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RESUMO: O presente estudo faz uma revisão bibliográfica sobre os aspectos 
geotécnicos que envolvem a construção de uma barragem, frisando a 
fundamental importância dos mesmos nesse tipo de empreendimento. A partir 
desse levantamento, apresenta as principais ferramentas de análises do solo 
para elaboração do projeto geotécnico de uma barragem. O trabalho contemplou 
o estudo das Sondagens como método de investigação em construção de 
barragens, pois sendo esse também um dos métodos comumente aplicado em 
diversas outras obras de engenharia. O estudo identificou os procedimentos 
necessários para utilização de tal método, assim como apresentou um relatório 
de sondagem da construção de uma barragem real para que fossem discutidos 
os resultados obtidos.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O Brasil foi um dos países que mais construiu barragens nas últimas 

décadas. Especialmente em virtude do crescimento da geração de energia 

oriunda do aproveitamento hidrelétrico, já que o país dispõe de grande potencial 

hidrelétrico. Somente a bacia do Rio Amazonas representa 40,5% de todo o 

potencial hidrelétrico nacional, sendo que muito pouco do potencial dessa bacia 

foi explorado até então. Mediante a importância da construção de barragens para 

o cenário nacional e a complexidade desse tipo de construção, que em geral 

envolve diversas áreas da engenharia, este trabalho tem por objetivo mostrar os 

principais métodos de investigação geológica para a elaboração do projeto de 

uma barragem, concentrando-se nos aspectos relacionados à sondagem SPT. 
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A engenharia de fundações para barragens vem evoluindo 

constantemente em busca de novos elementos de fundação, que possuam alta 

produtividade, ausência de vibrações e ruídos na execução, elevada capacidade 

de carga e controle de qualidade durante a execução da estaca, entre outros 

aspectos. O método de sondagem SPT é comumente utilizado em obras de 

barragens na escala mundial. Segundo van Impe apud (ANJOS, 2006), a 

sondagem SPT representa mais da metade da preferência no mundo. Seu uso 

tem se estendido, para além de estudo de solo em obras de barragem, mas em 

obras de execução de paredes de estacas para contenção de encostas, pré-

furos para estaqueamento com perfis metálicos ou obras que prevejam a 

transposição de camadas do solo com SPT mais elevado. 

O referido estudo pretende identificar e discorrer acerca dos principais 

métodos de investigações geológica necessário para implantação de uma 

barragem, enfatizando os processos e conceitos do método de sondagem SPT, 

discutindo a importância desse métodos assim como os avanços tecnológicos 

desse e de outros métodos de investigação. 

 

1. BARRAGENS: Definição, tipos e funções 

 

Barragem é uma estrutura construída transversalmente a um rio com 

a finalidade de se obter a elevação do seu nível d’água, gerando assim um 

reservatório. Esta pode ser destinada: a geração de energia, a irrigação, a 

navegação, ao abastecimento urbano e industrial, a piscicultura, a recreação, ao 

controle de cheias, a regularização de vazão, dentre outros objetivos (CBDB, 

2011).  

MASSAD (2003) compreende por barragem toda a unidade que é 

composta por: corpo da barragem, bacia da represa, terrenos de fundação, 

estruturas anexas (vertedouros, tomada d’água, galerias, túneis, casa de força, 

descarga de fundo, etc.), instrumentos de ascultação: piezômetros, medidores 

de recalque, células de tensão total, etc e instalações de comunicação e 

manutenção  

As barragens são fundamentais ao desenvolvimento de toda a 

sociedade. A sua função deve-se, sobretudo, à necessidade de represar de 



 

 

água, seja para geração de energia, irrigação, abastecimento de cidades e ate 

mesmo represamento de rejeitos. 

 

1.1 TIPOS DE BARRAGENS 

 

• Barragem de concreto gravidade: construídas com concreto convencional, 

ciclópico ou compactado de rolo, podendo as mesmas serem maciças ou 

vazadas para resistir ao empuxo de agua na horizontal, esse tipo de barragem 

requer um menor volume de empréstimo de solo da região em que é 

implantada, uma das principais vantagens desse tipo de barragem é que elas 

podem suportar o galgamento de água sem sofrer danos (SAYÃO, 2009). 

