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RESUMO 

 
Esta dissertação analisa os resultados obtidos na verificação da estabilidade global de 

barragens de gravidade de CCR, durante a fase apenas de operação dessas, a partir de modelos 

analíticos utilizando critérios nacional e internacionalmente aplicados, e a partir de modelagem 

numérica utilizando o Método dos Elementos Finitos. Inicialmente faz-se uma revisão do estado 

da arte, onde discute-se as principais ações que atuam neste tipo de estrutura influenciando sua 

estabilidade, e apresentam-se os métodos e critérios a serem utilizados. Em seguida, aplicam-

se os critérios discutidos em modelos analíticos e numéricos desenvolvidos para um estudo de 

caso, e os resultados obtidos a partir de cada modelo são apresentados e discutidos. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes the results of the verification of the overall stability of RCC 

gravity dams obtained from analytical models using national and internationally applied 

criteria, and from numerical modeling using the Finite Element Method. Initially it makes a 

review of the state of the art, where the main action that acts in this type of structure influencing 

their stability is discussed, and presents the methods and criteria to be used. Then applies the 

criteria discussed in analytical and numerical models developed for a case study, and the results 

obtained from each model are presented and discussed. 
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Barragens podem ser definidas como sendo obstáculos artificiais que têm a 

capacidade de reter água, rejeitos ou detritos, para fins de armazenamento, controle, geração de 

energia elétrica ou ainda outros fins, e podem variar tanto em tamanho quanto em relação aos 

materiais que a constituem.  

Historicamente, as barragens têm servido como fonte de água para a população 

mundial ao longo dos últimos 5 mil anos, e em seus primórdios utilizava-se principalmente a 

alvenaria para sua construção. 

Apenas recentemente, a partir da década de 1970 passou-se a empregar uma 

tecnologia que já estava sendo utilizada na construção de pavimentos de concreto também na 

construção de barragens, a tecnologia do concreto compactado com rolo. Tal tecnologia 

resultou em uma diminuição dos custos na construção de barragens de concreto e desde então 

quase 500 barragens empregando o CCR já foram construídas no mundo. 

Desde a construção das primeiras barragens até hoje, grandes progressos foram 

feitos, graças à pesquisas e experimentações realizadas por diversas entidades, que resultaram 

em inúmeras melhorias em projetos de novas barragens, tornando-os cada vez mais seguros e 

econômicos.  

Desse modo, critérios de projeto tem sido constantemente desenvolvidos e 

aprimorados, e dentre as recentes inovações empregadas no projeto de barragens, destaca-se o 

uso de processos numéricos computacionais como ferramenta a ser utilizada por projetistas de 

barragens. 

Neste Capítulo serão apresentadas as justificativas para escolha do tema proposto, 

os objetivos que se espera atingir com este trabalho, bem como a forma como este trabalho foi 

estruturado. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Os principais critérios de projetos estruturais de barragens de gravidade de concreto 

compactado a rolo (CCR) consistem na análise da estabilidade global da mesma, a qual é 

composta pela verificação ao deslizamento da barragem, verificação ao tombamento e a 
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verificação à flutuação. Além disso, também são verificadas as tensões atuantes na base e as 

tensões que ocorrem no corpo da barragem.  

Usualmente tem-se utilizado métodos analíticos bastante simplificados para a 

análise da estabilidade. Por serem modelos simplificados, os métodos analíticos não 

contemplam todas as variáveis que influenciam diretamente na estabilidade da barragem, tais 

como a interação existente entre o solo e a estrutura, a influência da deformabilidade da 

fundação para estabilidade da barragem, o meio não homogêneo da fundação, possíveis 

descontinuidades existentes, a relação não linear que pode existir entre as ações atuantes na 

barragem, dentre vários outros fatores. Por isso, muitas vezes o uso de modelos analíticos para 

análise de barragens faz com que o projeto final seja antieconômico ou até mesmo contra a 

segurança.  

Por outro lado, o recente uso de métodos computacionais, como o Método dos 

Elementos Finitos, por exemplo, por serem métodos capazes de simular problemas de diversas 

naturezas – térmica, estrutural, mecânica, dentre outras – empregando para isso, princípios de 

análise não linear, análise linear, análise modal,  análise de espectro de respostas, análise 

dinâmica ou ainda análise com variáveis dependentes do tempo – a depender da natureza do 

problema e do objetivo da análise – e por conseguirem contemplar em seu modelo todas as 

variáveis anteriormente citadas, conseguem refinar a solução obtida, gerando resultados mais 

precisos.  

Para a engenharia de barragens isso se torna algo bastante atrativo, já que o uso de 

modelos numéricos para simulação deste tipo de estrutura é algo bastante recente, tendo 

ocorrido apenas ao longo dos últimos 20 anos. Além disso, a bibliografia disponível sobre o 

assunto é escassa, tendo em vista que os critérios de análise de barragens ainda estão sendo 

constantemente revisados devido à sua grande complexidade. Desse modo, espera-se que este 

trabalho venha a auxiliar a análise de futuras barragens de gravidade de concreto. 

 

1.2 OBJETIVO 

 
 

Comparar os resultados obtidos na verificação da estabilidade global de barragens 

de gravidade de concreto compactado a rolo, a partir do emprego de diferentes modelos 

analíticos, com os resultados encontrados a partir do uso de modelos numéricos, com o intuito 

de avaliar a utilização desses modelos numéricos para tal fim.  
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1.3 METODOLOGIA 

 

Serão realizadas diferentes simulações para uma mesma seção de barragem 

estudada, empregando modelos analíticos cujos critérios de estabilidade, que consideram toda 

a estrutura como um corpo rígido, são preconizados por instituições nacional e 

internacionalmente reconhecidas, e a seguir essa mesma seção será modelada em Elementos 

Finitos, em que os esforços finais atuantes na barragem serão obtidos e comparados com os 

obtidos a partir dos modelos analíticos. 

Para a simulação em Elementos Finitos, será considerada a deformabilidade da 

estrutura, não mais tendo um comportamento de corpo rígido, de modo que será possível obter 

uma modelagem que se aproxima mais da estrutura real.  

Será elaborado apenas um modelo numérico, no qual será considerada a influência 

que a deformabilidade do maciço da fundação exerce sobre a estrutura de modo que a interação 

entre o solo e a estrutura será considerada de forma aproximada. Para efeitos de carregamento, 

serão empregados os mesmos critérios utilizados nos modelos analíticos. 

Vale ressaltar que efeitos de percolação, zoneamento não-homogêneo da fundação, 

comportamento anisotrópico dos materiais e análises não-lineares de carregamentos não serão 

considerados nessas análises, pois não fazem parte do escopo deste trabalho. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 
Este trabalho é composto por sete capítulos, além das Referências. Neste primeiro 

capítulo são apresentadas as justificativas e os seus objetivos.  

No Capítulo 2 discute-se brevemente sobre o histórico de barragens de gravidade, 

mais especificamente barragens de gravidade de concreto compactado com rolo, e em seguida 

são apresentados os critérios utilizados para análise da estabilidade global das barragens por 

meio de modelos analíticos.  

Ainda no Capítulo 2, discute-se sobre o uso de modelos numéricos para verificação 

da segurança de barragens, e ao final do capítulo é apresentada uma metodologia para o projeto 

de barragens de gravidade de concreto com o emprego de métodos numéricos. 

No Capítulo 3 são descritos os estudos de caso que serão realizados, primeiramente 

fazendo-se algumas considerações iniciais, e, em seguida, discutindo-se os parâmetros que 

serão empregados. 
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No Capítulo 4 são apresentadas as simulações analíticas realizadas, bem como os 

resultados obtidos e um comparativo entre eles. 

No Capítulo 5 são apresentadas as simulações numéricas realizadas, bem como os 

resultados obtidos e um comparativo entre eles. 

No Capítulo 6 são discutidos os resultados obtidos a partir de ambos os modelos. 

Por fim, no Capítulo 7 são feitas as considerações finais para os estudos de caso 

realizados. 
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Neste capítulo são apresentados os principais conceitos relativos a modelagem 

analítica e numérica de barragens de gravidade de concreto. Primeiramente faz-se uma pequena 

introdução sobre o estado da arte, para depois apresentar os elementos básicos que compõem 

uma barragem. Em seguida, discute-se como elaborar um modelo analítico para avaliação da 

estabilidade global, apresentando as principais ações que atuam na barragem, bem como as 

combinações de carregamento que devem ser utilizadas para tal. Por fim, discute-se o modelo 

numérico – o que é um modelo numérico; como elaborar um modelo numérico específico para 

barragens de gravidade de concreto; erros comuns em modelos numéricos e como evitá-los, 

bem como a metodologia utilizada para tal fim. 

 
2.1 INTRODUÇÃO 

 
As barragens são estruturas projetadas para contenção de água, e constituem um 

importante meio de atender às necessidades de consumo de água e energia. Elas têm sido 

construídas há milhares de anos e servem aos mais diferentes propósitos, seja ele o 

abastecimento de água, irrigação, controle de cheias, regularização de vazões, geração de 

energia elétrica, contenção de rejeitos, navegação interior, piscicultura, ou mesmo 

entretenimento.  

De acordo com Ferreira (201-?), as barragens usualmente são classificadas em 

função da tipologia das estruturas de retenção, da sua função no sistema de geração e ainda em 

função dos materiais constituintes e dos processos construtivos. A classificação das barragens 

em função da tipologia é a mais usual, e segundo essa condicionante são possíveis as seguintes 

classificações: 

 Barragens de terra – homogêneas ou zoneadas; 

 Barragens de enrocamento – com núcleo argiloso, asfáltico ou com face de 

concreto; 
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 Barragens de gravidade – de alvenaria, concreto massa ou concreto 

compactado com rolo; 

 Barragens de gravidade aliviada; 

 Barragens de contrafortes; 

 Barragens em arco; 

 Barragens mistas e aterros hidráulicos. 

Nas Figuras 1 a 5, a seguir, é possível ver exemplos de cada um dos tipos de 

barragem listados anteriormente. 

 
Figura 1 – Barragem de terra – Barragem de Odelouca (Portugal) 

 
(FONTE: Página da LCW CONSULT na internet1) 

 
Figura 2 – Barragem de enrocamento – UHE Corumbá I (Caldas Novas) 

 
(FONTE: Página da PROMON ENGENHARIA na internet2) 

                                                
1 Disponível em: < http://www.lcwconsult.com/pt/portfolio/barragem-de-odelouca/gallery/barragens/>. Acesso 
em junho/2015. 
2 Disponível em: < http://www.promonengenharia.com.br/pt-br/projetos/Paginas/usina-hidreletrica-de-
corumba.aspx>. Acesso em junho/2015. 
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Figura 3 – Barragem de gravidade – Barragem das Gangelas (Angola) 

 
(FONTE: Página da agência Angola Press na internet3) 

 
Figura 4 – Barragem de contraforte – Barragem de Roseland (França) 

 
(FONTE: Página do PINTEREST na internet4) 

 
Figura 5 – Barragem em arco – Barragem do Alqueva (Portugal) 

 
(FONTE: Página do WIKIPEDIA na internet5) 

                                                
3 Disponível em: < http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2015/8/37/Huila-Mini-hidrica-
das-Gangelas-sera-inaugurada-este-mes,ed3a3f35-f8e5-4bc7-8aa4-02fea6ef85a2.html>. Acesso em junho/2015. 
4 Disponível em: < https://www.pinterest.com/pin/345158758912417872/?from_navigate=true>. Acesso em 
junho/2015. 
5 Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Barragem_de_Alqueva>. Acesso em junho/2015. 
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De acordo com o Boletim 117 publicado pelo ICOLD (2000), as primeiras 

barragens de gravidade foram construídas por volta do ano 700 a.C., pelo rei assírio Senacherib, 

com o objetivo de abastecimento de água. Elas foram executadas em alvenaria e seus restos 

ainda podem ser vistos. Outra barragem antiga de que se tem registro é a barragem de Marib, 

construída por volta de 500 a.C. e que foi utilizada por quase 1000 anos. Na Europa, até o século 

XIX, as barragens de gravidade eram construídas em alvenaria. 

Uma contribuição decisiva para a construção desse tipo de barragem veio com os 

romanos, que introduziram uma mistura de cal e cinzas vulcânicas com propriedades 

pozolânicas na sua construção. Após os romanos e até o século XIX pouco progresso foi feito. 

Com a invenção do cimento Portland em 1892, passou-se a empregar o concreto também na 

construção de barragens, embora até 1930 as barragens em alvenaria representassem 50% do 

total de barragens de gravidade existentes. Até os dias de hoje esse material ainda é amplamente 

utilizado em países onde a mão de obra é barata, tais como a China e a Índia (ICOLD, 2000). 

As principais diferenças entre a alvenaria e o concreto são as melhores propriedades 

mecânicas e a menor permeabilidade do concreto. 

Por volta de 1950, o número de barragens construídas aumentava cada vez mais, à 

medida que a demanda a ser atendida também aumentava. As barragens de concreto nesse 

período representavam, então, 38% das barragens com mais de 15 m construídas no mundo. 

Porém, nos anos subsequentes essa porcentagem foi diminuindo até representar apenas 16,5% 

do total em 1982. Esse declínio ocorreu por conta do elevado custo do concreto – que requer 

um importante aporte de mão de obra, especialmente no caso de execução de formas, além de 

toda a tecnologia empregada – e do aumento da popularidade das barragens de terra e 

enrocamento, num momento em que ocorria um grande desenvolvimento da tecnologia de 

mecânica dos solos (HANSEN e REINHARDT, 1991 apud MILANI FILHO, 2003)6. 

Nesse contexto, surge no início da década de 1970 a tecnologia do concreto 

compactado com rolo aplicado a barragens, o que faz reviver o conceito de barragem de 

gravidade. 

Segundo Oliveira e Salles (1995), apud Milani Filho (2003)7:  

                                                
6 HANSEN, K. D.; REINHARDT, W. G. Roller-compacted concrete dams. New York: McGraw-Hill, 1991 apud 
MILANI FILHO, L. O uso do concreto compactado com rolo em barragens – tendências futuras. Itajubá, 
2003. 106 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia da Energia) – Universidade Federal de Itajubá. 
7 OLIVEIRA, P. J.; SALLES, F. M. Concreto compactado com rolo – Características e propriedades. In: 
SIMPÓSIO DE OBRAS EM CONCRETO COMPACTADO COM ROLO, 1. 1995, São Paulo. Anais...São Paulo, 
abr. 1995. p. 187-208 apud MILANI FILHO, L. O uso do concreto compactado com rolo em barragens – 
tendências futuras. Itajubá, 2003. 106 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia da Energia) – Universidade 
Federal de Itajubá. 
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O concreto compactado com rolo – CCR – é definido como sendo um concreto de 

consistência seca no slump, aspecto arenoso com propriedades próprias, que é 

transportado, espalhado e compactado de forma contínua, através de maquinários 

usualmente aplicados em obras de terra e enrocamento. 

De acordo com Santos (2009), essa tecnologia surgiu por volta do ano 1893 nos 

Estados Unidos, aplicado a pavimentos de concreto. Em 1944, seu uso era praticamente 

obrigatório na Inglaterra para obras desse tipo, mas somente a partir da década de 1970 iria ser 

efetivamente aplicado a barragens. 

Uma das primeiras barragens a utilizar a técnica, que mais tarde faria parte da 

tecnologia do CCR, foi a barragem de Alpe Gera, na Itália, ilustrada na Figura 6 a seguir, que 

teve sua construção iniciada em 1958. Nessa barragem, o concreto foi lançado em camadas 

horizontais e espalhado com trator de esteira tipo Bulldozer. O adensamento foi realizado com 

vibradores de imersão (MILANI FILHO, 2003). 

 
Figura 6 – Barragem de Alpe Gera (Itália) 

 
(FONTE: Página do JUZAPHOTO na internet8) 

 
Ainda segundo Milani Filho (2003), em 1965, a barragem de Manicougan no 

Canadá foi construída utilizando a mesma técnica de lançamento horizontal, e em 1974, o 

Ministério das Construções do Japão realizou um estudo preliminar que relatou que a 

metodologia adotada na barragem de Alpe Gera combinada com o processo de compactação 

com rolo vibratório seria a linha conveniente a ser seguida. Dessa forma, a primeira barragem 

a ser construída completamente utilizando esse método foi a barragem de Shimajigawa, iniciada 

em 1978 e concluída em 1980. 

                                                
8 Disponível em: < http://www.juzaphoto.com/galleria.php?t=556572&l=en>. Acesso em junho/2015. 
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Desde então, quase 500 projetos de barragens de gravidade utilizando CCR já foram 

desenvolvidos no mundo (MALCOLM, 2014). 

Milani Filho (2003), relata que a utilização do CCR na construção de barragens 

resultou em uma diminuição dos custos pela utilização de equipamentos de terraplenagem, 

diminuição do uso de formas e redução do prazo de execução. Além disso, o baixo consumo de 

cimento – normalmente variando entre 80 a 120 kg/m³ de concreto – utilizado na mistura do 

CCR faz com que as tensões térmicas que surgem no interior da massa de concreto – associada 

à elevação de temperatura devido à hidratação do cimento – se comparado com a gerada no 

concreto convencional, seja muito menor, o que reduz o aparecimento de fissuras por retração 

e temperatura. 

