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RESUMO: O Brasil foi um dos Países que mais construiu barragens nas últimas 
décadas. Segundo o (GOVERNO FEDERAL, 2012), Devido ao grande 
crescimento populacional e de energia, oriunda do aproveitamento hidroelétrico, 
O plano nacional de Energia prevê um avanço de investimentos para as 
construções de pequenas centrais hidrelétricas até 2030. As barragens de terra 
surgiram com um proposito inicial de conter agua, ou seja, recursos hídricos para 
os recursos humanos e combate à seca, embora hoje tenha algo muito mais 
aprofundado do que se tinham antes, como por exemplo: Tipos de barragens, os 
métodos investigativos e suas diversas finalidades.   
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INTRODUÇÃO 

 

A Engenharia Civil vem se desenvolvendo cada vez mais e as 

necessidades sociais e econômicas estão em paralelo com tal situação. Dessa 

forma, com as grandes necessidades entre fluxos comerciais e sociais, novos 

caminhos e ideias deverão ser viabilizados para que seja capaz de facilitar tal 

situação. Para isso, é necessário entender que de um modo geral, ambas as 

necessidades deverão contribuir umas às outras, contribuindo para o surgimento 

de novos conceitos e ideias. Partindo dessa ideia, o estudo e desenvolvimento 

em torno de barragens de terra e seus métodos de investigações que acaba 

sendo um fator extremamente importante para entender como se envolve o 

processo de desenvolvimento e comportamento do mesmo, criando novas 

expectativas para o seu uso. 

As barragens são definidas como obstáculos artificiais, que tem como 

objetivo a capacidade de reter água, rejeitos, detritos, para fins de 

armazenamento ou controle. Sabe-se que o seu tamanho também tem formas 
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variadas, desde pequenos maciços de terra até enormes estruturas de concreto 

ou aterros.  

O tipo de barragem mais comum no Brasil é o de barragem de terra e 

enrocamento, que corresponde a 82% do total, sendo 18% restante de barragem 

de concreto (SAYÂO, 2009). 

 

1 METODOLOGIA  

 

Neste trabalho, será de extrema importância a utilização do método 

dedutivo pelo fato de haver a necessidade de utilizar os trabalhos que foram 

escolhidos, criando uma fundamentação teórica. Deve-se perceber que o 

referencial bibliográfico também é necessário, uma vez que, cada obra terá seu 

método de explicação, induzindo a diversas formas sobre o entendimento do 

assunto abordado. 

O método comparativo é necessário pelo fato de realizar 

comparações entre os casos aplicados. Dessa forma, diversas conclusões serão 

atribuídas de acordo o tema abordado, favorecendo a formação de inúmeras 

opiniões. 

Para o desenvolvimento do paper seguimos com a adoção de artigos, 

normas, monografias e projetos relevantes sobre o assunto: 

O Projeto da barragem de Bragantia, intitulado de “Projeto e 

construção de uma barragem de terra”, garantindo o estudo e análise de 

barragem, tendo em vista suas aplicações e comportamentos ao longo das 

etapas da obra. Por meio de sua pesquisa, é possível entender as propriedades 

e suas importâncias diante o tema abordado. 

A monografia da Engenheira Mariana Souza, que pudemos ter êxitos 

ao encaixar detalhes importantes no nosso paper, trazendo em sua monografia 

“O estudo do projeto geotécnico da barragem de alto Irani”, outra barragem em 

análise, e tendo fundamental foco nos tipos de barragem, como foi construído, 

entre outros aspectos que serão apresentados mais adiante. 

Para total compreensão do processo de desenvolvimento das 

barragens, utilizaremos as NBRs da ABNT como embasamento e análise dos 

processos a serem seguidos, como a NBR 06122 “Projeto e execução de 

fundação”, assim como a Lei 12.334/2010 onde explica as “Regras para 



 
 

acumulação de água, resíduos industriais e disposição final” dando um estudo 

ainda mais aprofundado. 

 

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE BARRAGENS  

 

As barragens sempre tiveram suas importâncias dentro do âmbito 

Geotécnico e das obras de engenharia Civil, sua construção se devia sobretudo 

para combater a escassez de água num determinado período de seca e a 

consequente necessidade de água, feitas em barragem executadas empíricas 

(CBDB, 2011).  Embora no Brasil as primeiras barragens tenham sido feitas na 

região do Nordeste, no início do século XX, tendo como objetivo o controle da 

seca e regularizar as vazões dos rios que eram utilizados para irrigações. 

Atualmente no Brasil, as barragens construídas são em sua maioria destinadas 

a geração de energia (SAYÃO, 2009). 