• Barragem de concreto estrutural com contrafortes: 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 

(MARQUES e GERALDO, 1998). Uma das principais vantagens desse tipo de 

barragem são o seu menor volume e menor subpressão na base.3163 

• Barragem em arco de dupla curvatura: esta estrutura possui um pequeno 

volume e o empuxo de água é transmitido em arqueamento horizontal para as 

ombreiras. As pressões exercidas na fundação são elevadas, e portando, 

requer ombreiras e fundação, ambas, em rocha sã com alta resistência e 

rigidez, bem maior que nos outros tipos de barragem (CBDB, 2011). O concreto 

armado utilizado para esse tipo de barragem deve ser de alta resistência. 

• Barragem de Terra: A barragem de terra é a mais comum no Brasil, 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. Por não 

ser uma estrutura rígida estas barragens permitem ser assentes em fundações 

mais deformáveis, transmitindo esforços baixos para as fundações se 

comparadas com as barragens citadas anteriormente. Elas são indicadas para 

fundação de qualquer tipo de solo ou rocha (MENDONÇA, 2012). Para a 

construção desse tipo de barragem há a necessidade de grande quantidade 

de material para a elaboração do núcleo (material argiloso), espaldares, filtros 



 

 

e drenos. Podem ainda ser homogêneas (solo argiloso) ou zoneadas (terra 

homogênea).  

•  Barragem de terra e enrocamento: É formada por um núcleo argiloso, que 

proporciona a função de vedação à barragem, e enrocamento, que são 

fragmentos de rocha ou cascalho que garantem a resistência necessária à 

estrutura. Este tipo de barragem permite a construção de taludes mais 

íngremes e é bastante utilizada no Brasil. A fundação deve ser mais estanque 

que a fundação das barragens de terra, pois nestas o caminho de percolação 

é maior (SAYÃO, 2009). 

•  Barragem em aterro hidráulico: Esta barragem pode ser constituída de areia 

ou de rejeitos de mineração. O diferencial desse tipo de barragem é que o 

material do aterro é transportado por meio de tubulações com água (transporte 

com cerca de 85% de água). Após o lançamento do aterro ocorre a segregação 

do material. As partículas mais grossas se depositam perto do ponto de 

descarga e as partículas mais finas ficam mais distantes desse ponto. Nesse 

tipo de barragem os taludes de montante e jusante são naturalmente mais 

abatidos, ou seja, menos íngremes, devido ao tipo de lançamento do material  

(MOROTE, 2007).  

• Barragem de encerramento e face de concreto: A barragem é constituída 

de enrocamentos e placas de concreto sobre o talude de montante. Algumas 

vantagens desse tipo de barragem são: construção mais rápida, pois pode ser 

construída independentemente do clima; taludes mais íngremes, o que 

proporciona menores volumes de material e maior altura da estrutura. É ideal 

para regiões com pouca disponibilidade de argila e areia, e com períodos 

prolongados de chuva. Uma das desvantagens é que a fundação deve ser em 

rocha sã, pois a estrutura não pode sofrer muitos recalques excessivos 

(SANDRONI, 2012). 

 

2. PROJETOS GEOTÉCNICOS DE BARRAGENS: Descrição dos itens de 

estudo 

 

O dimensionamento e os estudos que um projeto de barragem deve 

ter, são feitos com base em observações de campo (visitas técnicas) e 

investigações geotécnicas. As observações de campo, e as informações obtidas 



 

 

através de ensaios de campo e de laboratório, são essenciais para uma correta 

avaliação do material e tipo de fundação que recebera a barragem e as 

ombreiras.  

Segundo o (CBDB, 2011) um projeto de barragem deve possuir os 

seguintes itens de estudos: 

• Investigação do terreno com a utilização de métodos de investigações de solo 

(diretos ou indiretos), ensaios de campo e de laboratório (analises e testes). 

• Controle de fluxo através do corpo da barragem (dimensionamento do sistema 

de drenagem interna), controle de fluxo pelas fundações (tratamento do terreno 

de fundação) e controle de fluxo nas interfaces.  

