ou da fundação dos diques e barragens. 
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Analogamente, os medidores de vazões apresentam leituras em conformidade com os 

dados pluviométricos locais e com as variações do NA do reservatório. Por outro lado, 

as vazões específicas monitoradas têm apresentado valores e variações consistentes para 

as diferentes estruturas de Sobradinho. 

 

Entretanto, em face da impossibilidade de que a instrumentação das estruturas de 

Sobradinho possa ser conclusiva e decisiva na avaliação das eventuais influências do 

potencial de dispersão dos solos locais sobre o comportamento geotécnico das mesmas, 

recomenda-se expressamente uma reavaliação global do planejamento dos instrumentos 

de auscultação da barragem, com a substituição e a inserção de novos instrumentos, 

bem como a adoção de técnicas indiretas de investigação, baseadas principalmente em 

métodos geofísicos. 

 

8.4 – Principais Conclusões quanto aos Problemas e Intervenções nos Diques A e B 

 

Os problemas decorrentes do aumento de subpressões nas fundações dos Diques A e B 

são interpretados pela ação conjugada de dois tipos de eventos: 

• ambos os diques são apoiados em fundações que apresentam condicionantes 

geológicas bastante complexas, caracterizadas pela presença de falhas 

geológicas que os interceptam de montante para jusante; 

• os vazamentos constantes na tubulação dos irrigantes propiciam a elevação dos 

níveis piezométricos de jusante. 

 

No Dique A, os levantamentos geológicos indicaram a ocorrência de veios de quartzo-

feldspáticos, concordantes com a direção geral das rochas encaixantes, com espessuras 

de até 5,0 metros, em função do grau fraturamento do maciço rochoso local. 

 

No caso do Dique B, a geologia é caracterizada por altos graus de metamorfismo e de 

intemperismo das rochas locais, constituídas predominantemente por xistos recortados 

por veios de quartzo-feldspáticos que ora discordam, ora concordam com as direções 

preferenciais da xistosidade. Em ambos os diques, conforme exposto, ocorrem falhas 

transversais ao longo das fundações. 
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Alguns ensaios realizados em amostras provenientes de solos das fundações dos diques 

A e B mostraram uma tendência clara à dispersibilidade destes materiais (CHESF, 

1975). Neste contexto, a metodologia construtiva contemplou a execução de uma 

camada de solos não dispersivos no contato das fundações das estruturas, com 0,40m de 

espessura mínima e atingindo, em algumas zonas, espessuras até 2,0m (CHESF,1976a, 

1978a, 1978b, 1978c e 1978d). A instrumentação detectou claramente os impactos 

positivos destas medidas pela redução dos valores das subpressões locais. 

 

Por outro lado, a saturação e alagamento de áreas superficiais a jusante da barragem,  

devido a vazamentos nas tubulações dos sistemas de irrigação agrícola, explicam alguns 

aumentos localizados de subpressão e as variações das vazões de drenagem junto ao pé 

de jusante da barragem. De fato, durante as inspeções recentemente realizadas, foram 

constatados a gravidade destes vazamentos e, desta forma, a CHESF, ao longo dos 

últimos dois anos, suprimiu diversas tubulações e construiu canaletas adicionais, 

visando restringir e eliminar as áreas de umedecimento decorrentes dos vazamentos. 

 

O processo de umedecimento concentrado dos solos tende a favorecer os processos de 

carreamento, precipitação e penetração dos sais no terreno. Devido à preponderância 

dos cátions de sódio, há uma tendência à indução de processos erosivos. Em se tratando 

de uma zona à jusante de uma barragem de grande porte, é indispensável que sejam 

realizadas inspeções periódicas para detecção de eventuais feições típicas, tais como 

ravinamentos, voçorocamentos e sinkholes. Assim, visando à segurança global das 

estruturas, impõe-se a necessidade de um afastamento mínimo da ordem de 200m a 

partir do pé do dique para a implantação das zonas irrigadas mais próximas. 

 

8.5 – Sugestões para Futuras Pesquisas e Recomendações 

 

Uma primeira vertente de possíveis pesquisas complementares abrange a aplicação de 

modelos matemáticos para aferir o comportamento geotécnico das estruturas do Projeto 

Sobradinho, em face de potenciais influências da presença dos solos dispersivos locais.  
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Moreno (2005), por exemplo, realizou uma análise numérica para avaliação das 

subpressões no Dique A. No trabalho, foram utilizados parâmetros baseados em curvas 

de condutividade hidráulica disponíveis na literatura técnica. O autor do trabalho 

caracterizou uma possível colmatação do tapete horizontal como o mecanismo 

fundamental para a elevação das subpressões registradas nos piezômetros situados a 

jusante do dique A, sendo que o aumento da permeabilidade da fundação, por si só, não 

explicaria a ocorrência dos valores medidos.  