A primeira barragem no Brasil a empregar o método do CCR foi a Itaipu 

Binacional, em 1978, porém, na ocasião, só foi utilizada essa tecnologia para execução das 

rampas de acesso às fundações da estrutura de desvio. Nos anos seguintes até 1986 essa técnica 

continuaria sendo empregada em algumas estruturas auxiliares de outras barragens brasileiras, 

como foi o caso do preenchimento das galerias de desvio na barragem de São Simão em 1978 

e na execução do muro direito da eclusa de navegação de Tucuruí em 1982 (MILANI FILHO, 

2003).  

Porém, a primeira barragem executada em sua totalidade utilizando essa técnica foi 

a barragem de Saco de Nova Olinda, na Paraíba, iniciada em julho de 1986 e concluída em 

outubro desse mesmo ano. O volume total de CCR utilizado foi de 138000 m³, alcançando picos 

de concretagem de 2500 m³/dia (MILANI FILHO, 2003). A Figura 7, a seguir, apresenta a 

barragem durante sua construção. 

 
Figura 7 – Barragem Saco de Nova Olinda durante a construção 

 
(FONTE: Texto de ANDRIOLO na internet9) 

                                                
9 Disponível em: < http://www.cbdb.org.br/documentos/AspectosDoUsoDoCCREmBarragensnoBrasil01Agosto 
2015.pdf>. Acesso em abril/2016 
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Até o ano de 2012 haviam sido construídas 54 barragens de CCR no Brasil, sendo 

as mais recentes delas a barragem de Anta, no rio Paraíba do Sul, com 30 m de altura, onde foi 

utilizado um total de 44000 m³ de CCR – iniciada e concluída no ano de 2011 – e a barragem 

de Mauá, no rio Tibagi, com 85 m de altura, onde foi utilizado um total de 633000 m³ de CCR 

– iniciada em janeiro de 2010 e concluída em maio de 2011 (MALCOLM, 2011). 

Em relação ao conhecimento técnico do mecanismo de funcionamento das 

barragens, o ICOLD (2000) relata que até 1853 não havia concepções teóricas que validassem 

o projeto. A sua geometria e detalhes construtivos eram empíricos e a validação feita por meio 

do primeiro enchimento da barragem. Como não havia o entendimento claro do comportamento 

mecânico das barragens, muitas romperam, quase sempre provocando grandes devastações e 

perda de vidas humanas, além dos danos provocados ao meio ambiente. 

Apenas nesse ano de 1853 foram feitas as primeiras análises de caráter científico 

sobre barragens de gravidade. Tais análises foram elaboradas por de Sazilly, que utilizou a 

teoria da viga proposta por Navier. No ano de 1858, Delocre projetou a barragem de gravidade 

de Furens – França – calculando as tensões através de um método bem semelhante ao que se 

adota atualmente (ICOLD, 2000). 

Ainda segundo o ICOLD (2000), atualmente, algumas considerações devem ser 

feitas acerca do projeto de barragens de gravidade de concreto, como as listadas a seguir. 

 

 Tal como ocorre para as barragens de terra, para a construção das barragens 

de gravidade de concreto deve-se levar em conta a qualidade dos materiais 

disponíveis, projetando-se em função destes, e não ao contrário; 

 Tensões de cisalhamento consideráveis desenvolvem-se na base de 

barragens de gravidade, além de não serem toleráveis grandes deformações 

em suas fundações. Desse modo, faz-se necessário executar investigações 

geotécnicas e geológicas detalhadas da rocha de fundação. 

 

2.2 ELEMENTOS BÁSICOS DE UMA BARRAGEM 

 
Os principais elementos – e que são relevantes para este trabalho – que compõem 

uma barragem de concreto de gravidade serão apresentados nas Figuras 8 e 9 e descritos a 

seguir. A introdução destes conceitos iniciais tem por objetivo uma melhor compreensão deste 

trabalho por parte do leitor (TADS, [197-?]; CARVALHO, 2011). 
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Figura 8 – Elementos componentes de uma barragem de gravidade de concreto (Parte 1) 
 
 
 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Figura 9 – Elementos componentes de uma barragem de gravidade de concreto (Parte 2) 

 
(FONTE: Elaboração própria)  

 

- Bacia de dissipação: estrutura de funcionamento predominantemente hidráulico, 

que tem por função dissipar a energia cinética em excesso proveniente do escoamento da água, 
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de modo que tal energia não provoque danos em obras anexas ou erosões inaceitáveis nos leitos 

a jusante do maciço da barragem. 

- Crista da barragem: corresponde à superfície superior da barragem. Sua largura 

deve ser determinada de acordo com as necessidades de tráfego sobre ela. Deve possuir uma 

largura mínima que garanta condições de acesso para serviços de manutenção. 

- Extravasor/ Vertedouro: também é uma obra predominantemente hidráulica, que 

tem por objetivo funcionar como um dispositivo de segurança, conduzindo a água de forma 

segura, através de uma barreira, atuando como um sistema de escape, impedindo, assim, a 

passagem da água por sobre a barragem quando ocorrerem chuvas ou aumento de vazão. Pode 

servir ainda, como um sistema de medição de vazão.  

- Galeria de drenagem: consiste em uma passagem no interior da barragem, 

utilizada para realizar inspeções, operações, reparos de fundação e drenagem. As galerias 

podem ser longitudinais ou transversais, a nível ou inclinadas. 

- Maciço da barragem (barragem): é a própria estrutura da barragem. Construído 

transversalmente ao curso d’água, é a parte responsável por reter a água no reservatório. 

- Ombreiras: são as laterais do vale sobre as quais a barragem se apoia. 

- Paramento de jusante: corresponde à superfície inclinada da barragem, voltada 

para o lado oposto ao reservatório. O talude de jusante não vai estar diretamente em contato 

com a água do reservatório, razão pela qual é conhecido como o talude “seco”. 

- Paramento de montante: corresponde à superfície vertical ou quase-vertical da 

barragem que fica em contato com o reservatório. O talude de montante é a parte do maciço 

que vai ficar diretamente em contato com a água do reservatório, de modo que exige cuidados 

especiais para sua manutenção durante a fase de operação do reservatório. Assim como para o 

paramento de jusante, a sua inclinação deve ser definida através de cálculos de estabilidade. 

- Reservatório: é o corpo d’água represado pela barragem. 

 

Além desses elementos físicos, outros elementos hidráulicos são importantes 

(LOPES E SANTOS, 2002): 

- Borda livre: é a distância vertical entre a crista da barragem e o nível das águas 

do reservatório. Tem por objetivo a segurança contra o transbordamento – que pode ser 

provocado pela ação de ondas formadas pela ação dos ventos – evitando danos e erosão no 

talude de jusante. A borda livre deve ser calculada considerando-se o reservatório com seu nível 

máximo de água. 
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- Nível d´água (máximo) normal: corresponde ao nível de água máximo permitido 

para operação normal do reservatório, e define o limite superior do volume útil do reservatório. 

Geralmente esse nível coincide com a crista do extravasor da barragem. 

- Nível d´água mínimo normal: corresponde ao nível mínimo necessário para a 

adequada operação da barragem. Este nível define o limite superior do volume morto e o limite 

inferior do volume útil.  

- Nível d´água máximo: corresponde ao nível d´água para uma cheia de projeto 

associada a um período de retorno de 1000 anos.  

- Nível d´água máximo maximorum: corresponde ao nível d´água para uma cheia 

de projeto associada a um período de retorno de 10000 anos. 

- Período de retorno: é o tempo médio, em anos, em que o evento é igualado ou 

superado pelo menos uma vez. 

- Volume morto: corresponde à parcela do volume total do reservatório que está 

inativa ou indisponível para fins de captação de água. 

- Volume útil: é o volume de água efetivamente destinado à operação do 

reservatório, ou seja, ao atendimento das diversas demandas de água. Está limitado 

inferiormente pelo volume morto e superiormente pelo nível de água normal do reservatório. 

 
2.3 MODELO ANALÍTICO DAS BARRAGENS DE GRAVIDADE 

 
Trevizolli (2015) relata que sempre houve uma preocupação internacional com a 

segurança das barragens, preocupação essa que resultou, em 1979, durante o Congresso 

Internacional de Grandes Barragens ocorrida em Nova Delhi, na decisão de se investir maiores 

esforços no âmbito da segurança de barragens. 

Tal preocupação tinha três principais motivos: primeiro, o número grande de 

incidentes com barragens que estava ocorrendo na época, com graves consequências; segundo, 

pelo aumento das dimensões das barragens novas que estavam sendo construídas, bem como o 

envelhecimento de diversas outras barragens; e terceiro, pelo fato do grande número de 

barragens que estavam sendo construídas em países que tinham pouca ou nenhuma experiência 

em engenharia de barragens (TREVIZOLLI, 2015). 
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Diante desse panorama, o International Commission on Large Dams (ICOLD)10 

lançou diversas publicações que continham recomendações quanto à segurança de barragens, 

incluindo nessas publicações recomendações também para o projeto de novas barragens. 

Seguindo essa linha, o Brasil lançou, em 1999, durante o Seminário Nacional de 

Grandes Barragens ocorrido em Belo Horizonte, o Guia Básico de Segurança de Barragens. 

Esse guia foi publicado em 2001 através do Comitê Brasileiro de Grandes Barragens (CBGB), 

conforme apresentado no próprio Guia (CBDB, 2001).  

Segundo este Guia (CBDB, 2001), um dos seus objetivos, tal como o das diversas 

publicações emitidas pelo ICOLD, é o de estabelecer parâmetros à guisa de um roteiro básico, 

de forma a se conseguir barragens mais seguras. Evidentemente, a etapa de projeto está inclusa 

nessa consideração. 

Com esse mesmo objetivo, a Eletrobrás iniciou em 1999, com o apoio do Comitê 

Brasileiro de Barragens (CBDB), a elaboração de um documento que consolidasse a 

experiência adquirida ao longo dos 50 anos anteriores em projetos e construções de usinas 

hidrelétricas, por parte das concessionárias de energia elétrica federais e estaduais. Desse modo, 

foi lançado em 2003 o manual “Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas” 

(GUTSTEIN, 2003). 

Nos últimos anos, entretanto, tem ocorrido uma constante troca de informações 

entre as várias associações que se dedicam ao estudo de barragens, o que tem propiciado um 

avanço nos critérios utilizados pelos diversos países, havendo uma tendência de uniformização 

de conceitos e práticas recomendadas (CBDB, 2001). 

Desse modo, hoje em dia, é prática adotada pelos diversos projetistas seguir as 

recomendações nacionais e internacionais para o projeto de barragens. Os modelos analíticos 

desenvolvidos pelas diferentes entidades consistem basicamente na análise de estabilidade 

global das barragens. Tal análise é feita estaticamente, considerando a barragem como um corpo 

rígido que deve suportar todos os esforços solicitantes pela ação do seu próprio peso. Ela baseia-

se no método do equilíbrio limite de corpo rígido e no método da linearidade estática. 

                                                
10 O ICOLD – ou Comitê Internacional de Grandes Barragens (CIGB) traduzido para o português – é uma entidade 
apolítica internacional, fundada em 1928, cujo objetivo é proporcionar o desenvolvimento de tecnologia aplicada 
às grandes barragens. Para tanto, subdivide-se em 21 Comitês Técnicos que são constituídos por membros de 
diferentes nacionalidades. Tais Comitês desenvolvem trabalhos de alto valor técnico sobre diversos temas (para 
cada tema são empregados de 3 a 5 anos de estudo) que são compilados e publicados em forma de Boletins. Até o 
momento, mais de 130 boletins já foram publicados. Sobre barragens de gravidade de concreto e modelagem 
numérica, 4 boletins já foram publicados pelo Comitê ad hoc Sobre Aspectos Computacionais de Análise de 
Projeto de Barragens e pelo Comitê de Custos de Barragens. 
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Diante do exposto anteriormente, é importante enfatizar que os modelos analíticos 

utilizados para investigar o comportamento da barragem são ferramentas não interativas, isto é, 

são usados de modo separado e independente para diferentes solicitações, não levando em conta 

as possíveis interações das ações que podem resultar em uma solicitação não-linear capaz de 

modificar a resposta global (ICOLD, 2001). 

Sendo assim, uma medida quantitativa global da segurança da barragem é possível 

de ser obtida a partir dos resultados das diversas análises parciais. 

Na análise da estabilidade, devem ser determinadas a estabilidade ao deslizamento 

na direção montante-jusante, a estabilidade ao tombamento, bem como as tensões na fundação 

e no interior da barragem. 

Nos itens a seguir, serão apresentadas as ações de projeto e as combinações de 

carregamento usualmente utilizadas, preconizados por entidades nacionais – tais como o CBGB 

e Eletrobrás – e internacionais – tais como o United States Bureau of Reclamation (USBR) e o 

United States Army Corp of Engineers (USACE). 

 

2.3.1 AÇÕES DE PROJETO 

 
As ações a serem consideradas em um projeto de barragens de gravidade são 

aquelas que afetam diretamente as tensões e a estabilidade da estrutura. A seguir serão 

apresentadas aquelas que tem maior relevância no projeto de barragens. Entretanto, para cada 

caso, a avaliação de outras ações pode ser necessária:  

 Empuxo externo de água a jusante e a montante (esforços hidrostáticos); 

 Subpressões devidas às condições de operação dos drenos de fundação 

(operantes/ inoperantes) e pressões intersticiais; 

 Peso próprio da estrutura; 

 Empuxo de material siltoso; 

 Sismos naturais ou induzidos; 

 Empuxos de solo; 

 Pressão do gelo e impacto das ondas. 

É importante notar que nem todas as ações irão ocorrer ou atingir suas intensidades 

máximas ao mesmo tempo. As chances, por exemplo, de ocorrer um terremoto, ao mesmo 

tempo que uma cheia máxima, são extremamente remotas. Essas considerações são levadas em 

conta nas combinações de carregamento. 
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A Figura 10, a seguir, ilustra uma seção típica transversal em corte e em planta de 

uma barragem de gravidade, onde estão indicados os carregamentos que atuam no corpo da 

barragem. 

 
Figura 10 – Forças atuantes em uma barragem 

 
(FONTE: Adaptado de USBR, 1977) 

Onde: 

ψm: ângulo de inclinação do talude a montante com relação ao eixo vertical; 

ψj: ângulo de inclinação do talude a jusante com relação ao eixo vertical; 

B: distância horizontal desde o bordo a montante até o bordo a jusante da base da 

seção; 

h, h’: altura do nível d´água a montante e a jusante, respectivamente, a partir da 

base da seção até o nível de água considerado; 

훾 : peso específico da água; 

훾 : peso específico do concreto; 

P, P’: empuxo de água a montante e a jusante, respectivamente, na base da seção, 

igual a 훾 .ℎ ou 훾 .ℎ′; 

Wc: peso próprio da estrutura de concreto; 

Wa, W’a: Peso próprio da água sobre o talude de montante e de jusante, 

respectivamente; 

V, V’: força horizontal devido ao empuxo da água a montante e a jusante, 

respectivamente, igual a 
.

 ou 
.

; 

U: força de subpressão igual a B ; 
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ΣW: resultante vertical das forças que atuam sobre a barragem; 

ΣV: resultante horizontal das forças que atuam sobre a barragem; 

e: distância do centro de gravidade da base da seção ao ponto de interseção da 

resultante das forças na base. 

 

A partir das definições anteriores pode-se chegar também às seguintes definições: 

I: momento de inércia da base da seção, considerando a largura da base igual a um 

metro. I é igual a ; 

Ma, Ma’: momento devido a Wa, W’a em relação ao centro de gravidade da base 

da seção; 

MP, MP’: momento devido a V, V’ em relação ao centro de gravidade da base da 

seção igual a 
.

 para MP e 
.

 para MP’; 

ΣM: momento resultante das forças em relação ao centro de gravidade da base da 

seção. 

A seguir serão feitas breves considerações sobre cada ação anteriormente citada. 

Tais considerações estão apresentadas nos critérios de projetos utilizados neste trabalho, a 

saber, Eletrobras (2003), USBR (1977) e USACE (1995). 

 

Empuxo de água: No caso de se ter uma seção onde não há dispositivos de controle 

para extravasamento, então o empuxo de água a montante é ligeiramente diferente do mostrado 

na Figura 10. A Figura 11, a seguir, ilustra o empuxo de água nesse caso. 

 
Figura 11 – Empuxo de água em uma seção extravasora 

 
(FONTE: Adaptado de USBR, 1977) 
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O empuxo horizontal total causado pela água é dado pelo trapézio abcd da Figura 

11. A linha de ação do empuxo passa pelo centro de gravidade do trapézio. A componente 

vertical do peso da água sobre o extravasor não é considerada na análise, uma vez que há 

transformação da carga para carga cinética. Da mesma forma, a camada de água que flui pela 

face de jusante abaixo não exerce pressão suficiente que justifique sua consideração.  

Caso haja um nível d´água a jusante, o empuxo exercido é tratado da forma 

mostrada anteriormente. Entretanto, geralmente o nível d´água de jusante nos casos onde há 

extravazão está associado ao processo de dissipação da energia, contribuindo pouco para a 

estabilização das forças na barragem. 

 

Subpressão e pressões intersticiais: Quanto à subpressão, ela age na barragem 

diminuindo o peso efetivo da estrutura sobrejacente, e, consequentemente, diminuindo a 

resistência ao cisalhamento em planos potenciais de ruptura, e pode ser obtida a partir de 

cálculos simplificados, nos quais não há a consideração dos parâmetros de permeabilidade ou 

de condutividade hidráulica.  