• Estabilidade dos taludes de montante e jusante (análise de estabilidade para 

todas as situações possíveis)  

• Análise de compatibilidade das deformações. 

• Proteção contra erosão superficial dos taludes (dimensionamento do  

sistema de drenagem superficial).  

 

3. MÉTODOS DE INVESTIGAÇÕES: Definição e caracterização dos 

principais métodos de investigação direta e indireta 

 

 Os métodos de investigação geológica consistem em procedimentos 

que visam decifrar as características principais do solo quanto aos parâmetros 

físicos, químicos e biológicos para dessa forma possibilitar o seu uso e 

ocupação. Basicamente o estudo da crosta através de determinadas 

metodologias objetiva-se a delimitar espacialmente os corpos terrestres e 

determinar suas características e propriedades geomecânicas através de um 

conjunto de processos de investigação aplicado num local para o conhecimento 

das unidades geológicas (UFES, 2011). 

 A geologia divide os métodos de investigação geológica em dois tipos: 

direto e indireto. Ambos são aplicáveis na verificação da superfície e 

subsuperfície. 

 

 

 

 



 

 

3.1 MÉTODOS INDIRETOS 

 

 São aqueles em que a determinação das propriedades das camadas 

do subsolo são extraídas indiretamente pela medida, seja da sua resistividade 

elétrica ou da velocidade de propagação de ondas elásticas (TRESSOLDI, 

2009). 

Estes consistem em ensaios de campo que não alteram as 

propriedades físicas do material pesquisado, onde se utilizam as feições 

topográficas, morfológicas e físicas do terreno.    

Nesse método o solo é analisado visualmente através de imagens por 

sensoriamento remoto e fotos aéreas. 

 

Os principais métodos segundo (VARGAS, 1978) são: 

  

• Método Geoelétrico: Este métodos envolvem a detecção, na superfície dos 

terrenos, dos efeitos produzidos pelo fluxo de corrente elétrica em 

subsuperfície. Dentre as principais propriedades elétricas utilizadas nessa 

investigação destaca-se a eletrorresistividade, que diz respeito à dificuldade 

encontrada pela corrente elétrica para se propagar num meio qualquer. 

 

• Métodos Sísmicos: têm por objetivo estudar a distribuição em profundidade 

do parâmetro velocidade de propagação das ondas acústicas, que está 

relacionado com características físicas do meio geológico, tais como: 

densidade, porosidade, química, mineralogia e constantes elásticas. O modo 

de apresentação dos resultados se dá através das seções sísmicas. No 

contexto dos métodos sísmicos, as ondas elásticas (ou sísmicas) são 

produzidas artificialmente, por meio da geração de uma frente de onda a partir 

de um ponto predeterminado (fonte). 

 

• Métodos Potenciais: é um método que mede a intensidade do campo 

magnético terrestre, que sofre influência das rochas em profundidade, 

aumentando ou diminuindo o campo, conforme a composição destas rochas e 

os contrastes de susceptibilidade magnética existente entre as mesmas. Em 

geral, reflete a quantidade de magnetita presente nas rochas. Considera-se 



 

 

um dos métodos geofísicos mais utilizados para prospecção mineral, devido, 

principalmente, a rapidez do levantamento. 

 

 

3.2 MÉTODOS DIRETOS 

 

Esse método permite a observação direta do subsolo, sua 

identificação, classificação e a resistência das suas diversas camadas, através 

da retirada de amostras do solo, ao longo de uma perfuração ou medição direta 

de propriedades in situ. Compreendem as escavações realizadas com o intuito 

de prospectar os maciços, as sondagens mecânicas e os ensaios, com as 

sondagens dos materiais ao longo da linha de perfuração descrevem-se 

testemunhos, estruturas geológicas e as características geotécnicas dos 

materiais (TRESSOLDI, 2009). 