 

No entanto, o autor desta dissertação acredita que, não há apenas uma causa, mas uma  

conjugação de efeitos tenha induzido tais acréscimos de subpressões, em função de 

fatores como os longos períodos de estiagem, a natureza complexa dos condicionantes 

geológicos locais,  os vazamentos das tubulações de irrigação e também, possivelmente, 

a colmatação localizada do tapete horizontal. Estes estudos devem estar subsidiados por 

uma ampla e integrada campanha de ensaios de laboratório e de campo, para fornecer 

parâmetros geotécnicos representativos das condições locais analisadas. 

 

A Usina Hidrelétrica de Sobradinho encontra-se em operação há 30 anos e, como já 

exposto anteriormente, sua instrumentação necessita uma imediata reavaliação e 

complementação, uma vez que muitos instrumentos encontram-se danificados ou 

apresentando leituras não confiáveis. Assim, recomenda-se o desenvolvimento de um 

programa específico para avaliação da instrumentação geotécnica da barragem, baseado 

nos seguintes pontos: 

 

• confirmação da cota dos bulbos dos piezômetros, a fim de se verificar qualquer 

tipo de interrupção da tubulação de PVC, decorrente dos efeitos induzidos pelos 

recalques sofridos pelo maciço; 

• limpeza da coluna de PVC e bulbo por injeção de ar, de forma cuidadosa, a fim 

de expelir a água existente juntamente com possíveis materiais incrustados no 

bulbo e ao longo da coluna; 

• coleta de amostras de água do interior dos piezômetros para análise e avaliação 

da presença de sais dissolvidos e/ou outras substâncias provenientes do solo; 
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• realização de ensaios de recuperação, com o objetivo de identificar os 

equipamentos em condições normais de funcionamento; os resultados destes 

ensaios proporcionam a obtenção de parâmetros característicos das 

permeabilidades a serem adotados nas simulações numéricas. 

 

Um processo de automação dos instrumentos de piezometria torna-se problemático, 

devido às grandes distâncias da obra a centros urbanos, para os inevitáveis serviços de 

reparos e de manutenção do sistema. Recomenda-se, entretanto, a substituição de parte 

dos piezômetros tipo Casagrande de tubo aberto por outros de naturezas distintas, 

particularmente por piezômetros de fibra ótica. 

 

As Barragens das Margens Direita e Esquerda não possuem medidores de vazão; 

considerando que os maciços das mesmas possuem mais de 2,0 km de extensão e que os 

núcleos destas estruturas são constituídos de solos dispersivos, recomenda-se a imediata 

instalação destes medidores de vazão nestes locais. 

 

No Dique B, é recomendada a instalação adicional de medidores de nível de água para 

verificação do lençol freático de jusante, a fim de se verificar a influência dos 

vazamentos de tubulações de irrigantes dentro da faixa de proteção do dique. Sugere-se 

também a escavação de uma trincheira de inspeção no alinhamento da estaca 137+80, 

na direção da saída do sistema de drenagem, a montante do medidor MVL-04, a fim de 

se verificar a eficiência do material de transição e drenagem, com a possível instalação 

de um novo medidor de vazão. 

 

A especificação dos instrumentos geotécnicos para obras deste porte, dependerá de um 

programa abrangente e detalhado de investigações geotécnicas, que integre diferentes 

metodologias disponíveis para a caracterização da susceptibilidade dos solos à 

dispersão. 

 

A freqüência, ou seja, a quantidade de ensaios que devem ser realizados, bem como a 

distribuição dos ensaios de dispersão, dependerá fundamentalmente do grau de risco da 

obra e da etapa em desenvolvimento do projeto. 
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Em termos gerais, propõem-se as seguintes recomendações de um programa desta 

natureza para o caso de um projeto de um aproveitamento hidrelétrico, na etapa dos 

estudos de viabilidade: 

• 01 ensaio de Crumb test, pinhole e sedimentometria comparativa para amostras 

retiradas em uma malha de 100,0 x 100,0m; 

• 01 ensaio químico de teor de sais na água intersticial do solo para amostras 

retiradas a cada 200,0m, em amostras que já tenham a prescrição dos ensaios 

anteriores; 

• 03 ensaios de difração por raios - X para identificação dos minerais 

componentes em amostras de solo provenientes de poços de inspeção, para cada 

área de empréstimo. 

 

Adicionalmente, todas as amostras devem ser submetidas a um programa complementar 

de caracterização geotécnica por meio de ensaios de laboratório, incluindo análises 

granulométricas, determinação dos limites de consistência, parâmetros de compactação 

e coeficientes de permeabilidade. O conjunto de todos os resultados deve propiciar uma 

base adequada para o tratamento estatístico dos dados disponíveis. 