Segundo o critério descrito pelo USBR (1977) e pelo USACE (1995a), e adotado 

pela Eletrobrás (2003), ela assume a distribuição mostrada na Figura 10 quando na barragem 

não há drenos, tanto no contato concreto-fundação quanto no próprio corpo da barragem. No 

caso de barragens de concreto sobre fundações em rocha, assume-se que ela atua em todo o 

comprimento da base.  

A presença de drenos verticais – ou galerias – paralelos à face de montante reduz a 

força da subpressão. Tal redução dependerá do tamanho, locação e espaçamento dos drenos. A 

locação de drenos espaçados a cada 3 metros, aproximadamente, no sentido longitudinal, 

diminui a subpressão – na linha dos drenos – para o valor do empuxo de água de jusante mais 

um terço da diferença entre os empuxos de montante e jusante.  

Essa consideração, segundo critério do USBR (1977), vale para qualquer caso, 

porém, segundo a Eletrobrás (2003) e o USACE (1995a), vale apenas no caso em que a elevação 

mais baixa da galeria de drenagem seja inferior ou, no mínimo, igual à elevação do nível d´água 

a jusante, conforme ilustrado na Figura 12 a seguir. 
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Figura 12 – Subpressão com drenos operantes 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
No caso em que a elevação do fundo da galeria esteja acima do nível d´água de 

jusante, então o USACE (1995a) recomenda o cálculo da redução da subpressão considerando 

o nível de jusante igual à elevação do fundo da galeria. Já a Eletrobrás (2003) recomenda que a 

subpressão (Hdm) seja determinada empregando-se a seguinte equação: 

Hdm = hg + 
–

         (1) 

Onde hg é a distância do fundo da galeria até o nível da fundação da barragem e P 

é o empuxo de água a montante, na base da seção. 

Eletrobrás (2003) e USACE (1995a) abordam ainda o caso onde a subpressão atua 

em uma base que não está 100% comprimida. Nesse caso, a subpressão atuante na zona 

tracionada da base corresponderá ao valor da pressão hidrostática de montante. As Figuras 13 

e 14, a seguir, ilustram os casos em que (a) a zona tracionada não se estende além da linha de 

drenos e (b) a zona tracionada se estende além da linha de drenos. Nesse segundo caso, não se 

considera a redução da subpressão devido à operação dos drenos. 
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Figura 13 – Subpressão em zona tracionada – drenos operantes 

 
(FONTE: Adaptado de USACE, 1995a) 

 
Figura 14 – Subpressão em zona tracionada – drenos inoperantes 

 
(FONTE: Adaptado de USACE, 1995a) 

 

Em nenhuma hipótese, o valor da subpressão calculado deve exceder o 

correspondente ao calculado para a barragem sem drenos operantes. Além disso, assume-se que 

a subpressão não seja afetada por sismos, devido à natureza transitória desses últimos. 

Por outro lado, quando tem-se uma fundação em solo não-rochoso e permeável, a 

subpressão existente faz com que haja infiltração da água através do material permeável. A 
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intensidade da subpressão nesse caso pode ser controlada através da construção de dispositivos 

de drenagem, tais como tapetes drenantes ou filtros de chaminé. 

Já a permeabilidade do concreto permite que haja uma infiltração de água em seus 

vazios, levando ao aparecimento de pressões intersticiais no maciço da barragem. Para diminuir 

essas pressões, principalmente em barragens de CCR que são naturalmente mais porosas, é 

prática comum utilizar camadas superficiais de concreto convencional moldado no local ou 

placas de concreto pré-moldado na face de montante da barragem. Pode-se ainda utilizar 

membranas de PVC em toda a extensão da face de montante da barragem, bem como projetar 

cortinas de drenagem e cortinas de injeções no corpo da barragem. 

 

Peso próprio: Deve-se considerar como carga de peso próprio o peso da barragem 

em si, bem como o peso de outras estruturas ou equipamentos permanentes, tais como portões, 

comportas, pontes, dentre outros. A resultante total atua verticalmente, e passa pelo centro de 

gravidade da seção transversal. 

 

Empuxo de materiais siltosos: Praticamente todos os córregos nos quais são 

construídas barragens carregam uma quantidade apreciável de silte, tanto durante seu fluxo 

normal quanto durante uma cheia. Esse silte saturado eventualmente irá se depositar no 

reservatório da barragem, e sua presença na face de montante exercerá uma pressão hidrostática 

na barragem maior do que se houvesse apenas a água. 

Na ausência de dados mais precisos, pode-se assumir que o silte saturado irá exercer 

uma força horizontal equivalente à de um fluido com densidade 1350 kg/m³, e uma força 

vertical equivalente à de um fluido com densidade 1920 kg/m³ (USBR, 1976). Além disso, o 

material siltoso não se deposita ao longo de toda a altura do reservatório, de modo que é prática 

comum de projeto adotar a altura de deposição do silte igual a 1/10 da altura total de água do 

reservatório. 

Para reduzir esse acúmulo de material siltoso na face de montante das barragens 

muitas vezes são utilizadas comportas de fundo, posicionadas na parte inferior da face de 

montante da barragem. 

 

Sismo: Usualmente no Brasil as verificações quanto ao sismo em barragens são 

devido ao sismo induzido pela acomodação do reservatório. Entretanto, existem algumas 

regiões no Brasil nas quais o sismo deve ser considerado (GUTSTEIN, 2011). 
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O efeito do sismo em uma barragem é transmitido sob a forma de aceleração, a qual 

causa um aumento das cargas atuantes na barragem. Tal efeito nas cargas verticais e horizontais 

deve ser aplicado na direção que causa maior instabilidade para a barragem. Essa direção pode 

variar, então, conforme as ações atuantes e condições de carregamento. Assim, para o 

reservatório cheio é a direção da fundação movimentando-se rio acima e para baixo.  

O movimento da fundação na direção de montante aumenta o empuxo da água e do 

silte que estão atuando na face de montante da barragem, ao mesmo tempo que produz uma 

força inercial na massa de concreto a jusante. O movimento da fundação para baixo provoca a 

diminuição do peso efetivo da água sobre o talude de montante da barragem – caso a face de 

montante seja inclinada – bem como do concreto da barragem.  Tais mudanças nas ações 

tendem a causar uma desestabilidade da barragem. 

Para que essas forças possam ser devidamente computadas na análise, é necessário 

que se estabeleça qual a magnitude do terremoto, bem como a distância da barragem ao 

epicentro do terremoto. Para isso, análises geológicas, além dos históricos de terremotos na 

região, são necessários.  

No Brasil, a NBR 15421 – Projetos de estruturas resistentes a sismos (ABNT, 2006) 

estabelece um mapeamento da aceleração sísmica horizontal característica para terremotos cuja 

classe de terreno é rocha. Apesar de a norma ser bem clara quanto à sua aplicabilidade – não 

aplicável a estruturas especiais como obras hidráulicas – essa aceleração característica pode ser 

tomada como base para as ações consideradas no projeto. A Figura 15 a seguir apresenta o 

zoneamento sísmico no Brasil, com os valores da aceleração horizontal característica de cada 

zona de acordo com o definido na norma. 

Quando não se puder realizar uma avaliação mais precisa dos esforços de origem 

sísmica, através de estudos baseados em investigações, então o acréscimo de carga devido ao 

sismo pode ser transformado em carga pseudo-estática como alternativa para uma análise 

dinâmica. Porém, por sua natureza dinâmica, o sismo poderia provocar ressonância na estrutura, 

mas a probabilidade dessa ocorrência é muito baixa, uma vez que o período de vibração da 

barragem é da ordem de 0,03 a 0,04 segundo, enquanto que o período de vibração de um 

terremoto é da ordem de 0,15 a 0,16 segundo. Além disso, segundo o USBR (1977), a 

movimentação do terreno em zonas afetadas por terremotos tem mostrado que as vibrações 

causadas por terremotos não são harmônicas 
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Figura 15 – Sismicidade no Brasil 

 
(FONTE: Extraído de SANTOS E SOUZA LIMA, 2006) 

 

Para realizar a análise pseudo-estática é necessário, primeiramente, estabelecer os 

esforços estáticos capazes de simular os efeitos causados pelos movimentos sísmicos, sejam 

eles os esforços hidrodinâmicos e os esforços inerciais da própria estrutura. Nessa análise, 

adota-se uma aceleração sísmica característica que irá multiplicar a aceleração da gravidade (g) 

de forma a incorporar à estrutura as ações devidas ao terremoto. 

Zangar (1952) apud USBR (1977)11 propõe o uso de uma formulação que calcula 

o efeito estático que a pressão hidrodinâmica exerce na face de montante da barragem, com ou 

sem presença de talude. Tal formulação assume a água como sendo um líquido incompressível 

e é aplicável para barragens rígidas de concreto. O acréscimo na pressão hidrostática horizontal, 

Pe, em qualquer ponto ao longo da altura da barragem é dado pela equação: 

 

푃 = 퐶휆훾 ℎ         (2) 

 

Onde: 

C: coeficiente adimensional que considera a distribuição e magnitude da pressão; 

λ: aceleração do sismo/ aceleração da gravidade; 

                                                
11 ZANGAR, C. N. Engineering Monograph nº 11, “Hydrodynamic pressures on dams due to horizontal earthquake 
effects”, Bureau of Reclamation, May 1952 apud UNITED STATES BUREAU OF RECLAMATION (USBR). 
Design of Small Dams. Denver, 1977 . 
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γa: peso específico da água; 

h: altura total do reservatório. 

O coeficiente C é dado pela equação: 

퐶 = 2 − + 2 −
/

     (3) 

 

Onde: 

Cm: valor máximo de C para uma dada inclinação constante do talude de montante; 

h: altura total do reservatório; 

y: distância vertical a partir da superfície do reservatório até a elevação que se está 

considerando. 

Da Figura 16, a seguir, é possível obter o valor de Cm na base da barragem: 

 
Figura 16 – Valor do coeficiente Cm para distribuição de pressão 

 
(FONTE: Adaptado de USBR, 1977) 

 

Alternativamente, valores de C para vários ângulos de inclinação do talude de 

montante e diferentes relações y/h podem ser obtidos da Figura 17, a seguir. 
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Figura 17 – Coeficientes para distribuição de pressão 

 
(FONTE: Adaptado de USBR, 1977) 

 

A partir do cálculo do acréscimo na pressão hidrostática horizontal Pe, a força total 

horizontal, Ve, que atua em qualquer ponto ao longo da altura da barragem e o momento de 

tombamento total, Me, provocado pela força horizontal Ve podem ser calculados a partir das 

seguintes expressões: 

Ve = 0,726 Pe.y         (4) 

Me = 0,299 Pe.y2         (5) 

Essa força e momento calculados devido ao efeito hidrodinâmico são acrescentados 

aos demais carregamentos para a verificação da estabilidade global. 

O USACE (1995a) utiliza uma formulação para determinação do acréscimo total 

na pressão hidrostática horizontal, Pew, que considera uma aproximação parabólica: 

 

푃 = 퐶푒(∝)푦 ℎ푦         (6) 

 

Onde: 

Pew: carga adicional total de água até uma profundidade y (em kips); 

Ce: fator dependente da profundidade do reservatório e do período de vibração do 

terremoto; 

h: altura total do reservatório; 

y: distância vertical a partir da superfície do reservatório até a elevação que se está 

considerando. 

∝: coeficiente sísmico obtido a partir da regulação ER-1100-2-1806 do USACE 

(USACE, 1995a). 
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Por sua vez, o fator Ce pode ser calculado através da seguinte expressão: 

Ce = 

,

 (em lb. s. ft)      (7) 

 

Onde te corresponde ao período de vibração e h corresponde à altura total do 

reservatório. 

A Figura 18, a seguir, mostra esse acréscimo de força devido ao sismo. 

 
Figura 18 – Acréscimo de pressão hidrostática devido ao sismo 

 
(FONTE: USACE, 1995) 

 

A Eletrobrás (2003) permite que se tome qualquer um dos dois critérios 

anteriormente apresentados para determinação do acréscimo da carga hidrostática. 

Para a massa de concreto, segundo o USBR (1977), em locais onde geralmente não 

ocorrem terremotos de grande intensidade as acelerações a serem tomadas para a determinação 

dos esforços inerciais horizontais e verticais são 0,10g e 0,05g, respectivamente – onde g 

corresponde à aceleração da gravidade. O efeito da inércia horizontal no concreto deve ser 

aplicado no centro de gravidade da barragem. Esse fator de aceleração vertical também deve 

ser aplicado ao peso da água sobre o talude de montante, caso exista. 

Segundo a Eletrobrás (2003), as acelerações a serem tomadas para a determinação 

dos esforços inerciais verticais e horizontais para a massa de concreto são 0,03g e 0,05g, 

respectivamente – onde g corresponde à aceleração da gravidade. 

Empuxos de solo: Os empuxos de solo que porventura venham a ocorrer são 

oriundos de eventuais aterros apoiados nas faces da barragem. Essa ação pode ocorrer também 

em muros de gravidade que fazem parte da bacia de dissipação do conjunto. 
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O cálculo dos empuxos de solo pode ser feito de acordo com o preconizado na 

literatura clássica de mecânica dos solos, conforme indicado em Machado (2013) ou Moliterno 

(1980). 

 

Pressão do gelo e impacto das ondas: As ações referentes à pressão do gelo são 

importantes apenas no projeto de barragens em regiões onde as temperaturas são frias o 

suficiente para gerar uma camada relativamente espessa de gelo no reservatório. Essa ação é 

considerada como uma ação transitória, e na maioria das vezes a camada de gelo que se forma 

no reservatório das barragens é de pequena espessura.  

A pressão devida ao gelo é criada quando ocorre a expansão térmica do gelo e 

depende de diversos fatores, tais como a variação da temperatura na camada do gelo, espessura 

da camada, coeficiente de expansão térmica, força de arrasto do vento, dentre outros. Por causa 

de todas essas variáveis, o valor dessa força é de difícil determinação. 

O USACE (1995a) recomenda que, na ausência de dados, tome-se uma carga devida 

ao gelo no valor de 5000 libras/pé², aplicada na zona de contato com a estrutura. O valor 

recomendado pelo USBR (1977) na ausência de tais dados é de 10.000 libras/pé². Por ser uma 

ação que dificilmente ocorrerá no Brasil, a Eletrobrás (2003) se abstém de fazer quaisquer 

comentários acerca dela. 

Já o impacto das ondas, proveniente principalmente da ação dos ventos, segundo 

Gutstein (2011), só tem maior importância para a definição da altura de bordo livre acima do 

nível máximo do reservatório, para que não haja galgamento da barragem, caso este não esteja 

previsto. O efeito desse impacto na estrutura é desprezado devido à elevada rigidez das 

barragens de gravidade. 

 
2.3.2 COMBINAÇÃO DE CARREGAMENTOS 

 
As combinações de carregamento que deverão ser consideradas para a verificação 

da estabilidade global da estrutura podem ser obtidas a partir dos critérios propostos pela 

Eletrobrás (2003), pelo USACE (1995a) ou USBR (1976, 1977). 

De acordo com todos os critérios anteriormente citados, devem ser consideradas as 

ações combinadas para carregamentos usuais, excepcionais, limites e ações que ocorrem 

durante a fase de construção. Cada condição de carregamento pode gerar mais de uma 

combinação de ações, que devem ser verificadas tendo como objetivo encontrar a condição 
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mais crítica para a estrutura. Em todas as combinações geradas a partir de qualquer um dos 

critérios considerados o coeficiente de ponderação das cargas utilizado será igual a 1,0.  

Iniciando pelos critérios prescritos pela Eletrobrás (2003), a condição de 

carregamentos usuais – ou condição de carregamento normal (CCN) – é aquela que corresponde 

a todas as combinações de ações que apresentam grande probabilidade de ocorrência durante a 

vida útil da estrutura, durante a operação normal e em condições hidrológicas normais. 

Dessa forma, na condição de carregamento normal as seguintes ações devem ser 

levadas em conta: 

 

 Peso próprio da estrutura; 

 Carga acidental uniformemente distribuída, concentrada e cargas móveis; 

 Empuxos hidrostáticos com o nível d´água do reservatório variando entre 

os níveis máximo normal e mínimo normal; 

 Subpressão com drenagem operante para o nível d´água do reservatório 

normal; 

 Empuxo de terraplenos e de assoreamento; 

 Pressão intersticial – quando o plano de ruptura a ser verificado passe pelo 

corpo da barragem; 

 Esforços devidos ao vento; 

 Variação de temperatura e retração no concreto; 

 Ancoragens ativas – quando houverem. 

 

Todas as ações anteriores que estiverem atuando na estrutura devem constar 

obrigatoriamente na combinação de carregamento normal. Desse modo, para esta condição 

apenas um carregamento é gerado. A expressão para a combinação gerada para a CCN será 

então: 

 

Comb. CCN = 1,0 (Peso Próprio + Carga acidental + Empuxo NA normal + 

Subpressão Operante + Empuxo Solo + Vento + Temperatura + Ancoragens)  (8)  

 

Já a condição de carregamento excepcional (CCE) corresponde a uma situação de 

combinação de ações com baixa probabilidade de ocorrência ao longo da vida útil da estrutura. 

Nessa condição, deve ser prevista apenas uma ação excepcional – tal como defeito no sistema 
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de drenagem, efeito sísmico, cheia máxima, dentre outras – ocorrendo juntamente com as ações 

correspondentes à condição de carregamento normal. 

Assim, uma das seguintes cargas excepcionais deverá ser adicionada à condição de 

carregamento normal: 

 

 Empuxos hidrostáticos e subpressão associada ao nível d´água máximo 

maximorum do reservatório; 

 Subpressão decorrente de drenagem inoperante; 

 Pressão hidrodinâmica devido a ação sísmica; 

 Efeito de onda – se houver. 