Segundo Moliterno (1995), as barragens podem ser classificadas de 

acordo com o material de que são construídas. Barragens de material 

aglomerado são construídas de concreto (simples, armado, protendido ou 

rolado) e alvenaria. Moliterno também classifica as barragens de acordo com sua 

altura, sendo as barragens pequenas as de altura inferior a 30 metros, barragens 

médias as de altura de 30 a 90 metros, e as barragens de grande porte as que 

ultrapassam 90 metros de altura. 

Uma barragem pode ser construída para atender algumas finalidades, 

sendo ela especifica ou não, como por exemplo: Geração de Energia Elétrica, 

Irrigação, Contenção de Rejeitos e Controle de inundações 

Contudo, uma barragem ao ser projetada e executada, por hora tem 

finalidade de sanar uma finalidade específica, por mais que ocorra outras 

atividades ditas como secundarias que também irão se favorecer pela execução 

da mesma.  

 

3 TIPOS DE BARRAGENS 

 

Os tipos mais usuais de barragens, de acordo com seu material de 

construção principal, são (GAIOTO, 1998): 

 



 
 

3.1 BARRAGEM DE CONCRETO 

 

Neste caso, a barragem é formada por uma laje impermeável a 

montante, apoiada em contrafortes verticais, exercendo compressão na 

fundação maior do que na barragem de concreto gravidade. Sendo assim, a 

fundação onde será apoiada uma barragem de concreto com contrafortes deve 

ser rocha com elevada rigidez (SAYÃO, 2009). 

Gusmão Filho (2006) explica que as barragens de contrafortes são 

compostas de uma placa de concreto armado, com contrafortes em direção a 

jusante que descarregam a carga recebida pela placa às fundações, com 

tensões elevadas. Ou seja, elas têm seus benefícios em relação as de 

gravidades maciças nos quesitos de economia e aumento da instabilidade do 

seu volume. 

 

Figura 01: Barragem de concreto contraforte 

 
Fonte: http://iedasampaio.blogspot.com/2007/03/boatos-sobre-barragem-de-

pedra.html 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 02: Contraforte 

 
Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAqrQAC/apostila-hidrologia?part=6 

 

3.2 BARRAGEM DE ENROCAMENTO 

 

Este tipo de barragens já tem como principal detalhe é que o 

“Enrocamento” é um aterro feito de fragmentos de rocha ou cascalho, 

compactadas com rolos vibratórios pesados. Com isso ela é construída sobre 

fundações mais resistentes, tendo um alto ângulo de atrito do material, os 

deslizamentos gerados por seus taludes ocorrem com menor frequência. 

Entretanto, para a execução deste tipo de barragens também 

apresenta seus pontos positivos, isto é, conforme ressaltam Silva & Assis (2003), 

são a maior rapidez de construção, a estabilidade inerente à estrutura, o 

tratamento mais simples dado às fundações e a logística menos complicada da 

sua construção. Este levantamento permite a construção de taludes mais 

íngremes e é bastante utilizada no Brasil, onde sua fundação tem que ser mais 

estanque que as barragens de terra.  

Figura 03: Barragem de Enrocamento 

 

Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/3478447/ 

http://slideplayer.com.br/slide/3478447/


 
 

A vedação da água é feita por um núcleo argiloso separado do 

material rochoso por zonas de transição, entretanto, a existência desse núcleo 

de terra pode causar problemas de erosão interna e deslizamentos profundos 

(FILHO & GERALDO, 2009). 

 

3.3 BARRAGEM DE TERRA 

 

Como já havia sido citado acima, esse tipo de barragem é mais 

utilizado no Brasil, e tendo ela como foco principal do nosso estudo de caso. 

Contudo, por se ter vales muito largos e ombreiras suaves, necessitando de 

grandes extensões de crista, ao mesmo tempo em que se dispõe 

abundantemente de solo. Elas são indicadas para fundação de qualquer tipo de 

solo ou rocha (MENDONÇA, 2012). 

As barragens de terra se subdividem em diversos tipos, classificados 

com relação à deposição do material granular que a constitui e quanto ao seu 

processo de construção. Os mais comuns, segundo Silva (2007) são: 

- Barragem de aterro Homogêneo: É caracterizada por apresentar um único 

tipo de solo (solo argiloso). 

- Barragem de aterro Homogêneo modificado: Apresenta um sistema de 

drenagem interna com o objetivo de dirigir de forma adequada o fluxo da água. 

Geralmente essa seção contém uma seção de filtro de proteção de taludes, 

montante e jusante. 