 

Pode ser realizado através de: 

 

• Sondagem SPT: Também conhecido como sondagem à percussão ou 

sondagem de simples reconhecimento, é um processo de exploração e 

reconhecimento do subsolo, largamente utilizado na engenharia civil para se 

obter subsídios que irão definir o tipo e o dimensionamento das fundações que 

servirão de base para uma edificação. A sigla SPT tem origem no inglês 

(standard penetration test) e significa ensaio de penetração padrão. As 

principais informações obtidas com esse tipo de ensaio são: a identificação 

das diferentes camadas de solo que compõem o subsolo; a classificação dos 

solos de cada camada; o nível do lençol freático e  capacidade de carga do 

solo em várias profundidades (ABNT- NBR 6482, 2001). 

 

• Sondagem Rotativa: é um dos tipos de sondagens feita com um tubo 

denominado barrilete, dotado de uma peca cortante feita com material de alta 

dureza em sua ponta que perfura o terreno através de um processo de rotação. 

 

• Poços e Trincheiras: São escavações verticais que permitem acesso ao 

interior do terreno para exame direto in situ do material, podendo ser feita tanto 



 

 

em solos como em rochas, permitindo um exame detalhado dos horizontes 

perfurados e a retirada de amostras. 

 

• Sondagem a Varejão: Feita com uma haste de ferro, cravada manualmente, 

ou com golpes de marreta, em sedimentos inconsolidados para avaliar 

depósitos de areia, cascalho e argila, a haste penetra 2m, seno o material 

identificado pela reação sonora, causa atrito e forca necessária para 

penetração. 

 

• Sondagem a Trado: Os trados pode ser manuais ou mecanizados, sendo os 

mais utilizados: concha ou cavadeira e helicoidal e com menor emprego, os 

trados torcidos e espiral. Os trados cavadeira tem cerca de 5, 10, 15 cm de 

diâmetro e são usados para estudos de ocorrências de materiais para 

terraplanagem e pavimentação, barragens, nos estudos de subleito rodoviários 

e ainda para avanço da perfuração nas sondagens até que se encontre o nível 

de água ou até o seu limite de utilização. Os trados helicoidais, torcido ou 

espiral são empregados no interior do revestimento de sondagens a percussão, 

podendo ser utilizados nos solos argilosos, mesmo abaixo do nível de água 

(MASSAD, 2003). 

 

4. SONDAGEM SPT APLICADA EM OBRA DE BARRAGEM: Descrição dos 

procedimentos, apresentação de relatório de sondagem em uma 

barrage 

 

O objetivo desta investigação geotécnica é caracterizar o maciço de 

fundação quanto à capacidade de suporte para a fundação da barragem, e 

verificação da condutividade hidráulica na área do barramento. O método 

consiste em cravação do amostrador padrão no solo, através de queda livre de 

um martelo de 65 kg, caindo de uma altura de 75 cm, sendo este método  

normatizado no Brasil pela NBR-6484 (ABNT, 2001). 

Previamente à execução das sondagens, determina-se em planta, no 

terreno a ser investigado, a posição dos furos que serão perfurados. A NBR 8036 

(ABNT, 1983) determina como deve ser realizada a programação das sondagens 

de simples reconhecimento para fundações de edifícios. Nestes casos, procura-



 

 

se dispor os furos nos limites de projeção do edifício, com distancia de 15 a 30 

metros e não alinhados. Nas investigações preliminares de áreas extensas para 

estudo de viabilidade, a distância entre os furos é de 50 a 100m e quando da 

definição do projeto, a investigação deve ser complementada, conforme 

mencionado anteriormente. 

Para iniciar uma sondagem, monta-se sobre o terreno, no ponto onde 

estão locados os furos, um cavalete de quatro pernas; em seu topo é montado 

um conjunto de roldanas, por onde passa uma corda, geralmente de sisal. Este 

conjunto auxiliará no manuseio e levantamento do “peso”. Com o auxilio de um 

“trado cavadeira”, perfura-se o terreno até a profundidade de 1m para o começo 

da penetração dinâmica. Através de sucessivas quedas do “martelo”, penetra-se 

45 cm do amostrador, sendo anotado o número de golpes para cada avanço de 

15 cm (NBR- 6484, ABNT, 2001). A soma do número de golpes necessários para 

a penetração dos primeiros 30 cm é conhecido como Ni (SPT inicial) e a soma 

para os últimos 30 cm é o Nf (SPT final) ou N, como é denominado (GMR, 2005). 