 

Como existem quatro cargas excepcionais, poderão ser geradas quatro 

combinações. Na combinação em que for utilizada a carga de empuxo hidrostático e subpressão 

associados ao nível d´água máximo maximorum do reservatório, estes substituirão o empuxo e 

subpressão associados ao nível d´água normal do reservatório. Chamando cada uma das cargas 

excepcionais de CEi, onde i corresponde ao número da carga, então pode-se expressar as 

combinações para a condição de carregamento excepcional da seguinte forma: 

 

Comb. CCEi = 1,0 Comb. CCN + 1,0 CEi     (9)  

 

A condição de carregamento limite (CCL) irá corresponder a uma situação de 

combinações de ações com muito baixa probabilidade de ocorrência ao longo da vida útil da 

estrutura. Nessa condição deve-se considerar mais de uma ação excepcional ocorrendo 

simultaneamente ao caso de carregamento normal. Aqui também utiliza-se o coeficiente de 

ponderação das cargas igual a 1,0. Assim, pode-se expressar as combinações para a condição 

de carregamento limite da seguinte forma: 

 

Comb. CCLi = 1,0 Comb. CCN + 1,0 CEi + 1,0 CEj    (10) 

 

Por fim, a condição de carregamento de construção (CCC) corresponde a todas as 

combinações de ações que apresentem probabilidade de ocorrência durante a execução da obra. 

Elas podem ser geradas a partir de carregamentos de equipamentos de construção, 

carregamentos anormais durante o transporte de equipamentos ou qualquer outra situação de 
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execução. Pode-se tomar como base de ações as listadas a seguir, devendo ser analisada e 

completada em função de cada caso específico: 

 

 Cargas de equipamentos de construção e montagem; 

 Cargas devidas às ancoragens provisórias para guinchos, guindastes ou 

dispositivos de levantamento de carga; 

 Cargas de serviço excepcionais, provocadas pela movimentação e 

montagem de equipamentos; 

 Cargas devidas a testes de equipamentos permanentes; 

 Cargas hidrostáticas e subpressões anormais devidas a esvaziamentos 

temporários. 

 

Para esta condição o número de combinações geradas irá variar caso a caso, uma 

vez que as cargas atuantes devem ser analisadas para cada caso específico. Chamando cada uma 

das cargas de construção de CCi, onde i corresponde ao número da carga, então pode-se 

expressar as combinações para esta condição da seguinte forma: 

 

Comb. CCi = 1,0∑ 퐶퐶       (11) 

 

O USBR (1977) também define as combinações de carregamentos segundo as 

condições denominadas de usuais, não usuais e extremas. As ações combinadas nessas 

condições podem ser expressas exatamente da mesma forma com que foram expressas segundo 

os critérios da Eletrobrás (2003). Desse modo, as expressões para as combinações geradas para 

as condições CCN, CCE, CCL e CCC são as mesmas já apresentadas. 

Por último, o USACE (1995a) faz considerações adicionais a respeito do sismo, 

trazendo os conceitos de sismo básico de operação (OBE) e sismo máximo confiável (MCE) 

para os casos de carregamento. O sismo básico de operação corresponde àquele esperado que 

ocorra uma vez a cada 25 anos de operação da estrutura, e cuja ocorrência não deve afetar as 

estruturas, sistemas e componentes necessários à operação da barragem. Já o MCE corresponde 

ao sismo máximo de projeto que poderá ocorrer na estrutura, sendo conhecidos os dados 

tectônicos do local. 
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Esse sismo básico (OBE), bem como o MCE, devem ser considerados ainda na fase 

de construção da estrutura e na condição de carregamento excepcional, com funcionamento 

normal da barragem. 

A Figura 19 a seguir mostra as ações a serem consideradas para cada caso de 

carregamento proposto pelo USACE (1995a). 

 
Figura 19 – Condições de carregamento segundo o critério do USACE (1995a) 

 
(FONTE: Adaptado de USACE, 1995a) 

 
A combinação de carregamento segundo os critérios do USACE (1995a) que 

corresponde à condição de carregamento normal segundo os critérios da Eletrobrás (2003) seria 

a combinação 2 da Figura 19. As combinações de carregamento que correspondem à condição 

de carregamento excepcional segundo os critérios da Eletrobrás (2003) seriam as combinações 

3, 5 e 6 da Figura 19. A combinação de carregamento que corresponde à condição de 

carregamento limite segundo os critérios da Eletrobrás (2003) seria a combinação 7 da Figura 

19, onde não há a consideração do sismo – como na Eletrobrás (2003) – e há a consideração do 

nível maximum maximorum do reservatório. Por último, as combinações de carregamento que 

correspondem à condição de carregamento de construção segundo os critérios da Eletrobrás 

(2003) seria as combinações 1 e 4 da Figura 19. 

Assim, pode-se considerar as seguintes ações como ações excepcionais para as 

combinações de carregamento: 

 

 Empuxos hidrostáticos e subpressão associada ao nível d´água máximo do 

reservatório; 
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 Pressão hidrodinâmica devido a ação sísmica; 

 

Desse modo, as expressões para as condições de carregamento normal e 

excepcional são dadas pela mesmas expressões usadas para os critérios Eletrobrás (2003) e 

USBR (1977), porém, para a CCE apenas duas ações excepcionais devem ser consideradas. 

Para a condição de carregamento limite, conforme dito anteriormente, apenas será 

considerada a ação de empuxos hidrostáticos e subpressão associados ao nível d´água máximo 

maximorum do reservatório em substituição aos empuxos e subpressão associados ao nível 

d´água normal do reservatório. A expressão para a combinação de carregamento limite é dada 

então por: 

 

Comb. CCLi = 1,0 (Peso Próprio + Carga acidental + Empuxo NA max max + 

Subpressão Operante + Empuxo Solo + Vento + Temperatura + Ancoragens)  (12) 

 

Por fim, para as combinações de carregamento de construção podem ser 

consideradas as mesmas cargas que foram consideradas para o critério da Eletrobrás (2003) 

adicionando a ação do sismo. A expressão para essas combinações dá-se, dessa forma, por: 

 

Comb. CCi = 1,0∑ 퐶퐶       (13) 

 
2.3.3 VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE GLOBAL 

 
Para que a verificação da estabilidade global de barragens de gravidade seja 

atendida, é necessário que quatro condições se verifiquem: (a) segurança contra a flutuação; (b) 

segurança contra o deslizamento no plano horizontal da base ou em outro plano potencial de 

deslizamento; (c) segurança contra o tombamento em qualquer plano horizontal que passe pela 

estrutura, pela base ou sob a base, e (d) as tensões admissíveis no concreto e na fundação não 

sejam excedidas. 

Entretanto, para o USBR (1977) e para o USACE (1995a), o item (a) anterior não 

é condição necessária para que se verifique a estabilidade global da barragem. 

A Eletrobrás (2003) refere-se à análise da estabilidade da estrutura como uma 

verificação ao Estado Limite Último de Perda de Equilíbrio Global ou Parcial das Estruturas, 

apresentado na NBR 8681 – Ações e Seguranças nas Estruturas (ABNT, 2003). 
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O objetivo, então, da análise da estabilidade é avaliar a segurança global quanto a 

movimentos de corpo rígido da estrutura. Para isso, algumas diretrizes são estabelecidas: 

 

a) Deve-se considerar os resultados de investigações geológicas e geomecânicas; 

b) Deve-se considerar as conformações topográficas do local, principalmente na 

região das ombreiras; 

c) As cargas acidentais de projeto devem ser completamente desprezadas sempre 

que as forças verticais atuarem como fatores de estabilidade. 

 

Desse modo, a estabilidade da estrutura estará garantida se as verificações citadas 

anteriormente atenderem aos coeficientes de segurança mínimos. Tais coeficientes tem seus 

valores definidos em função da verificação que está sendo realizada – verificação contra a 

flutuação, deslizamento, tombamento e tensão – e da condição de combinação de carregamento 

para o qual os esforços estão sendo calculados.  

 
2.3.3.1 VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA À FLUTUAÇÃO 

 

De acordo com a Eletrobrás (2003), o Fator de Segurança à Flutuação (FSF) é 

definido como a relação entre o somatório das forças gravitacionais e o somatório das forças de 

subpressão. Ele é dado pela expressão: 

FSF =           (14) 

Onde: 

ΣV: é o somatório das forças gravitacionais; 

ΣU: é o somatório das forças de subpressão; 

FSF: é o fator de segurança à flutuação, cujo valor mínimo depende da condição de 

combinação de carregamento, conforme apresentado na Tabela 1, a seguir: 

 
Tabela 1 – Fatores de segurança mínimos contra a flutuação 

Fator de segurança 
Casos de Carregamento 

CCN CCE CCL CCC 
Flutuação mínimo - 

FSFmin 1,3 1,1 1,1 1,2 
(FONTE: ELETROBRÁS, 2003) 

 

Para essa verificação, os valores de ΣV e de ΣU são determinados a partir dos 

esforços calculados para cada combinação gerada a partir das expressões apresentadas no item 
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2.3.2, e a relação ΣV/ ΣU obtida – que é o fator de segurança à flutuação calculado – é 

comparado com o valor mínimo do FSF dado na Tabela 1. 

Quando houver coesão ou atrito entre blocos ou entre a estrutura e a fundação, e as 

suas contribuições atuem favoravelmente à segurança, então seus efeitos deverão ser 

desprezados para a análise da estabilidade. 

 
2.3.3.2 VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO DESLIZAMENTO 

 

A verificação quanto ao deslizamento da estrutura deve ser feita em todos os 

possíveis planos de escorregamento, ou seja, todos aqueles que apresentem a menor resistência 

possível ou os que estejam submetidos a tensões críticas. Esses planos podem estar localizados 

tanto na fundação quanto no contato estrutura-fundação. 

O conceito de segurança ao deslizamento baseia-se no critério de ruptura de Mohr-

Coulomb. Segundo esse critério que foi inicialmente desenvolvido por Mohr em 1900, e que 

está descrito em Machado e Machado (2013), a ruptura de um determinado material irá ocorrer 

quando a tensão cisalhante no plano de ruptura alcançar o valor da tensão cisalhante de ruptura 

do material, tensão essa que é função exclusivamente da tensão normal nesse plano: 휏 =

푓 휎  onde 휏  e 휎  são a tensão cisalhante de ruptura e a tensão normal no plano de ruptura, 

respectivamente. 

Machado e Machado (2013) diz ainda que para os solos, a envoltória de ruptura é 

não-linear quando se utiliza largos intervalos de tensão normal. Para uma faixa limitada de 

tensões, entretanto, a envoltória de ruptura pode ser ajustada por uma reta. A Figura 20, a seguir, 

ilustra esse ajuste. 
Figura 20 – Envoltória de ruptura e seu ajuste linear 

 
(FONTE: MACHADO E MACHADO, 2013) 
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A reta de ajuste – proposta por Coulomb – fica definida pela seguinte equação: 

휏 = 푐 + 휎. 푡푔(훷)         (15) 

Na qual: 

휏: é a tensão cisalhante de ruptura; 

c: é a coesão do solo; 

휎: é a tensão normal no plano de ruptura; 

훷: é o ângulo de atrito interno do solo.  

 

Na Equação 15, o coeficiente linear da reta que define o critério de ruptura é 

denominado coesão e a sua contribuição independe da tensão normal atuante no plano de 

ruptura. O coeficiente angular da reta é dado por tg(Φ). 

Para qualquer solo, a ruptura ocorrerá sempre que o círculo de Mohr representativo 

do estado de tensões do solo ultrapasse a envoltória de resistência do solo (MACHADO e 

MACHADO, 2013).  

Utilizando-se o critério de Mohr-Coulomb em termos de forças, então a força 

resistente ao cisalhamento, R, será obtida pela soma da integral da coesão ao longo da área do 

plano de análise (c.A) com a integral das tensões normais ao longo da área do plano de análise 

(ΣN) multiplicada por tg(Φ): 

푅 = ∑푁. 푡푔(훷) + 푐.퐴        (16) 

Por fim, Machado e Machado diz que sempre que as investigações geotécnicas 

indiquem a existência de coesão no solo, ela deverá fazer parte da verificação quanto ao 

deslizamento da estrutura. Tanto a coesão quanto o ângulo de atrito interno do solo devem ser 

obtidos a partir de investigações do solo e ensaios preliminares. 

De acordo com a Eletrobrás (2003), a verificação ao deslizamento ficará atendida 

se: 

FSD = ∑ =
∑ . ( )

( )
∑ .

( )
∑  ≥ 1,0     (17) 

 

Onde: 

FSD: Fator de segurança ao deslizamento; 

R: Força resistente ao cisalhamento; 

ΣT: Somatório das forças paralelas à superfície de deslizamento; 

ΣN: Somatório das forças normais à superfície de deslizamento em análise; 
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푡푔(훷): tangente do ângulo de atrito interno do solo; 

FSD (Φ): Fator de redução da resistência ao atrito; 

∑푐.퐴: Soma da integral da coesão ao longo da área do plano de análise;  

FSD (c): Fator de redução da resistência à coesão. 

 

Os valores dos fatores de redução da resistência ao atrito e à coesão dependem de 

cada caso de carregamento, e estão apresentados na Tabela 2 a seguir. A adoção desses valores 

pressupõe razoável conhecimento dos parâmetros de resistência dos materiais envolvidos. No 

caso em que esse conhecimento é precário ou quando os parâmetros são muito variáveis, então 

deve-se adotar os valores indicados entre parêntesis: 

 
Tabela 2 – Coeficientes dos fatores de redução da resistência ao deslizamento 

Fatores de redução 
Casos de Carregamento 

CCN CCE CCL CCC 
FSD (c ) 3,0 (4,0) 1,5 (2,0) 1,3 (2,0) 2,0 (2,5) 
FSD (Φ) 1,5 (2,0) 1,1 (1,3) 1,1 (1,3) 1,3 (1,5) 

 (FONTE: ELETROBRÁS, 2003) 

 

O coeficiente ou fator de segurança ao deslizamento total (FSD) deve ser maior do 

que um, uma vez que já se considera a existência de coeficientes de minoração da resistência 

parciais para o atrito e para a coesão.  

Quando o plano potencial de ruptura estiver situado na fundação, por exemplo no 

caso de falhas ou descontinuidades, o empuxo passivo devido a presença da rocha a jusante da 

barragem pode ser considerado. Esse empuxo pode ser considerado como redutor das forças 

horizontais atuantes – nesse caso a parcela do denominador da Equação 17 será (ΣT – Ep) – ou 

ainda como uma força resistente – nesse caso a parcela do numerador da equação anterior será 

R + Ep. 

Cabe ressaltar que, uma vez que a Eletrobrás verifica a segurança da estrutura 

utilizando o Método dos Estados Limites – portanto um método semi-probabilístico – ele adota 

coeficientes minoradores da resistência. Tal método é o adotado na norma NBR 8681, a partir 

da qual a Eletrobrás se baseia para verificar a segurança das estruturas. Entretanto, o USBR 

(1977) e o USACE (1995a) todavia verificam a segurança nas estruturas a partir do Método das 

Tensões Admissíveis – embora hoje seja considerado um método antiquado na engenharia de 

estruturas. Por este motivo, os critérios preconizados pelo USBR (1977) e USACE (1995a) não 

empregam coeficientes minoradores da resistência, e sim um coeficiente global. 
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Dessa forma, de acordo com USBR (1977): 

FSD = 
. ( ) ( )       (18) 

Onde: 

c: Coesão; 

A: Área da seção considerada; 

ΣN: Somatório das forças normais à seção considerada; 

ΣU: Somatório das forças de subpressão; 

ΣV: Somatório das forças cisalhantes; 

푡푔(훷): Tangente do ângulo de atrito interno do solo; 

FSD: Fator de segurança ao deslizamento, cujo valor mínimo varia em função do 

caso de carregamento que está sendo considerado, bem como em função do plano de ruptura 

que está sendo analisado, de acordo com o indicado na Tabela 3, a seguir. 

 
Tabela 3 – Coeficientes de segurança ao deslizamento – Critério USBR 

Fator de segurança ao 
deslizamento mínimo - FSDmin 

Casos de Carregamento 
CCN CCE CCL CCC 

Plano fundação-estrutura 3,0 2,0 1,0 - 
Plano de fraqueza da fundação 4,0 2,7 1,3 - 

 (FONTE: USBR, 1977) 

 

Para essa verificação, os valores de ΣN, ΣU e ΣV são determinados a partir dos 

esforços calculados para cada combinação gerada a partir das expressões apresentadas no item 

2.3.2, e a relação [c.A+(ΣN+ ΣU).tg Φ]/ ΣV obtida – que é o fator de segurança ao deslizamento 

calculado – é comparado com o valor mínimo do FSD dado na Tabela 3. 

Na Equação 18, a convenção de sinais deve ser observada. Desse modo, as forças 

de subpressão tem sinal negativo. 