- Barragem Zoneada: Por apresentar materiais com diversas granulometrias. 

Onde os mais finos constituem o núcleo de impermeabilidade e os mais grossos 

são dispostos na lateral. 

Após apresentar os tipos de barragens de terra, podemos observar 

que as principais vantagens é a utilização dos materiais locais, as menores 

exigências em se tratando de fundações e a maior facilidade com que resistem 

ao assentamento e movimentos dos materiais que as constituem. 

 

 

 

 

 



 
 

Figura 04: Barragem de Terra 

 
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=9sxliqZC0oE 

 

Figura 05: Elementos da barragem de terra 

 
Fonte:https://blogdopetcivil.com/2015/11/09/barragens-finalidades-e-estrutura/ 

 

4 MÉTODOS INVESTIGATIVOS 

 

É indiscutivelmente “necessário” todo e qualquer tipo de método de 

sondagem para as barragens de terra, sendo executados em bons laboratórios, 

tal como adiante se relacionará. Além do mais, deve-se conhecer o meio que 

está obra está inserida, ou seja, ter um conhecimento prévio do local é 

fundamental. Os ensaios de laboratório devem ser realizados a fim de se obter 

os parâmetros de resistência dos materiais de fundação e dos materiais das 

jazidas de empréstimo que serão empregados no corpo da barragem. 

Os métodos que nos permitem determinar a distribuição, em 

profundidade, em relação aos parâmetros físicos dos maciços rochosos, tais 

como a velocidade de propagação das ondas acústicas, resistividade elétrica 

entre outros. Contudo, os principais métodos geofísicos utilizados são: 

Geoelétricos, Sísmicos e Potenciais.  

Entretanto, a utilização desses métodos dá-se principalmente na fase 

de reconhecimento da área de interesse, visando à construção de uma obra na 



 
 

construção civil. É importante ter o amplo conhecimento quanto ao tipo, 

localização e o volume dos materiais disponíveis na região que poderão ser 

aproveitados na construção da barragem. Têm-se então algumas indicações do 

tipo de barragem mais adequado, considerando-se as características do material 

disponível, de acordo com Sayão (2009). 

O Mapeamento é um método investigativo que procura identificar tais 

condições, diferentes unidades presente na área e seu comportamento, quando 

submetida a diferentes solicitações. Outro fator importante cabe ao 

funcionamento do sistema de drenagem, pois é fundamental para a estabilidade 

da estrutura. 

A topografia é uma analise da forma e da dimensão onde a barragem 

será inserida, os vales nos quais o rio a ser barrado está inserido pode ser aberto, 

fechados e intermediários. 

Figura 06: Topografia da Barragem 

 

Fonte: http://caldasengenharia.com.br/projetos-geotecnicos/ 

 

5 BARRAGENS E RESERVATÓRIOS 

 

Os taludes de montante e jusante da barragem e as ombreiras 

deverão ser estáveis sob todos os níveis do reservatório (nível d’água máximo e 

nível d’água normal de operação), bem como sob todas as condições de 

operação (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2002).  

Embora existam quatro momentos no tempo de vida útil da barragem 

que requer analise de estabilidade, que são: Sob ação do sismo, abaixamento 

rápido do nível d’agua, em regime permanente de operação do nível de água e 

ao final da construção. 

http://caldasengenharia.com.br/projetos-geotecnicos/


 
 

O Ministério da integração nacional (2002) indica os fatores de 

mínimos de segurança que são aceitos para os cálculos de estabilidade de 

taludes.  Sendo de 1,5 para jusante na percolação permanente com o 

reservatório, de 1,2 – 1,3 para montante quando tratado de esvaziamento rápido 

e por fim, de 1,25 – 1,3 para jusante e montante ao termino da construção. 

Em Barragens sobre fundações menos resistentes que seus materiais 

componentes, utilizam-se taludes mais abatidos que os anteriores devendo ser 

determinados por analise de estabilidade global.  

De forma geral, no Brasil é pouco utilizado este método de analise 

(sismo), pois é um País que não sofre tremores de terra. As análises de 

estabilidade sob sismo podem ser feitas de diversas maneiras, a mais comum 

delas é a análise pseudo-estática. De acordo com Morote (2007), que realizou 

um estudo sobre estabilidade e deformação de taludes de solo sob carregamento 

sísmico, dentre as principais recomendações da literatura o valor mínimo 

aceitável do fator de segurança pseudo-estática varia entre 1 a 1,15. 

Já nas barragens sobre fundações menos resistentes que seus 

materiais componentes, devem ser utilizados taludes mais abatidos que os 

anteriores devendo ser determinados por análises de estabilidade global. 