Segundo HACHICH (1996), a sondagem à percussão é um 

procedimento geotécnico de campo, capaz de amostrar o solo e, quando 

associado ao ensaio de penetração dinâmica (SPT), mede a resistência do solo 

ao longo da profundidade perfurada, portanto, ao realizar este ensaio, pretende-

se conhecer: O tipo de solo atravessado, a partir da retirada de uma amostra de 

solo deformada, a cada metro de perfuração, a espessura de cada camada, a 

resistência (N) oferecida pelo solo à cravação do amostrador padrão a cada 

metro perfurado e a posição do nível ou dos níveis d’água, quando encontrados 

durante e perfuração. 

Essas informações são necessárias para o cálculo da tensão 

admissível do solo, escolha do tipo de fundação a ser adotada, cota de 

assentamento do elemento de fundação, dimensionamento da fundação, 

estimativa da capacidade de carga e recalque da fundação no solo. A figura 

abaixo, representa o croqui de localização dos furos de sondagem a percussão 

da barragem Alto Irani localizada no rio Irani, afluente pela margem direita do rio 

Uruguai, na sub-bacia 73, bacia do rio Uruguai, no municípios de Xanxerê, 

situados na sudoeste do Estado de Santa Catarina, Brasil. 

 

 



 

 

Figura 1: Locação das sondagens próximas ao eixo do barramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 O perfil de sondagem abaixo foi retirado do relatório técnico 

apresentado pelos técnicos da empresa GMR Empreendimentos, esta 

responsável por executar a investigação.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 2: Resultado da sondagem a percussão SM-105 (GMR, 2005) 

 

Na Figura 2 é apresentado o resultado de um furo de sondagem 

representativo do local da obra (SM-103, utilizado para o cálculo da previsão da 

capacidade de carga de um dos apoios da fundação da barragem). Este ensaio 

é bastante utilizado no âmbito da engenharia como um indicativo da densidade 



 

 

e resistência dos solos granulares. A figura mostra também que o ensaio 

realizado em uma profundidade que chegou a 44 metros. Observa-se que o solo 

é composto basicamente de uma camada de areia siltosa de 1,50 m de 

espessura e por uma camada extensa de Bassalto e fragmento de bassalto (com 

NSPT variando de 1,5 a 7,8m), que possui uma considerável camada de brecha 

vulcânica e ao longo da profundidade tanto a brecha vulcânica quanto o basalto 

apresentam-se sãos, contudo o bassalto, o basalto apresenta fragmentos 

amigdaloidais esparsos que, próximo às zonas de contato com a brecha, 

apresentam-se alterados. Pôde-se então concluir que o maciço rochoso nas 

áreas de implantação da barragem é marcado pela ocorrência de basalto denso 

intercalado por brecha vulcânica. Próximo ao topo, este se apresenta muito 

fraturado e alterado, devido à formação de juntas de resfriamento. Não há 

ocorrência de presença de lençol freático na área perfurada. 

 

5. IMPORTÂNCIA DAS INVESTIGAÇÕES GEOLÓGICAS: Marcar a 

importância de tais estudos na engenharia civil 

 

Qualquer obra de engenharia civil exige um conhecimento mínimo de 

mecânica dos solos. Para a elaboração de projetos de fundações de barragens, 

é necessário conhecer as diversas camadas do subsolo e determinar as suas 

propriedades mecânicas. Os métodos de investigações geológicas são de suma 

importância para obtenção destas propriedades do solo e podem ser feitas 

através de ensaios de laboratório ou de campo. Na prática, entretanto, há 

predominância quase que total dos ensaios “in situ”, ficando a investigação 

laboratorial restrita a outros projetos que não os de fundações ou, então, tendo 

o objetivo de complementarem informações obtidas no campo. 

 

6. EVOLUÇÃO DOS MÉTODOS DE INVESTIGAÇÃO: Levantamento 

técnico da evolução tecnológica dos métodos.  