O USACE (1995a) também utiliza o critério de ruptura de Mohr-Coulomb. A 

metodologia de análise nesse caso é feita pelo método do equilíbrio limite. Em termos de 

tensões, este método permite o cálculo do FSD a partir da equação: 

 

FSD = = ( ) ( )
        (19) 

Onde: 

τ, τr: Tensão de cisalhamento atuante e resistente, respectivamente; 
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σz: Tensão normal atuante na superfície do escorregamento; 

U: Tensão de subpressão atuante na superfície do escorregamento; 

σz – U: Tensão normal efetiva atuante na superfície do escorregamento; 

Φ: Ângulo de atrito interno do solo; 

c: Coesão ao longo da superfície de escorregamento; 

FSD: Fator de segurança ao deslizamento, cujo valor mínimo varia em função do 

caso de carregamento que está sendo considerado, de acordo com o indicado na Tabela 4, a 

seguir. 
Tabela 4 – Coeficientes de segurança ao deslizamento – Critério USACE 

Coeficiente de 
segurança 

Casos de Carregamento 
CCN CCE CCL CCC 

Deslizamento 
mínimo - FSDmin 2,0 1,7 1,3 - 

 (FONTE: USACE, 1995a) 

 
Do mesmo modo, para essa verificação, os valores de σz, U e τ são determinados a 

partir dos esforços calculados para cada combinação gerada a partir das expressões apresentadas 

no item 2.3.2, e a relação [c+( σz - U).tg Φ]/τ obtida – que é o fator de segurança ao deslizamento 

calculado – é comparado com o valor mínimo do FSD dado na Tabela 4. 

 
2.3.3.3 VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO TOMBAMENTO 

 

De acordo com a Eletrobrás (2003), a verificação contra o tombamento da estrutura 

estará satisfeita se a relação entre o momento estabilizante e o momento de tombamento em 

relação a um ponto for maior do que um determinado fator de segurança, FST. Tal fator varia 

conforme o caso de carregamento que está sendo analisado. Ele é definido pela equação a 

seguir: 

FST = 
∑
∑          (20) 

Onde: 

ΣMe: Somatório dos momentos estabilizantes atuantes sobre a estrutura; 

ΣMt: Somatório dos momentos de tombamento devido a ação de cargas 

desestabilizantes; 

FST: Fator de segurança ao tombamento, cujo valor mínimo depende do caso de 

carregamento conforme apresentado na Tabela 5, a seguir. 
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Tabela 5 – Coeficientes de segurança ao tombamento mínimos – Critério Eletrobrás 

Coeficiente de 
segurança 

Casos de carregamento 
CCN CCE CCL CCC 

Tombamento 
mínimo - FSTmin 1,5 1,2 1,1 1,3 

 (FONTE: ELETROBRÁS, 2003) 
 

Para essa verificação, os valores de ΣMe e ΣMt são determinados a partir dos 

esforços calculados para cada combinação gerada a partir das expressões apresentadas no item 

2.3.2, e a relação ΣMe / ΣMt obtida – que é o fator de segurança ao tombamento calculado – é 

comparado com o valor mínimo do FST dado na Tabela 5. 

No caso da verificação quanto ao tombamento, os efeitos estabilizantes devido à 

coesão e ao atrito deverão ser desprezados. Além disso, em estruturas cuja base tem dimensão 

igual ou superior à sua altura, a verificação quanto ao tombamento pode ser dispensada. 

Já o USACE (1995a) verifica o tombamento com relação à posição da força 

resultante aplicada na base da estrutura, que é obtida a partir da equação: 

R =  
∑
∑           (21) 

Onde: 

∑푉 corresponde à somatória das forças verticais e horizontais aplicadas na 

estrutura; 

∑푀 corresponde à somatória dos momentos que tais forças geram em relação à 

base da estrutura. 

Para o caso de carregamento normal, a verificação ao tombamento estará atendida 

se a resultante R estiver dentro do terço médio da base, isto é, se R < ; para o caso de 

carregamento excepcional a verificação ao tombamento estará atendida se a resultante estiver 

dentro da metade média da base, isto é, se R < . Por fim, para o caso de carregamento limite 

a verificação ao tombamento estará atendida se a resultante estiver dentro da base, isto é, se R 

< B. A Figura 21, a seguir, ilustra o explanado. 
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Figura 21 – Posição da resultante R 

 
(FONTE: Adaptado de USACE, 1995a) 

 

O USBR (1977), por sua vez, considera que a estrutura será estável quanto ao 

tombamento se a pressão vertical no pé da barragem a montante, devido às forças atuantes, com 

exceção da subpressão, for maior do que a pressão devido à subpressão naquele ponto.  Caso 

isso não se verifique, a estrutura ainda poderá ser considerada estável se no diagrama das 

pressões das forças exercidas combinado com o diagrama de subpressão, a pressão resultante 

no pé da barragem a jusante for menor do que a tensão admissível, para qualquer caso de carga. 

Isso está ilustrado na Figura 22, a seguir. 

 
Figura 22 – Estabilidade ao tombamento - USBR 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

2.3.3.4 AVALIAÇÃO DAS TENSÕES 

 

Na verificação da segurança da estrutura quanto à estabilidade global deve-se 

verificar as tensões que estão atuando na base na barragem, bem como as tensões no interior da 

barragem, uma vez que as tensões aí desenvolvidas não podem exceder a máxima tensão 

admissível dos materiais. 

Nas barragens de CCR é importante a verificação das tensões no corpo da barragem, 

pois a partir das tensões que se desenvolvem no interior da estrutura é possível fazer um 

zoneamento da resistência do concreto. Tal zoneamento pode resultar em uma diminuição da 
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resistência característica à compressão do concreto (fck) conseguindo, dessa forma, uma grande 

economia na quantidade de cimento e agregados utilizados. 

A Eletrobrás (2003) recomenda que as alterações nas tensões em decorrência de 

deformação lenta do concreto sejam levadas em consideração para determinação das tensões 

finais, sempre que isso seja possível. 

A tensão normal máxima admitida na fundação deverá ser obtida a partir da 

seguinte relação: 

휎 = = ã  á   çã
  ç

      (22) 

A Eletrobrás (2003), bem como o USBR (1977) e o USACE (1995a), deixam em 

aberto a maneira de determinar a tensão máxima da fundação, frisando apenas que deverá ser 

determinada por métodos adequados. Eles definem, entretanto, os coeficientes de segurança a 

serem utilizados nesse caso. 

Na Tabela 6, a seguir, são apresentados os coeficientes de segurança que devem ser 

utilizados para avaliar as tensões na fundação seguindo os critérios da Eletrobrás (2003), do 

USBR (1977) e o USACE (1995a). 
 

Tabela 6 – Coeficientes de segurança para tensão na fundação 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Os valores entre parêntesis devem ser utilizados sempre que o conhecimento sobre 

os parâmetros de resistência do solo sejam precários ou quando os materiais apresentem grande 

variação no seu comportamento. 

De acordo com Gutstein (2011), pode-se adotar a teoria clássica da Resistência dos 

Materiais para a flexão composta, admitindo-se uma distribuição linear de tensões normais, 

para cálculo das tensões máximas na base da barragem.  

A Figura 23, a seguir, apresenta as tensões que atuam na base da barragem. 

 
  

CCN CCE CCL
Eletrobrás (2003) 3,0 (4,0) 1,5 (2,0) 1,3 (1,5)
USBR (1977) 4,0 2,7 1,3
USACE (1995a) 1,0 1,0 1,33

TENSÕES NA FUNDAÇÃO
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Figura 23 – Tensões atuantes na base da barragem 

 
(FONTE: GERSCOVICH, 2010) 

 

Essas tensões são calculadas a partir das seguintes equações de equilíbrio 

(GERSCOVICH, 2010): 

 

∑퐹 = (휎 + 휎 ) × = 푉       (23) 

∑푀 = (휎 − 휎 ) × × = 푉 × 푒       (24) 

Onde: 

V: Soma das forças atuantes na barragem verticais, normais à base da fundação; 

M0: Momento fletor das forças atuantes em relação ao centroide (O) da área; 

e: excentricidade. 

Resolvendo as equações de equilíbrio 23 e 24, tem-se: 

 

휎 = 1 +        (25) 

휎 = 1 −        (26) 

 

A excentricidade e é calculada pela resultante de momentos em relação ao ponto A: 

 

푉 = ∑퐹 → 푒 = ∑
∑

→ 푒 = − 푒′      (27) 

 

Os valores calculados das tensões devem ser comparados com as tensões 

admissíveis, aplicados os referidos coeficientes de segurança apresentados anteriormente. 
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Ainda segundo Gerscovich (2010), na fundação não são admitidas tensões de 

tração, devendo a resultante dos esforços solicitantes estar situada dentro do núcleo central de 

inércia da base, no caso de carregamento normal, dentro da metade da base no caso de 

carregamento excepcional, ou dentro da base, no caso de carregamento limite. Quando for 

encontrada tensão de tração, deve-se desprezar o trecho tracionado na verificação da 

estabilidade.  

De acordo com Moliterno (1980), na verificação da exclusão da zona tracionada 

busca-se compensá-la com o excesso de compressão ∆σ1 devido à redução da largura de b para 

b0. Isso equivale a admitir a hipótese de deslocamento da linha neutra. Nesse caso, a tensão 

máxima passa a ser: 

 

 σmax = σ1 + ∆σ1      (28) 

 

O cálculo da tensão máxima excluindo a zona tracionada está ilustrado na Figura 

24, a seguir. 

Nesse caso a tensão mínima será zero, de modo que a tensão máxima será dada por: 

 

휎 = (1 + 1) =       (29) 

 

Pela resistência dos materiais é possível calcular a nova posição da linha neutra (v0) 

e, a partir daí, calcular o novo valor b0 (MOLITERNO, 1980): 

 

푣 =
퐽
푍 =

푚표푚푒푛푡표 푑푒 푖푛é푟푐푖푎 푑푎 á푟푒푎 푑푎 푠푒çã표 푐표푚푝푟푖푚푖푑푎
푚표푚푒푛푡표 푒푠푡á푡푖푐표 푑푎 á푟푒푎 푑푎 푠푒çã표 푐표푚푝푟푖푚푖푑푎  

 

퐽 =
푑푏 ³

3 , 푍 =
푑푏 ²

2  ∴  푣 =
2
3푏  

푏 = 푒 + 푣 →  푏 = 3푒′  

 

Por fim, Moliterno (1980) conclui que a tensão máxima excluindo a zona tracionada 

será então: 

σmax =       (30) 
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Figura 24 – Tensão máxima excluindo a zona tracionada 

 
(FONTE: MOLITERNO, 1980) 

 

Entretanto, a deformabilidade da fundação tem uma influência grande na 

distribuição das tensões na base de barragens de gravidade de concreto. Analiticamente esse 

não é um fator considerado, porém a influência da deformabilidade dos maciços foi estudada 

por Tyelke (1938) apud Grishin (1982) apud Gutstein (2003)12. 

Tyelke (1938) obteve a distribuição das tensões para diferentes relações entre o 

módulo de elasticidade do concreto (Ec) e o módulo de elasticidade da fundação (Em), e para 

diferentes casos de carregamentos. A Figura 25, a seguir, mostra os diagramas de tensões para 

o caso de carregamento de peso próprio (a), e para o caso de carregamento de empuxo 

hidrostático a montante e peso próprio (b), para diferentes relações Ec/Em. 

                                                
12 GRISHIN, M.M. Hydraulic Structures. English Translation Mir Publishers. Moscow, v.1, 1982 apud 
GUTSTEIN, D. Estudo das Tensões em Fundações de Barragens de Gravidade de Concreto por meio do 
Método dos Elementos Finitos. Florianópolis, 2003. 278 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina. 
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Figura 25 – Estudo das tensões desenvolvidas na base de BGC por Tyelke (1938) 

 
(FONTE: Adaptado de GUTSTEIN, 2003) 
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É possível observar que as tensões normais verticais (σy) não seguem a distribuição 

linear obtida a partir da aplicação das equações (25) e (26). Na figura anterior são apresentadas 

ainda as tensões normais horizontais (σx) e as tensões de cisalhamento (τ) que se desenvolvem 

na base de barragens de gravidade de concreto. Para o reservatório vazio a concentração de 

tensões perto da face de montante aumenta, conforme aumenta a relação Ec/Em; já para o 

reservatório cheio, a concentração das tensões aumenta perto da face de jusante, conforme 

aumenta a relação entre Ec/Em (GUTSTEIN, 2003). 

Já as tensões imediatas desenvolvidas no interior do concreto massa, a partir das 

solicitações de serviço na base da estrutura, podem ser calculadas a partir da seguinte equação, 

de acordo com a Eletrobrás (2003): 

휎 = 푎 + 푏푥 + 푐푦      (31) 

Onde: 

a = 
∑       (32) 

b = ∑푀 퐼 − ∑푀 퐼       (33) 

c = ∑푀 퐼 − ∑푀 퐼       (34) 

x e y: Coordenadas do ponto analisado em relação aos eixos xx e yy. 

 

E, nas quais: 

σcalc: Tensão normal calculada; 

ΣN: Somatório das forças normais ao plano considerado; 

A: Área da seção transversal da estrutura ou do contato concreto-fundação; 

xx e yy: Eixos perpendiculares entre si que tem origem no centro de gravidade da 

seção transversal; 

ΣMx e ΣMy: Somatório dos momentos de todos os esforços em relação aos eixos xx 

e yy respectivamente; 

Ixx e Iyy: momentos de inércia da área “A” em relação aos eixos xx e yy; 

Ixy: Produto de inércia da área “A” em relação aos eixos xx e yy. 

 

As tensões assim obtidas deverão ser comparadas com as tensões admissíveis 

apresentadas nas Tabelas 7 e 8 a seguir. 
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Tabela 7 – Tensão admissível à compressão do concreto massa – Critério Eletrobrás 

 
(FONTE: ELETROBRÁS, 2003) 

 

Tabela 8 – Tensão admissível à tração do concreto massa – Critério Eletrobrás 

 
(FONTE: ELETROBRÁS, 2003) 

 

Entretanto, o USACE (1995a) e o USBR (1977), de forma análoga ao que ocorreu 

para a determinação das tensões obtidas na fundação, tampouco indicam de que modo as 

tensões devem ser obtidas no interior do concreto massa. São indicadas apenas as tensões 

admissíveis do concreto, com as quais devem ser comparadas as tensões atuantes. As tensões 

admissíveis estão apresentadas nas Tabelas 9 a 11 a seguir. 

 
Tabela 9 – Tensão admissível à compressão do concreto massa – Critério USACE 

 
(FONTE: USACE, 1995a) 

 

  

CCN 0,50 fck

CCC 0,55 fck

CCE 0,60 fck

CCL 0,65 fck

Caso de 
carregamento

Tensão admissível à compressão 
do concreto massa 

CCN 0,050 fck

CCC 0,055 fck

CCE 0,060 fck

CCL 0,065 fck

Caso de 
carregamento

Tensão admissível à tração do 
concreto massa 

CCN 0,30 fck

CCE 0,50 fck

CCL 0,90 fck

Tensão admissível à compressão 
do concreto massa 

Caso de 
carregamento
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Tabela 10 – Tensão admissível à tração do concreto massa – Critério USACE 

 
(FONTE: USACE, 1995a) 

 
Tabela 11 – Tensão admissível do concreto massa à compressão – Critério USBR 

 
(FONTE: USBR, 1977) 

 

Para o USBR (1977), as tensões de tração máximas admitidas para o concreto 

devem ser calculadas de acordo com a seguinte equação: 

σt = pwh -       (35) 

Onde: 

휎 : tensão mínima de tração admissível; 

p: fator de redução para se levar em conta os drenos; 

w: peso específico da água; 

h: altura do nível d´água no reservatório; 

푓 : resistência à tração do concreto; 

s: fator de segurança. 

 

Na Equação 35, o valor de p deve ser 1,0 se os drenos estão inoperantes e 0,4 se os 

drenos estão operantes, e s corresponde ao fator de segurança que deve ser adotado igual a 3,0 

para Condição de Carregamento Normal, 2,0 para Condição de Carregamento Excepcional e 

1,0 para Condição de Carregamento Limite. 

É prática usual no projeto de barragens adotar a mesma teoria clássica da 

Resistência dos Materiais para a flexão composta, admitindo-se uma distribuição linear de 

tensões normais, para cálculo das tensões máximas que ocorrem em uma seção no interior do 

concreto massa.  

CCN 0,000 fck

CCE 0,600 fck
 2/3

CCL 1,500 fck
 2/3

Tensão admissível à tração do 
concreto massa 

Caso de 
carregamento

CCN 0,33 fck

CCE 0,50 fck

CCL 1,00 fck

Caso de 
carregamento

Tensão admissível à compressão 
do concreto massa 
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Dessa forma, serão utilizadas as Equações (25) e (26) para obtenção das tensões 

que ocorrem tanto na base da estrutura, quanto no interior dela. 

 

2.4 MODELAGEM NUMÉRICA DAS BARRAGENS DE GRAVIDADE 

 
O uso da modelagem computacional aplicada a todos os campos da engenharia – 

aeronáutica, mecânica, civil, dentre outras – tem crescido muito ao longo das últimas décadas, 

porém, apenas recentemente essa técnica passou a ser empregada por engenheiros de barragens. 

Isso ocorreu, em parte, por causa da lacuna que existia entre os especialistas em modelagens 

numéricas e os projetistas de barragens – que frequentemente preferiam recorrer aos métodos 

analíticos de cálculo e aos métodos empíricos baseados em sua experiência profissional. Tal 

distância foi reduzida uma vez que se passou a compreender o potencial do uso de modelos 

numéricos, e a se utilizar com crescente frequência os computadores (ICOLD, 2001). 

O modelo computacional – tal como ocorre com o modelo analítico – deve ser capaz 

de representar satisfatoriamente bem os problemas a serem resolvidos. Assim, a escolha do 

modelo a ser utilizado irá depender do nível de precisão de resposta que se espera. Algumas 

perguntas devem ser feitas pelos projetistas de barragens, como por exemplo: o modelo tem 

que ser tridimensional ou é suficiente que seja bidimensional? Ele deve representar a fundação 

ou quanto dela? Efeitos dinâmicos devem ser representados? 