 

Finalmente, a experiência de Sobradinho demonstra que, embora consistente e 

adequada, a utilização de solos dispersivos em estruturas de barramento deve demandar 

um programa de investigação geotécnica específico, detalhado e abrangente. 
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ANEXO 1 
 



171 

 
Figura A1.1 – Mapa Geológio-geotécnico da área de Implantação do Projeto Sobradinho 
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ANEXO 2 
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Figura A2.1 - Locação das seções instrumentadas estudadas 
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Figura A2.2 - Croquis Barragem Margem esquerda – BME – Planta 
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Figura A2.3 - Croquis Barragem Margem esquerda – BME – Seção 68+15,00m 

 
Figura A2.4 - Croquis Barragem Margem esquerda – BME – Seção 76+1,50m 
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Figura A2.5 - Croquis Dique A – Planta 
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Figura A2.6 - Croqui Dique A – Seção 147+70,00m 

 

 
Figura A2.7 - Croqui Dique A – Seção 150+60,00m 
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Figura A2.8 - Croqui Dique A – Seção 151+25,00 

 
Figura A2.9 - Croquis Dique A – Seção 151+28,00m 
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Figura A2.10 - Croquis Dique A – Seção 152+24,00m 
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Figura A2.11 - Croquis Dique B – Planta 



181 

 
Figura A2.12 - Croquis Dique B – Seção 135+70,00m 

 

 
Figura A2.13 - Croquis Dique B – Seção 136+20,00m 
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Figura A2.14 – Seção instrumentada da Estaca 136+75,00 - Dique B 

 

Figura A2.15 – Seção instrumentada da Estaca 136+95,00 - Dique B 
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Figura A2.16 - Croquis Dique B – Seção 137+0,00m 

 
Figura A2.17 - Croquis Dique B – Seção 137+74,00m 
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Figura A2.18 - Croquis Dique C – Planta 
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Figura A2.19 - Croquis Dique C – Estaca 37+95,00m 

 

 
Figura A2.20 - Croquis Dique C – Estaca 39+95,00m 
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ANEXO 3 
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Tabela A3.1 – Ensaios do Projeto Básico – Núcleo (CHESF, 1973b) 
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Tabela A3.2 – Ensaios do Projeto Básico – Contra-Núcleo (CHESF, 1973b) 
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Tabela A3.3 – Ensaios do Projeto Básico – Areia (CHESF, 1973b) 
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Continuação 

 
 
 
 

Tabela A3.4 – Ensaios do Projeto Básico – Areia – Compacidade Relativa Média 
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Tabela A3.5 – Ensaios de Dispersibilidade (CHESF, 1976b) 
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Continuação 
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Tabela A3.6 – Amostras Indeformadas dos Maciços Compactados (CHESF, 1979) 
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A3.8 – Controle de Qualidade - (CHESF, 1976a, 1978a, 1978b, 1978c e 1978d) 
 

Tabela A3.7 - Amostras do Núcleo 
 

 
 

Tabela A3.8 - Amostras dos Filtros 
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Tabela A3.9 - Amostras Indeformadas dos Maciços Compactados (CHESF, 1978c) 
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Tabela A3.10 – Ensaios de Permeabilidade - Tabela Resumo 
 

 
 
 

Tabela A3.11 – Ensaios de Recuperação – PZ-07A 
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Tabela A3.12 – Ensaios de Recuperação – PZ-09A 

 
 

Tabela A3.13 – Ensaios de Recuperação – PZ-14A 
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Tabela A3.14 – Ensaios de Recuperação – PZ-37A 

 
 

Tabela A3.15 – Ensaios de Recuperação – PZ-07B 

 
 

Tabela A3.16 – Ensaios de Recuperação – PZ-09B 
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A3.9.3 – Ensaios de Rebaixamento 
 

Tabela A3.17 – Ensaios de Rebaixamento – PZ-07A 

 
 

Tabela A3.18 – Ensaios de Rebaixamento – PZ-07B 
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Tabela A3.19 – Ensaios Recentes – Dispersibilidade (EMBRAPA,1999a e IPT, 2000) 

 

 
 

 
 
 
Dados Atômicos: 
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Tabela A3.20 – Ensaios de Crumb Test 

 
 

 

 

 

 

A3.21 – Ensaios de Sedimentometria Comparativa 
Tabela A3.21.1 – Ensaios de Sedimentometria Comparativa por Estrutura 
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Tabela A3.22 – Ensaios de Sedimentometria Comparativa por Faixa 

 
 

Tabela A3.23 – Ensaios de Pinhole 
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Tabela A3.24 – Ensaios de Teor de Sais na água Intersticial do Solo – Percentual de 
Sódio 

 
 