 

De forma geral, os métodos de investigação pouco evoluíram nessas 

últimas décadas. Alguns métodos, como os geofísicos (SOUZA, 2006) foram 

bastante aperfeiçoados pela utilização de instrumentos digitais, o que, por sua 

vez, permitiu melhorar o processamento dos dados e a interpretação de 



 

 

sondagens sísmicas em terra e subaquáticas, elétricas e outras. Alguns métodos 

de ensaio de campo, como o cone de penetração contínua e o ensaio de 

cisalhamento in situ também foram automatizados, facilitando a interpretação. 

As informações hidrogeológica para maciços fissurados foram aperfeiçoadas 

com os ensaios 3D que permitem avaliar a continuidade e intercomunicação das 

estruturas, o tensor de permeabilidade e a anisotropia da percolação 

(TRESSOLDI, 2009). 

Nas sondagens diretas foi introduzida a perfuração mecanizada nas 

sondagens a percussão, com o emprego de trado oco montado sobre caminhão. 

O sistema inclui um martelo com queda automática para a realização do ensaio 

SPT, reduzindo sensivelmente o tempo de execução da sondagem e do ensaio. 

Equipamentos de sondagens rotativas de alta produtividade, montados sobre 

esteiras também já existem. Esses equipamentos montados sobre plataformas 

móveis (caminhões, carretas de esteiras, etc) têm aplicação limitada à 

disponibilidade de acessos nem sempre podem ser utilizados nas fases iniciais 

dos estudos de barragens quando, em geral, os caminhos limitam-se às picadas 

estreitas. 

Mais recentemente tornaram-se disponíveis equipamentos digitais de 

televisamento de furos de sondagens em rocha, conhecidos como perfilagem 

ótica, as imagens geradas são digitalizadas o que permite sua exibição em 

computador, apresentando um testemunho virtual ou desdobrado numa vista de 

360º. Esses equipamentos trabalham em furos abertos por sondagens rotativas 

ou por rotopercussão, com perfuração pneumática. 

Porém, apesar dos avanços nos métodos de investigação, continua 

sendo necessário apresentar os dados obtidos de forma acessível para 

engenheiros e outros profissionais. (SHAFFNER, 2011) aponta, que 

independente da evolução do método de investigação nos dias atuais, continua 

sendo primordial a necessidade de um conjunto de relatórios e desenhos, 

combinando dados geológicos e geotécnicos para a avaliação da segurança de 

barragens, apresentando vários exemplos de mapas e seções geológicas. 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO  

 

Este trabalho teve o objetivo de apresentar os métodos de 

investigações geológicos para o projeto de construção de uma barragem, 

exemplificando e detalhando o método de sondagem SPT. Assim como a 

importância de tais métodos para a construção de barragens. 

Com tal estudo foi possível identificar como as investigações 

geotécnicas permitem que possam ser conhecidas as características e 

propriedades do solo em que se pretende implantar a barragem, além de 

estabelecer requisitos básicos que devem ser atendidos pela fundação da 

barragem, sendo indispensável o uso de tais métodos em obras de engenharia, 

sendo que o tipo do método implantado para estudo do solo pode variar de 

acordo com o tipo de obra.  

O método de sondagem SPT por ser o mais comumente utilizado para 

estudo de solo no Brasil e principalmente em obras de barragem foi o objeto 

principal de estudo desse trabalho, pois tal método permite se alcançar 

profundidades maiores o que em obras de construção de barragem é muito 

importante, pois a fundação de barragens por se tratar de obras complexas, são 

sempre fundações profundas e o SPT é o método que permite se alcançar tais 

profundidades podendo assim conhecer detalhadamente o tipo de solo. 

Por fim, com o auxilio do relatório de sondagem de uma barragem foi 

possível realizar uma análise de como a sondagem SPT demonstra seus 

resultados e quais impactos esses resultados podem causar na escolha do tipo 

de barragem a ser implantada.  
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SOUZA, L.A.P. Revisão crítica da aplicabilidade dos métodos geofísicos na 
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