Diversos métodos computacionais foram desenvolvidos, sendo o Método dos 

Elementos Finitos (MEF) um dos mais utilizados na análise numérica de estruturas. Ele é uma 

contribuição original da engenharia de estruturas, que remonta aos estudos de Argyris, em 1954 

e de Turner, Clough, Martin e Topp, em 1956. A partir desses estudos o desenvolvimento do 

MEF foi exponencial, e contou com contribuições significativas de diversos outros autores 

desde então (BRASIL, 1990). 

Não faz parte do escopo deste trabalho discorrer sobre a formulação do MEF; 

diversos são os trabalhos de autores consagrados encontrados na literatura que abordam esse 

tema. Entretanto, alguns aspectos serão relembrados aqui, uma vez que se entende que o 

projetista deve conhecê-los para utilizá-los nas aplicações práticas de projetos. 

 

2.4.1  MEF – O QUE É E CONSIDERAÇÕES SOBRE SEU EMPREGO 

 
As estruturas reais, de modo geral, constituem um meio contínuo de difícil 

equacionamento. Assim, usualmente, são utilizadas técnicas de discretização. Um modelo 
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numérico adequado para representar sistemas contínuos e complexos é obtido utilizando-se um 

número finito de componentes simples, criando os chamados problemas discretos (ALVES 

FILHO, 2000). 

De acordo com Ribeiro Jr. e Santos (2007), na técnica de discretização por 

elementos finitos os domínios são divididos em regiões pequenas, porém finitas, de formato 

simples, unidas por nós. Os deslocamentos generalizados desses nós se tornam as incógnitas do 

problema.  

Assim, de forma geral pode-se dizer que o MEF consiste em modelar uma estrutura 

como uma rede de pequenas partes. Essas partes – ou elementos – tem uma geometria mais 

simples e conhecida e estão interligadas entre si através dos nós, de forma que não é mais 

necessário conhecer o comportamento da estrutura ponto a ponto, e sim os valores nodais de 

carregamentos e deslocamentos utilizados como parâmetros. Os resultados finais em cada nó 

são obtidos a partir da interpolação dos resultados de cada um dos elementos que fazem parte 

desse nó (COOK ET AL, 1989) 

 Os erros de aproximação podem ser estimados em função da diferença dos valores 

calculados para cada elemento separadamente. Isso é um indicativo de quão refinada está a 

malha construída e pode ser usado como base para a criação de uma malha ainda mais refinada. 

Desse modo, percebe-se que quanto maior for o número de elementos utilizados na malha e 

quanto mais regular for o seu formato, maior será a precisão dos resultados obtidos (RIBEIRO 

JR. E SANTOS, 2007). 

Pode-se dizer então, que a escolha do elemento mais adequado para a representação 

da estrutura real, bem como o tamanho de cada elemento, é de fundamental importância para o 

resultado final, pois os comportamentos físicos de cada elemento, bem como o seu tamanho, 

interferem diretamente na precisão do resultado final (ALVES FILHO, 2000).  

Uma vez que a malha está pronta, constituída por seus diversos elementos, o 

problema se resume à resolução das equações algébricas características de cada tipo de 

elemento, usando para isso as condições de contorno de cada elemento. 

Para as estruturas cujas conexões já são discretas na própria estrutura real, como 

treliças, por exemplo, a montagem das equações que governam o comportamento do sistema é 

menos complexa do que a montagem para as estruturas cuja subdivisão dos elementos é 

artificial no modelo – por ser um meio contínuo realmente – já que para essas primeiras não há 

a condição de contornos comuns a considerar, nem tampouco condições de compatibilidade ao 

longo desses contornos comuns, o que ocorre para o segundo tipo de elemento mencionado. 
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Todo o carregamento, bem como os deslocamentos impostos podem ser dispostos 

em forma matricial. A relação entre as forças nodais e os deslocamentos nodais se dá através 

da rigidez do elemento. Os diversos componentes de rigidezes de um dado elemento estão 

relacionados aos componentes de forças e deslocamentos presentes nesse dado elemento, cuja 

representação matricial leva a: 

{푓} = [푘]. {푑}         (36) 

Onde: 

{푓} é a matriz coluna das Forças Nodais 

[푘] é a matriz quadrada de Rigidez do Elemento 

{푑} é a matriz coluna dos Deslocamentos Nodais 

Ao conhecer a matriz de rigidez da estrutura, a relação força x deslocamento já está 

previamente definida. Assim, conhecendo-se o valor da força que provoca um deslocamento 

unitário, o deslocamento total U fica imediatamente definido (ALVES FILHO, 2000). 

Pode-se, então, esquematizar as etapas de resolução de um problema com a 

utilização do MEF, como mostrado, de forma simplificada, na Figura 26. 
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Figura 26 – Fluxograma da análise por MEF de modelos matemáticos 

 
(FONTE: GUTSTEIN, 2011) 
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Por se tratar de um método que simula aproximadamente a estrutura real através de 

pequenos elementos, a solução encontrada será também aproximada. Por isso, a solução deverá 

ser avaliada quanto à sua precisão ao final da análise, quando a convergência dos resultados 

será analisada. O refinamento da malha e/ou dos parâmetros fornecidos pode então ser 

necessário. 

De acordo com Gutstein (2011), a convergência dos resultados deve se dar de duas 

formas: numericamente e fisicamente. A primeira é influenciada pela forma como a estrutura 

foi discretizada, ou seja, pelo refinamento da malha. A convergência será encontrada quando 

entre uma iteração e a seguinte ocorrer pouca ou nenhuma modificação nos resultados do 

modelo.  

Gutstein (2011) diz ainda que a convergência física, por outro lado, é mais difícil 

de ser obtida, uma vez que é influenciada pelas características que representam o modelo 

fisicamente, tais como as dimensões do modelo, as propriedades dos materiais – tais como 

relações constitutivas, modelo reológico adotado, por exemplo – o tipo de análise – linear, não-

linear, estática, dinâmica – os carregamentos adotados, as condições de fronteira, dentre outros. 

Assim, a modelagem numérica será mais acurada quanto melhor forem representados esses 

elementos. 

 

2.4.2 MODELAGEM DE BARRAGENS DE CONCRETO  

 
Apesar dos aspectos anteriormente discutidos, os critérios de projeto que são 

reconhecidos e frequentemente adotados – como os critérios do USBR (1977) e Eletrobrás 

(2003) citados ao longo desse texto – ainda não fornecem orientação para elaboração de 

modelos numéricos para análise de barragens. 

Por outro lado, o ICOLD, através de seus Comitês Técnicos, tem buscado fornecer 

orientações sobre esse assunto, com a realização de Oficinas de Referência organizadas durante 

suas atividades. Assim, foram lançados os Boletim nº 94 – Software para Barragens: Validação 

(ICOLD, 1994) – o nº 122 – Procedimentos Computacionais para Engenharia de Barragens 

(ICOLD, 2001) – e mais recentemente o Boletim 155 – Guideline for use of numerical models 

in dam engineering (ICOLD, 2013) – os quais abordam alguns temas relevantes à modelagem 

numérica de barragens. Tais Boletins publicados pelo ICOLD (Internacional Commission of 

Large Dams) foram traduzidos para o português pelo CBDB (Comitê Brasileiro de Barragens). 
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No Boletim 94 (ICOLD, 1994) – e novamente posto em discussão no Boletim 122 

(ICOLD, 2001) – são analisadas três fases críticas que hoje são seguidas na modelagem 

numérica de barragens. São elas: 

1) JUSTIFICAÇÃO: A primeira fase a ser seguida para modelagem numérica deve 

ser a justificação da modelagem e sua capacidade de representar fielmente a 

realidade física. Nessa fase, portanto, as equações que representam o modelo 

físico real, a formulação matemática, devem ser estabelecidas. Uma vez 

estabelecidas, devem ser implementadas no software. Os resultados obtidos 

devem se aproximar daqueles obtidos por meio de modelos físicos; 

2) VALIDAÇÃO: A segunda fase é a validação do software escolhido aplicado 

para um determinado problema. Deve-se demonstrar que quando baseados na 

mesma teoria, mesmas hipóteses e mesma esquematização, os programas 

numéricos fornecem resultados coerentes quando aplicados ao mesmo 

problema; 

3) GARANTIA DA QUALIDADE: Essa terceira fase é a garantia da qualidade 

em relação às fases anteriores. Ou seja, a modelagem do problema deve ser 

possível de ser reproduzida por outro projetista. Para isso, o procedimento 

executado deve ser documentado para que o processo possa ser posteriormente 

verificado, quando necessário. 

 

No Boletim 122 (ICOLD, 2001), em se tratando de barragens de concreto, destaca-

se a importância de que o modelo utilizado seja capaz de analisar os seguintes aspectos, quando 

se fizer necessário: 

- Modelagem do comportamento linear, não linear e viscoso do concreto; 

- Modelagem do comportamento da fundação rochosa, possivelmente fraturada, 

considerando também o efeito da presença de lençol freático; 

- Modelagem das fases de construção levando em conta os efeitos da temperatura e 

fluência; 

- Modelagem do comportamento da estrutura em caso de ação sísmica; 

- Modelagem de cenários não usuais para avaliação das margens de segurança da 

estrutura; 

- Modelagem do comportamento da barragem fissurada ou não, considerando a 

pressão hidrostática no interior da barragem. 
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A incorporação à modelagem numérica dos itens listados anteriormente é utilizada 

para estudar problemas de diversas naturezas, tais como:  

- Dimensionamento e otimização estrutural;  

- Simulação de aspectos construtivos;  

- Simulação de problemas térmicos e de fluência; 

- Avaliação do comportamento da barragem até a ruptura; 

- Interpretação do comportamento da barragem em operação através da comparação 

dos resultados obtidos do modelo com aqueles obtidos através de instrumentação; 

- Projetar e otimizar medidas corretivas e métodos de reabilitação para barragens 

existentes. 

Pode-se ter, contudo, um modelo mais simples que não contemple todos os aspectos 

anteriores, destinado a analisar apenas determinado aspecto. É o que ocorre neste trabalho; 

tendo em vista os objetivos, utilizar-se-á um modelo simplificado onde destaca-se a importância 

principalmente do uso da modelagem numérica para o caso de dimensionamento estrutural e da 

avaliação do comportamento da barragem até a ruptura. 

A modelagem numérica irá possibilitar a verificação da validade do tipo da estrutura 

escolhida, e análises posteriores poderão otimizar a estrutura. Porém, o aspecto mais importante 

da modelagem numérica para o dimensionamento refere-se à possibilidade de se executar 

análises paramétricas, uma vez que o modelo é ajustado para as restrições e aspectos 

geométricos relevantes. Com isso, o projetista pode executar uma análise de sensibilidade de 

forma a avaliar a influência que os parâmetros físico-mecânicos mais incertos têm sobre a 

estrutura. Desse modo, ele pode decidir sobre a necessidade de pesquisas adicionais, de análise 

mais refinada ou de uma mudança no projeto. 

Segundo Gutstein (2011), no caso de barragens, é usual empregar-se análises 

elástico-lineares, embora esse tipo de análise não seja capaz de representar todos os fenômenos 

de interesse, já que nesse caso a solução do problema é sempre única, independente do histórico 

de carregamentos, o que poderia não se verificar em uma possível análise não-linear. Entretanto, 

a realização de análises não-lineares muitas vezes se torna difícil, uma vez que há uma 

insuficiência de informações necessárias que são importantes como dados de entrada nos 

modelos. Dessa forma, os modelos numéricos frequentemente utilizados para análise de 

barragens utilizam análises elástico-lineares. 

Outro aspecto que também foi analisado por Gutstein (2003) e destacado no 

Boletim 122 (ICOLD, 2001) diz respeito à fundação, mais especificamente a influência da 

deformabilidade do maciço no modelo numérico. Gutstein (2003) concluiu que independente 
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do tipo de análise realizada (linear ou não linear), a aproximação do modelo da barragem à um 

corpo rígido perde efeito à medida que o maciço torna-se mais deformável. Dessa forma, as 

tensões obtidas para verificações da estabilidade global vão se afastando cada vez mais daquelas 

obtidas por métodos analíticos, que consideram a barragem como um corpo rígido para 

obtenção do estado de tensões. 

Quanto ao tipo de elemento utilizado para modelagem, usualmente utiliza-se 

elementos finitos planos isoparamétricos, equivalentes ao estado plano de deformação. A 

hipótese de problema bidimensional é válida para barragens sempre que o comportamento 

global da estrutura não dependa de cargas significativas transversais à seção da barragem. Em 

outras palavras, essa hipótese é válida quando o carregamento atuante principal agir 

paralelamente à seção transversal da barragem, causando deformação nula no plano 

perpendicular (w = 0), isto é, as seções deformadas permanecem sobre o seu plano original, 

configurando um Estado Plano de Deformação (EPD).  

A Figura 27, a seguir, ilustra essa hipótese; à esquerda é possível ver uma seção 

transversal da estrutura que tem uma largura unitária. À direita, é possível ver que o 

carregamento aplicado na estrutura não provocou deformações no plano perpendicular da 

estrutura – a seção delimitada pela faixa continua com largura unitária – e observa-se que não 

estão aplicadas cargas transversais à seção da estrutura.  

 
Figura 27 – Estado Plano de Deformação 

 
(FONTE: GUTSTEIN, 2011) 

 

Gutstein (2011) recomenda que modelos tridimensionais sejam elaborados quando 

a barragem estiver situada em vales estreitos, onde o comportamento global depende 

significativamente da direção longitudinal, ou ainda quando se tratar de problemas de análises 

térmicas, onde a retração e variação da temperatura são consideradas.  

De acordo com o ICOLD (2001), os modelos numéricos atuais, todavia, possuem 

algumas limitações quanto à sua confiabilidade. Um dos motivos é devido à falta de dados das 
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propriedades dos materiais, bem como das observações do comportamento estrutural. Como 

estas observações são a ferramenta mais efetiva para validação dos modelos, a qualidade da 

simulação numérica pode ser verificada apenas quando o conhecimento que se tem do sistema 

barragem-fundação está incorporada na simulação, e quando há disponibilidade das evidências 

experimentais sobre seu comportamento. Porém, graças à realização das Oficinas de Referência 

– que objetivam a validação dos softwares usados para análise de barragens e posterior 

justificação dos modelos numéricos – a avaliação da qualidade dos algoritmos numéricos está 

progredindo e o Boletim 122 (ICOLD, 2001) apresenta o resultado da avaliação da qualidade 

desses algoritmos, definindo os chamados Índices de Confiabilidade (IC).  

Tais índices, que variam de 1 a 4, foram utilizados para avaliar a capacidade que o 

modelo numérico tem de analisar os fenômenos referentes à segurança da barragem, para 

diferentes períodos de vida da estrutura. Seus significados estão apresentados a seguir: 

 

 IC = 1: os fenômenos podem ser analisados com confiança por meio de 

modelos numéricos; 

 

 IC = 2: os fenômenos podem ser analisados por meio de modelos numéricos, 

porém com algumas limitações – tais como simplificações nas hipóteses 

computacionais – ou dificuldades – tais como dificuldade em obter dados 

experimentais confiáveis; 

 

 IC = 3: os fenômenos podem ser analisados por meio de modelos numéricos, 

porém os resultados apenas podem fornecer indicações qualitativas ou 

comparativas; 

 

 IC = 4: os fenômenos não podem ser analisados atualmente por meio de 

modelos numéricos. 

 

Utilizando esses índices, diversos problemas de natureza estática foram 

classificados quanto à confiabilidade do modelo numérico, para diversas fases da estrutura, bem 

como para diferentes tipologias. A Tabela 12, a seguir, resume a classificação feita. 
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Tabela 12 – Confiabilidade de Modelos Matemáticos para avaliação da segurança de barragens de concreto: 

Comportamento Estático 

 
(FONTE: Adaptado do ICOLD, 2001)  
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O problema de deslizamento e tombamento da estrutura, que será analisado neste 

trabalho, possui um ótimo índice de confiabilidade, independente da fase em que se encontra a 

estrutura, isto é, seja na construção, primeiro enchimento ou operação. Entretanto, o problema 

do estado tensão-deformação que faz parte da análise de estabilidade global da estrutura só pode 

ser analisado com total confiança se o período da vida útil a ser analisado for a de operação da 

barragem. Para os demais períodos de sua vida útil – construção e primeiro enchimento – 

algumas dificuldades são encontradas para a modelagem, o que torna os modelos nesses casos 

menos confiáveis. 

Para a modelagem da fase de construção, por exemplo, pode-se, de acordo com o 

Boletim 122 (ICOLD, 2001), citar como uma dificuldade a complexidade em se modelar os 

fenômenos que ocorrem nessa fase, tais como a pega, o endurecimento e a retração do concreto, 

que produzem fissuras na barragem afetando dessa forma o estado tensão-deformação. 

Já para a modelagem da fase do primeiro enchimento, as principais dificuldades são 

por conta do surgimento de fenômenos não-lineares induzidos no sistema barragem-fundação 

causados pelo aumento progressivo do carregamento hidráulico, tais como recalques e 

deslocamentos de juntas, dentre outros (ICOLD, 2001). 

Para este trabalho os problemas serão todos analisados durante a fase de operação 

da barragem, de modo que os fenômenos referentes à segurança da estrutura podem ser 

analisados com confiança pelo modelo numérico. 