 

5.1 Lei n° 12.334/2010 

 

Segundo a Lei 12.334 estabelece a Política Nacional de Segurança 

de Barragens (PNSB) e cria o Sistema Nacional de Informações sobre 

Segurança de Barragens (SNISB). Esta Lei aplica-se a barragens destinadas à 

acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de 

rejeitos e à acumulação de resíduos industriais que apresentem pelo menos uma 

das seguintes características: Altura do Maciço Rochoso, contada do ponto mais 

baixo da fundação à Crista, Capacidade do reservatório maior ou igual a 

3.000.000m³, entre outros. 

 

 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho tinha como objetivo de apresentar os métodos 

investigativos, desenvolver sobre as barragens, em especial a barragem de terra 



 
 

e que a partir da escolha pudéssemos buscar mais informações e detalhes para 

a construção de uma barragem de terra através de referencias bibliográfica, 

normas e outros projetos já executados. 

Sabe-se ainda que um projeto de barragem deve ser sempre 

monitorado através de instrumentação, desde a sua construção e também 

durante a sua vida útil. Portanto, propõe-se a instrumentação da obra através 

dos seus métodos investigativos e construtivos. Vale lembrar, que tudo tem que 

ser analisado antes do início da construção de uma barragem, projetos, 

orçamentos, segurança, entre outros.  

Por fim, o trabalho teve o desfecho esperado, sendo de total 

importância o estudo da mesma, pois serão possíveis situações que se pode 

encontrar mais na frente, e com isso, já deixa as ideias mais claras, nos tornando 

menos leigos perante o assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Lei n. 12.334, de 20 de set. de 2010. Política Nacional de Segurança 
Contra Barragem, Brasília, DF, Set 2010. 
 
BRASIL. NBR 06122, de 30 de mai. de 1996. Projeto e Execução de 
Fundações, Rio de Janeiro, RJ, Mai 1996. 
 
BRITO, S. N. A. “Geologia de Engenharia”. Associação brasileira de geologia 
e engenharia: São Paulo, pág. 397-418. 2009. 
 
CBDB, COMITÊ BRASILEIRO DE BARRAGENS, 2011, “A História das 
Barragens no Brasil nos Séculos XIX, XX e XXI. 50 Anos do Comitê 
Brasileiro de Barragens”. Sindicato nacional dos editores de livros, Rio de 
Janeiro. 
 
FILHO, P. L. M. GERALDO. A. Barragens e reservatórios. In: OLIVEIRA, A. M. 
S. GAIOTO, N. Barragens de terra e de enrocamento. Departamento de 
Geotecnia - São Carlos, 1998. 
 
GOVERNO FEDERAL.” Portal Brasil”. Disponível em: 
http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/energia/setor-eletrico/hidroeletricidade. 
Acesso em: 20/04/2018.  
 
GUSMÃO FILHO, J. Desempenho de Obras Geotécnicas. Recife: Editora 
Universitária UFPE, 2006. 
 
MENDONÇA, M. B. “Notas de aula da disciplina Obras de Terra”. 
UFRJ/Escola Politécnica: Rio de Janeiro, 2012. 
 
MOLITERNO, A. Caderno de estruturas em alvenaria e concreto simples, 
São Paulo: Edgard Blücher, 1995. 

 
MOROTE, C. H. S. “Estabilidade e Deformação de Talude de Solo sob 
Carregamento Sísmico”. Dissertação de M. Sc, PUC- RJ, Rio de Janeiro, 2007. 

 
Santana J.C.B. Barbosa L.M. 1993. A realidade do ensino de Geociências no 
2º Grau em Feira de Santana, Bahia. Rev. Bras. Geoc., 23(1):98-106. 
 
SAYÃO, A., 2009, “Notas de aula da disciplina de Barragens de Terra e 
Enrocamento”. Curso de Mestrado da PUC -RJ, Rio de Janeiro.  
 
SILVA, A. F. ASSIS, A. P. Comportamento de barragens de enrocamento 
com face de concreto sujeitas a diferentes condições de fundação. Comitê 
brasileiro de barragens, XXV Seminário Nacional de Grandes Barragens. 
Salvador, 2003. Disponível em: Acesso em: 20/04/2018. 
 
Toledo M.C.M. Geologia/Geociências no Ensino. In: Semin. Nac. Cursos de 
Geologia. Campinas: Univ. Est. Campinas. 2002. 

http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/energia/setor-eletrico/hidroeletricidade


 
 

SILVA, T. C. Unidade I: Considerações Básicas sobre o Barramento. 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2007. Notas de aula. 