 

2.4.3 USO DE MODELOS NUMÉRICOS PARA VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA DE 

BARRAGENS 

 
Serão descritos a seguir, de forma sucinta, dois métodos que podem ser utilizados 

para verificação da segurança à estabilidade global de barragens em modelos numéricos. Tais 

métodos foram descritos e aplicados em Gutstein (2011) e permitem a verificação ao 

deslizamento da barragem a partir do estado de tensões obtido do modelo numérico e do critério 

de resistência de Mohr-Coulomb. 

 

A) Método de Ruptura Pontual (MRP): este método objetiva garantir a segurança 

da estrutura de forma que a ruptura não seja alcançada em nenhum ponto. Para 

tanto, os parâmetros de resistência dos materiais são minorados. Considera-se 

que a segurança em um dado plano assumido como a superfície potencial de 

ruptura, é atingida quando: 



82 

Estudo comparativo da estabilidade de barragens de gravidade de concreto compactado a rolo através de 
modelagem em elementos finitos e método analítico. 

휏 ≤ 휏  →  휏 = 푐 + 휎. 푡푎푛휙 ≤ 휏      (37) 

Onde: 

τR: tensões cisalhantes resistentes; 

τ : tensões cisalhantes atuantes; 

cs = : n  é o coeficiente de segurança parcial e c é a coesão; 

tanϕ = : n  é o coeficiente de segurança parcial e ϕ é o ângulo de atrito; 

σ: tensões normais efetivas. 

 

Nesse método, o mecanismo de ruptura está associado ao cisalhamento, e admite-

se o comportamento linear do material, segundo o critério de Mohr-Coulomb descrito no item 

2.3.3.2. Ele se diferencia do método de equilíbrio limite tradicional pelo fato de que neste último 

o cálculo do fator de segurança é considerado para todo o plano de análise. 

A verificação por este método também pode ser feita graficamente, ao se comparar 

as curvas de tensões traçadas de τR e τs. 

Deve-se ter especial atenção em regiões de singularidade dos modelos elástico-

lineares, já que diversos estudos apontam que é usual encontrar concentrações de tensões em 

regiões do modelo próximas às faces de montante e jusante da barragem – que nesse caso são 

assumidas como regiões de singularidade – sem que, no entanto, haja um significado físico para 

isso (GUTSTEIN, 2011). 

 

B) Método de Ruptura Geral (MRG): esse critério consiste em integrar as tensões 

normais efetivas (σefet) e cisalhantes (τ) obtidas nos nós que compõem os planos 

de ruptura em análise, de forma que: 

FSDtot = ∑ =
∑ , , . .

∑ , .
 ≥1   (38) 

 

Onde: 

퐹푆퐷 : fator de segurança ao deslizamento total; 

n: número de nós do plano potencial de ruptura; 

R: somatório das forças horizontais resistentes; 

∑퐸: somatório das forças horizontais atuantes; 
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∑휎 , , : tensão normal efetiva média no nó i da superfície de 

escorregamento em análise (sendo descontadas as subpressões no cálculo de 

휎 ); 

∑휏 , : tensão cisalhante média no nó i da superfície de escorregamento em 

análise; 

휙 : ângulo de atrito característico na posição do nó i, da superfície de 

escorregamento em análise; 

푐 : coesão característica na posição do nó i, da superfície de escorregamento em 

análise; 

퐴 : área efetiva comprimida de influência na posição do nó i, do plano em 

análise; 

푓푠푑  e 푓푠푑 : coeficientes de segurança parciais dos materiais, em relação ao 

ângulo de atrito e coesão, respectivamente. 

 

A aplicação deste método para o caso de análises elástico-lineares modeladas pelo 

MEF fornece indicações quanto à segurança ao deslizamento no plano de análise. Entretanto, 

por não considerar a plastificação, os resultados obtidos podem ser diferentes daqueles obtidos 

pelo método de equilíbrio limite. No contato concreto-rocha, as diferenças que eventualmente 

possam ser encontradas podem ser atribuídas a problemas numéricos computacionais, como os 

efeitos das singularidades (GUTSTEIN, 2011). 

 
2.4.4 ANÁLISE DE ERROS 

 
Na análise de um problema por elementos finitos, por se tratar de um método 

numérico aproximado, diversas são as fontes de erros possíveis, e tanto maior será quanto mais 

complexo for o problema. Dessa forma, para que a análise seja confiável, é importante que os 

elementos utilizados no modelo para representar a estrutura se comportem adequadamente e 

tenham um bom refinamento. Além disso, o conhecimento das possíveis fontes de erros faz 

com que seja possível minimizá-los durante a concepção do problema. 

Ribeiro Jr. e Santos (2007) listam algumas dessas fontes de erro que devem ser 

levadas em conta na metodologia descrita no próximo item. Tais erros podem ocorrer devido 

ao próprio método dos elementos finitos, ou podem ser erros cometidos pelo projetista. A seguir 

são apresentados alguns desses erros. 
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a) Erros de julgamento do projetista: nesse caso o modelo concebido tem um 

comportamento inadequado não correspondendo ao comportamento real da 

estrutura. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando se utiliza uma análise linear 

elástica quando o comportamento real seria adequadamente representado 

através de uma análise não-linear elastoplástica. 

b) Erros de elementos finitos: esse tipo de erro ocorre quando o problema a ser 

analisado é modelado fisicamente de forma inadequada, seja pela discretização 

que não está adequada, pelas condições de contorno que estão mal representadas 

dentre outros problemas. Isso torna a solução encontrada falha. 

c) Erros de interpretação de resultados: esse tipo de erro também é outro que é 

cometido pelo projetista, já que os resultados fornecidos ao final da análise 

podem ter ou não uma precisão aceitável, e cabe ao projetista essa avaliação. 

 

Os erros apresentados anteriormente podem e devem ser evitados pelo projetista, 

que deve conhecer bem o problema a ser analisado, bem como ter uma ideia do resultado 

esperado antes de proceder à modelagem.  

Entretanto, ainda de acordo com Ribeiro Jr. e Santos (2007), existem outros erros 

que podem ocorrer que não estão relacionados à concepção do problema a ser analisado, e sim 

relacionados ao método em si, ou ao software utilizado. São eles: 

a) Erros de arredondamento do computador: esse erro ocorre devido à forma 

truncada como o número real é representado no computador. Essa limitação 

induz a erros quando números muito pequenos são manipulados junto com 

números muito grandes em equações algébricas, levando a resultados 

discrepantes a depender da operação que está sendo executada. Esse erro tende 

a ter menos influência nos resultados quanto maior for o número de bytes 

utilizado pelo computador para representar os números internamente. 

b) Erros de programa: são erros que ocorrem em função de uma má programação 

do software, ou ainda devido à existência de “bugs” nesses softwares. 

c) Erros de documentação: esse erro ocorre quando a documentação – manuais, 

tutoriais, dentre outros – existente sobre o programa é insatisfatória para 

esclarecer as dúvidas sobre sua utilização. 
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2.4.5 METODOLOGIA PARA O PROJETO DE BARRAGENS DE GRAVIDADE DE 

CONCRETO UTILIZANDO MÉTODOS NUMÉRICOS 

 

Para este trabalho será adotada uma metodologia para modelagem numérica 

elaborada por Gutstein (2011). Para o desenvolvimento dessa metodologia foram levados em 

conta os materiais envolvidos, as características das ações atuantes na barragem, bem como as 

diretrizes descritas no Boletim 94 (ICOLD, 1994) para elaboração, validação e justificação de 

modelos numéricos, como já citado anteriormente. 

Tal metodologia foi desenvolvida de modo a atender também o princípio da garantia 

da qualidade proposto no Boletim 94 (ICOLD, 1994), motivo pelo qual ela funciona como um 

check-list das etapas do processo. 

Seu desenvolvimento teve por objetivo detalhar as etapas de projeto de barragens 

de gravidade de concreto, desde a definição da seção até a determinação do estado tensão-

deformação e avaliação da estabilidade global da estrutura. Assim, sua aplicabilidade fica 

restrita a esse tipo de barragem; para outros tipos a metodologia deve ser revista e adaptada 

onde necessário. Foi adotada a hipótese de uma seção típica de barragem situada em um vale 

largo, onde os efeitos na direção longitudinal da barragem não são importantes. 

As etapas da metodologia apresentadas a seguir foram elaboradas a partir do uso do 

programa SAP2000; o mesmo que será utilizado neste trabalho para o estudo de caso. 

 

2.4.5.1 JUSTIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO DO MODELO 

 

Dentro dos critérios discutidos nos Boletins 94 e 122 (ICOLD,1994 e ICOLD, 

2001), todo modelo numérico deve ser justificado e validado. A justificação do modelo se dará 

através da realização de estudos que objetivem obter a melhor solução pelo MEF a partir do 

ponto de vista físico. Tal justificação também dependerá dos objetivos para os quais o modelo 

está sendo elaborado.  

Para o problema proposto por Gutstein (2011) – análise do estado tensão-

deformação em seção de barragem assentada em vale de rio largo – o modelo justificado para 

análise corresponde àquele que adota análise linear, utilizando elementos finitos bidimensionais 

em estado plano de deformação. Entretanto, conforme a finalidade pretendida para o modelo, 

isto é, a depender do tipo de problema em questão – análise e dimensionamento estrutural, 

análise quanto à retração e variação de temperatura, análise de etapas construtivas, dentre outros 
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– a metodologia discutida pode ser adaptada, de modo a apresentar características básicas que 

justifiquem a sua finalidade. 

Uma vez que já se tem o modelo numérico justificado, ele deve ser validado. A 

validação tem por objetivo legitimar a solução, verificando se a que foi encontrada é adequada. 

Dessa forma, a validação só ocorrerá ao final do processo de modelagem, uma vez 

que para tal os resultados obtidos devem ser analisados. Uma forma de se identificar se o 

modelo utilizado é válido é analisar se a distribuição de tensões encontrada está coerente com 

o carregamento aplicado, com as condições de contorno adotadas e com as propriedades do tipo 

de elemento empregado. Tais análises irão corroborar as características definidas para a 

modelagem. 

A seguir serão apresentadas e discutidas as etapas da metodologia desenvolvida por 

Gutstein (2011). 

 

2.4.5.2 ETAPA 1 – ESTUDOS INICIAIS 

 

As primeiras decisões a se tomar sobre a modelagem em MEF da barragem dizem 

respeito à fundação e à seção da barragem. Quanto à fundação, deve-se decidir se ela será 

modelada ou não, já que em se optando por sua representação, a caracterização de parâmetros 

de deformabilidade se faz necessária. 

Para tanto, é necessária a elaboração de um modelo geomecânico da fundação, a ser 

desenvolvido preferencialmente por uma equipe de geotécnicos, geólogos e engenheiros de 

estruturas. Em modelos mais simples onde forem identificados maciços homogêneos, 

usualmente eles são representados no MEF quando se deseja considerar a deformabilidade da 

fundação ou o estudo da percolação na fundação. Nesse último caso, além do modelo 

geomecânico se faz necessário um modelo hidrogeológico que contenha dados sobre o sistema 

de drenagem e injeções, bem como os coeficientes de permeabilidade e condutividade 

hidráulica. 

Paralelamente, deve-se identificar as seções mais críticas da barragem que serão 

modeladas. A primeira seção crítica usualmente é a seção mais alta da barragem localizada no 

leito do rio. Adicionalmente outras seções podem ser verificadas também – seções mais baixas 

podem se constituir seções de interesse por apresentarem condições particulares de fundação, 

como a proximidade a falhas, por exemplo. 

A geometria da seção é definida previamente à modelagem de maneira iterativa, 

onde são realizadas verificações quanto à estabilidade global e tensões na fundação de uma 
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primeira seção preliminar. Tais verificações preliminares são feitas utilizando-se os critérios 

das formulações analíticas de corpo rígido tradicionais. A Figura 28, a seguir, ilustra as etapas 

para definição e otimização da seção: 

 
Figura 28 – Fluxograma para definição da seção da barragem 

 
(FONTE: Adaptado de GUTSTEIN, 2011) 

 

A seção a ser modelada será aquela encontrada ao final do processo ilustrado na 

Figura 28. Para as etapas seguintes desta metodologia, assume-se que a seção a ser modelada 

já foi verificada e é a seção ótima a ser adotada para a barragem.  

 

2.4.5.3 ETAPA 2 – TIPO DE ANÁLISE 

 

Diversos são os tipos de análise que podem ser empregados em estruturas de 

concreto. Assim, o tipo de análise adotada será função de diversos fatores tais como as leis 

constitutivas que foram adotadas para os materiais, a precisão que se deseja obter dos 

resultados, a disponibilidade de parâmetros, dentre outros. 

Para análise de barragens de concreto pelo MEF é usual adotar análise estática 

elástica linear, especialmente para determinação do estado tensão-deformação onde os níveis 

de carregamento situam-se no trecho linear das leis constitutivas, apesar do Método ser capaz 

de processar análises não-lineares, se assim se fizer necessário.  

Análises não-lineares somente são utilizadas em situações especiais, onde 

geralmente foram realizados ensaios para obter os parâmetros de comportamento do material. 

Entretanto, segundo o Boletim 155 (ICOLD, 2013), nos últimos anos análises não-lineares tem 

sido utilizadas de maneira mais frequente para melhor estimar a resposta da estrutura em 

simulações de combinações de carregamento limites, mas sempre precedida de soluções 

lineares de referência. 

Otimização da seção

Atende com folga

Atende Seção definida

Não atende

Definição de uma nova seção Arranjo geral

Arranjo 
preliminar

Estudos de 
estabilidade

Estado de 
tensões
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Análises não-lineares introduzem uma complexidade maior ao problema e seus 

resultados são, de maneira geral, difíceis de serem interpretados. É necessário um tratamento 

iterativo para se chegar próximo da solução numérica devido à redistribuição das tensões que 

ocorrerá na estrutura quando o limite da capacidade de carga for atingido em algum ponto da 

estrutura. Além disso, é necessário o conhecimento do histórico dos carregamentos, o que nem 

sempre é uma informação disponível ao projetista. 

Por tudo isso, para as etapas seguintes será assumida análise estática elástica linear. 

 

2.4.5.4 ETAPA 3 – ESTADO TENSÃO-DEFORMAÇÃO 

 

Para a obtenção do estado tensão-deformação, dois modelos podem ser adotados: 

(a) aquele que terá por objetivo o estudo do corpo da barragem e (b) aquele que terá por objetivo 

o estudo do conjunto barragem-fundação. 

No primeiro modelo as tensões analisadas serão aquelas existentes no corpo da 

barragem, onde assume-se que a fundação terá pouca influência na análise. No segundo modelo 

avalia-se o comportamento do conjunto barragem-fundação quando se quer considerar a 

influência da fundação, seja por sua deformabilidade, permeabilidade, existência de juntas, 

falhas ou heterogeneidades. 

A seguir serão discutidas rapidamente as principais características de cada um dos 

modelos. 

(a) Modelo do corpo da barragem: nesse modelo pode-se considerar apenas a 

geometria do corpo da barragem, uma vez que se deseja analisar as tensões em 

planos que estão acima do contato concreto-rocha. Adota-se para a fundação 

apoios fixos ou molas. Nesse último caso assume-se uma fundação deformável. 

Para análise das tensões no corpo da barragem pode-se adotar uma abordagem 

de tensões totais e efetivas; do modelo obtém-se as tensões totais, e subtraindo-

se as pressões de poro – ou pressão neutra – obtém-se as tensões efetivas. 

 

(b) Modelo do conjunto barragem-fundação: esse modelo é utilizado quando são 

levadas em conta particularidades do modelo geomecânico, tais como 

heterogeneidade, planos de fraqueza estrutural na fundação para os casos de 

fundações rígidas ou deformáveis. Pode-se utilizar também esse modelo quando 

se desejar estudar os efeitos de subpressão. 
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Deve-se considerar para a discretização do modelo quais planos serão 

investigados quanto ao estado tensão-deformação, se serão os planos de contato 

concreto-rocha, os planos de descontinuidades na fundação ou outros planos 

potenciais de ruptura. 

 

2.4.5.5 ETAPA 4 – DETERMINAÇÃO DA MALHA 

 

Essa etapa pode ser dividida em 5 subetapas. Cada uma dessas subetapas será 

descrita brevemente a seguir. 

 

(a) Discretização da estrutura 

Essa é a primeira etapa para criação da malha e nesse ponto da modelagem deve-se 

levar em consideração os efeitos que são relevantes para a estrutura. Desse modo, nas regiões 

de interesse do modelo – contato concreto-rocha para o modelo (b) ou um plano no corpo da 

barragem para o modelo (a), discutidos no item anterior – o refinamento da malha deve ser 

maior, isso evita o erro de elementos finitos. 

Segundo o Boletim 155 (ICOLD, 2013), o refinamento da malha deve ocorrer não 

somente nas regiões de interesse do projetista, mas também em pontos onde os gradientes 

analisados – no caso deste trabalho gradientes de tensão – obtidos serão maiores. Quando a 

análise é elástica linear, esses gradientes irão ocorrer em locais de singularidade da geometria. 

Visando sempre a convergência dos resultados, isto é, resultados menos distorcidos, 

alguns pontos sobre a forma dos elementos a serem utilizados devem ser observados: 

I) Com relação às dimensões de um elemento, diversos autores já 

constataram uma diminuição na taxa de convergência do modelo quando a razão 

de aspecto do elemento, isto é, a razão entre os lados adjacentes do elemento, é 

maior que 4. A Figura 29, a seguir, ilustra isso. 
 

Figura 29 – Razão de aspecto de um elemento finito 

 
(FONTE: Adaptado de RIBEIRO JR. E SANTOS, 2007) 
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II) Com relação à obliquidade do elemento, deve-se evitar ângulos internos 

muito agudos ou muito obtusos. Recomenda-se que esses ângulos estejam 

sempre entre 35° e 135°, embora o ideal seja manter elementos mais próximos 

do formato quadrangular; 

III) Elementos de transição – o ideal são elementos triangulares – ou 

restrições (constraints) devem ser utilizados para se passar de uma malha mais 

refinada para uma menos refinada, com o objetivo de minimizar o esforço 

computacional. 

 

Além dos pontos listados anteriormente, deve-se tomar especial cuidado com o tipo 

de elemento escolhido, pois elementos com maior número de graus de liberdade ou elementos 

que utilizem funções de interpolação de grau maior, demandam maior tempo de processamento 

que podem ou não resultar em diferença na precisão dos resultados encontrados. 

Em regiões que necessitem maior discretização, conforme dito anteriormente, o 

refinamento da malha pode ser conseguido, por exemplo, com a utilização desses elementos, 

em vez de aumentar a sua densidade com mais elementos. 

 

(b) Dimensões do maciço da fundação 

Para se determinar a dimensão que deve ser utilizado do maciço, análises de 

validação devem ser processadas. Nessas análises, variam-se os parâmetros de deformabilidade 

do maciço para verificar se tais parâmetros influenciam nos resultados. Entretanto, o Boletim 

155 (ICOLD, 2013) afirma que para carregamentos estáticos o princípio de Saint-Vernant pode 

ser aplicado. Tal princípio enuncia que um distúrbio que age em um modelo tem sua influência 

nas tensões propagada em uma área de influência de largura igual à do distúrbio. Então, se 

considerarmos a barragem como o distúrbio, a extensão das dimensões do maciço deve ser pelo 

menos igual à maior dimensão da estrutura – altura ou largura da base.  

Seja então H – altura da barragem – a maior dimensão da estrutura, então o maciço 

deve se estender um tamanho H para cada lado a partir das faces de montante e jusante da 

barragem, além de se estender uma altura H para baixo a partir da base da barragem. Nesse 

caso, as dimensões do maciço foram consideradas como sendo múltipla de 1xH, conforme 

ilustrado na Figura 30, a seguir. 
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Figura 30 – Dimensão do maciço com proporção 1xH 

 
(FONTE: Adaptado de GUTSTEIN, 2011) 

 

(c) Modelagem da vinculação 

Para escolha da vinculação análises de validação também devem ser processadas. 

Para os dois modelos de análise mencionados anteriormente – modelo do corpo da barragem e 

modelo do conjunto barragem-fundação – a fundação (no primeiro modelo) ou a sua 

continuidade (no segundo modelo) podem ser representadas por apoios fixos ou apoios 

elásticos. 

Se o modelo estudado é o do corpo da barragem, a adoção de apoios elásticos – 

através da utilização de molas lineares elásticas – irá representar a deformabilidade da fundação. 

Já para o segundo modelo, foi verificado por Gutstein (2011) que quando parte do 

maciço da fundação é modelada – para o caso da modelagem utilizando a proporção 1xH, 

conforme ilustrado na Figura 30 – a adoção de apoios fixos ou elásticos não interfere nos 

resultados. 

Entretanto, conforme já dito, cada situação deverá ser estudada individualmente e 

análises de validação deverão ser processadas. Especial cuidado deve-se ter na determinação 

do coeficiente de mola a ser utilizado, no caso da escolha de apoios elásticos. 

Ao final deve ser adotado o modelo numérico que melhor represente o 

comportamento real da estrutura. 

 
(d) Simplificações da geometria na modelagem 

Simplificações no modelo são permitidas e quase sempre estão presentes nas 

análises. Entretanto, deve-se ter certeza de que tais simplificações não irão ter influência 

significativa no comportamento estrutural, e consequentemente nos resultados. Algumas 

simplificações usuais são listadas a seguir: 
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- Zoneamento homogêneo das classes de concreto; 

- Supressão da representação da galeria de drenagem, sempre que não houver 

aplicação de subpressões e que sua locação não esteja perto o suficiente da região de contato 

concreto-rocha de forma que possa provocar perturbações; 

- Simplificação da geometria dos limites da seção transversal da barragem. 

Cada simplificação deve ser analisada caso a caso e estudada sua aplicabilidade. 

 

(e) Refinamento do modelo 

Além do refinamento já discutido no item (a), o refinamento do modelo também 

pode ser necessário uma vez que, processado o modelo, diferenças significativas forem 

encontradas entre elementos adjacentes. O refinamento então é aplicado nessas regiões de modo 

a minimizar tais diferenças. 

 

2.4.5.6 ETAPA 5 – MODELAGEM DO CARREGAMENTO 

 

Os carregamentos a serem aplicados no modelo correspondem àqueles apresentados 

no item 2.3.1, sendo os principais os empuxos hidrostáticos e subpressões, embora os demais 

devam ser aplicados quando necessário.  

Para os casos em que o plano de análise corresponde ao contato concreto-rocha ou 

algum plano que passe pelo corpo da barragem, os empuxos podem ser modelados segundo a 

metodologia analítica tradicional, isto é, cargas triangulares aplicadas como carregamento de 

área nas faces correspondentes dos elementos. 

De forma análoga são modelados os carregamentos devido ao empuxo de terra, do 

silte e o carregamento estático por efeito do sismo, quando aplicáveis. 

Já para a modelagem de subpressões, esta irá depender do modelo adotado: (a) 

modelo do conjunto barragem-fundação ou (b) modelo do corpo da barragem. No primeiro 

modelo – onde a influência da deformabilidade da fundação é considerada através da 

modelagem da rocha sob a barragem – duas opções para consideração da subpressão são 

possíveis: 

I) Na primeira opção as subpressões não são aplicadas diretamente no modelo. 

Dessa forma, as tensões obtidas do modelo são as tensões totais. Para se 

obter as tensões efetivas o diagrama de subpressões no plano de análise deve 

ser subtraído. 
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II) Na segunda opção, as subpressões são consideradas no modelo aplicando-

se carregamento de poro-pressão nos elementos da interface entre o 

concreto e a rocha da fundação. Nessa opção, as tensões normais ao plano 

de análise que são obtidas já correspondem às tensões efetivas. Para se 

considerar a subpressão dessa forma, valores escalares de pressões neutras 

são aplicadas nos nós. Tais valores são determinados a partir de estudos de 

percolação. 

No segundo modelo – onde a influência da deformabilidade da fundação é 

considerada a partir da adoção de molas elásticas – a subpressão pode ser aplicada conforme o 

exposto anteriormente na primeira opção. Dessa forma, são obtidas as tensões totais normais 

ao plano de análise. 

Alternativamente, as subpressões podem ser obtidas diretamente do modelo em 

elementos finitos. Para isso, as redes de fluxo são traçadas diretamente no modelo a partir do 

gradiente de pressões e de parâmetros sobre a permeabilidade dos materiais envolvidos. 

Entretanto, o modelo hidrogeológico de onde tais parâmetros são obtidos é difícil de ser 

caracterizado, já que o fluxo depende da natureza da rocha, do seu estado de fraturamento e do 

coeficiente de permeabilidade nas diferentes camadas da fundação. Por isso, essa modelagem 

não será objeto de estudo deste trabalho. 

 

2.4.5.7 ETAPA 6 – DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS MATERIAIS 

 

Os parâmetros dos materiais que serão empregados na modelagem podem ser 

obtidos com elevado grau de certeza a partir do modelo geomecânico ou a partir de orientações 

normativas. 

Entretanto, quando se tem incertezas, isto é, quando a confiabilidade dos 

parâmetros é baixa, deve-se realizar análises comparativas onde tais parâmetros são variados 

dentro da faixa de incerteza, a fim de se verificar a sensibilidade do modelo aos mesmos. Quanto 

maior a sensibilidade do modelo aos parâmetros de baixa confiabilidade, menor a sua 

aplicabilidade. 

Para o caso do modelo onde se deseja estudar o contato concreto-rocha, uma 

possível análise para verificação de sua sensibilidade quanto à deformabilidade da fundação 

pode ser feita variando-se o módulo de elasticidade do material da fundação em função do 

módulo de elasticidade do concreto do corpo da barragem. 
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2.4.5.8 ETAPA 7 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Uma vez que os resultados foram obtidos, primeiramente avalia-se o erro da 

solução. Ribeiro Jr. e Santos (2007) recomendam proceder da seguinte forma: 

 - Verificar o gradiente de tensão nos elementos através da densidade das isolinhas, 

que não devem ser muitas cruzando o elemento; 

- Verificar o nível de descontinuidades das tensões em cada nó. Caso o valor médio 

seja muito diferente, deve-se refinar a malha; 

- Verificar onde as isolinhas tem um comportamento pouco suave. Nesses pontos o 

erro pode ser grande; 

- Por último deve-se comparar os resultados encontrados com aqueles obtidos 

segundo a metodologia tradicional de análise. 

Nessa comparação, são avaliadas as tensões obtidas, e a partir destas a estabilidade 

global da estrutura é verificada. Para verificar a estabilidade global, aplicam-se os métodos de 

ruptura pontual e global, já apresentados no item 2.4.3. 

Para aplicação do método de ruptura pontual, as tensões cisalhantes atuantes e 

resistentes ao longo dos planos de ruptura de análise obtidas a partir da expressão: 

휏 ≥ 휏  →  휏 = 푐 + 휎. 푡푎푛휙 ≥ 휏       (37) 

são traçadas em um gráfico. A partir daí parte-se para uma análise ponto a ponto do plano de 

análise, onde se pode visualizar se houve ruptura local em algum ponto do plano. 

Para aplicação do método de ruptura global, deve-se calcular: 

FSDtot = ∑ =
∑ , , . .

∑ , .
 ≥1   (38) 

onde o significado de cada parcela já foi explicado no item 2.4.3. Compara-se então o FSDtot 

calculado para o modelo em elementos finitos com os coeficientes de segurança ao 

deslizamento obtidos pelos métodos de referência. Para esse trabalho será comparado com o 

FSD calculado pelos critérios da Eletrobrás (2003), do USACE (1995a) e do USBR (1976, 

1977). 

Pode-se ainda calcular um ângulo de atrito mobilizado – 휙  – dado pela 

expressão: 

Φmob = acrtg 
∑

∑ ,
       (39) 
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Onde: 

∑퐸: corresponde à integral das tensões cisalhantes obtidas pelo MEF (∑ 휏 ); 

∑푁, 푒푓푒푡: corresponde à integral das tensões normais efetivas ( ∑ (휎 − 푈)). 

 

A estrutura será estável ao deslizamento se o ângulo de atrito interno minorado do 

material for menor do que 휙 . 

Gutstein (2011) observa que quando o maciço da fundação é mais rígido, o valor 

de 휙  obtido pelo MEF se aproxima mais do 휙  obtido pela metodologia tradicional. Cabe 

ressaltar que as verificações tradicionais desprezam essa influência da deformabilidade do 

maciço. 

Deve-se observar ainda que mesmo que a segurança seja atendida em um 

determinado plano de análise – ao longo da fundação ou no contato concreto-fundação – nem 

sempre as forças resultantes obtidas pela integração das tensões nesse plano é igual à somatórias 

das cargas aplicadas. Nesse caso, deve-se verificar outras regiões do modelo, pois as cargas 

aplicadas se distribuíram em regiões maiores do maciço. Ou seja, mesmo que a segurança seja 

atendida nesse plano não será suficiente, pois deve-se verificar outras regiões da fundação que 

estão sendo solicitadas também. 

No plano de contato concreto-rocha essas diferenças tendem a ser nulas devido às 

condições de equilíbrio. 

 

2.4.5.9 ETAPA 8 – VOLTA AO INÍCIO  

 

Esta etapa é necessária quando os critérios de segurança não forem satisfeitos, ou 

quando houver dúvida quanto à justificação dos modelos. Entretanto, pode-se voltar a alguma 

etapa intermediária, e não necessariamente à Etapa 1. Por exemplo, caso não sejam realizadas 

alterações na geometria da estrutura ou em outros condicionantes do projeto, não será 

necessário retornar à Etapa 1. 

Nas Figuras 31 e 32, a seguir, são apresentados um resumo das etapas da 

metodologia de análise da estabilidade global de barragens de gravidade de concreto utilizando 

o MEF, e um organograma com alternativas dessa metodologia. 
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Figura 31 – Resumo das etapas da metodologia 

 
(FONTE: GUTSTEIN, 2011) 

 

Figura 32 – Alternativas da metodologia 

 
(FONTE: GUTSTEIN, 2011) 
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Os conceitos apresentados até então serão aplicados em um estudo de caso que será 

desenvolvido nos próximos itens. O estudo de caso consistirá na verificação da estabilidade de 

uma barragem de gravidade de concreto compactado com rolo e será realizado a partir de dois 

modelos, a saber, modelo analítico e modelo numérico. 

Para o modelo analítico serão empregadas as recomendações preconizadas por 

entidades nacionais e internacionais apresentadas no Capítulo 2 deste trabalho. Desse modo, a 

estabilidade global da barragem em estudo será verificada segundo os critérios da Eletrobrás 

(2003), do USBR (1977) e do USACE (1995a).  

Para o modelo numérico será empregado o Método dos Elementos Finitos através 

do uso do programa comercial SAP2000 versão 15, adotando-se a metodologia desenvolvida 

por Gutstein (2011), e apresentada também no Capítulo 2 deste trabalho, para a modelagem da 

barragem de estudo. 

Nos itens a seguir serão feitas considerações sobre a barragem que será objeto do 

estudo de caso, bem como apresentados os modelos numérico e analítico de forma mais 

detalhada.  

 
3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
A barragem objeto de estudo foi concebida com a finalidade de abastecimento 

d’água para o consumo humano nas cidades que existem em seu entorno, além de servir para a 

dessedentação animal e para a irrigação da região. 

O seu projeto previu a conformação de uma ombreira esquerda em solo compactado 

(com 180 m de extensão), um núcleo central onde foi implantado o vertedor (com 60 m de 

extensão) em concreto compactado com rolo (CCR) e uma ombreira esquerda também em CCR 

(com 170 m de extensão), totalizando um eixo com aproximadamente 410 m de comprimento. 

Na maior seção, a barragem tem uma altura máxima do coroamento sobre a fundação da ordem 

de 35 m. 

O arranjo geral da barragem definido hidraulicamente está ilustrado na Figura 33 a 

seguir. 
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Figura 33 – Arranjo geral da barragem de estudo 

 
(FONTE: Arquivo pessoal)  

Na Figura 33 é possível ver as três principais estruturas a serem construídas; a 

ombreira esquerda que será executada com solo compactado, o núcleo central que contém o 

vertedouro da barragem, e a ombreira direita que será executada também em CCR. 
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Essa obra, atualmente sob responsabilidade do Ministério da Integração Nacional, 

será executada pelo Governo do Estado da Bahia, no município de Seabra, interior do estado, e 

todavia está em ação preparatória para licitação.  

Esse projeto faz parte do programa Água e Luz Para Todos, que visa disponibilizar 

recursos para garantir a universalização do acesso à água e energia elétrica no país. Se enquadra 

especificamente na ação “Recursos Hídricos” que tem por objetivo ampliar a infraestrutura de 

abastecimento de água, garantindo, dessa forma, o acesso à água e o desenvolvimento 

sustentável no nordeste setentrional e demais regiões onde a escassez da água é fator limitante 

para a qualidade de vida da população.  

A seção transversal a ser verificada é aquela de maior altura do núcleo central da 

barragem, localizada no leito do rio. Ela foi definida hidraulicamente e está apresentada na 

Figura 34, a seguir. Sua escolha se deu porque usualmente a seção mais crítica da barragem é a 

de maior altura, já que apresenta as maiores cargas tanto horizontais – como o empuxo 

hidráulico, por exemplo – quanto verticais – como o peso de água e peso próprio. 

 
Figura 34 – Corte A-A: Seção transversal do núcleo central da barragem de estudo 

 
(FONTE: Arquivo pessoal)  

A seção que passa pelo eixo longitudinal da barragem está apresentada na Figura 

35 a seguir.  
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Figura 35 – Corte B-B: Seção longitudinal no eixo da barragem de estudo 

 
(FONTE: Arquivo pessoal)  
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Somente foi apresentada a seção longitudinal que passa pelos trechos da barragem 

que serão em CCR. Os trechos que serão de terra foram suprimidos, uma vez que não são 

relevantes para este trabalho. 

Ao longo de todo o comprimento do vertedor, a barragem terá o mesmo perfil 

apresentado na Figura 34, variando apenas o nível onde será implantada a fundação, que deve 

seguir o perfil apresentado na Figura 35. Além disso, na mesma Figura 35 é possível perceber 

que o eixo da barragem está implantado em um vale largo o suficiente para que seu 

comportamento estrutural não seja influenciado por ações atuantes na direção de seu eixo 

longitudinal.  

Dessa forma, a seção transversal preliminar apresentada na Figura 34 é a seção 

crítica da barragem, e, consequentemente, a estabilidade global será analisada para esta seção 

preliminar. 

 
3.2 DISCUSSÃO SOBRE OS PARÂMETROS E CARREGAMENTOS A SEREM 

UTILIZADO 

 
Devido a dúvidas quanto ao comportamento do maciço rochoso, foram realizados 

estudos geotécnicos complementares na região que objetivaram zonear e avaliar a qualidade do 

maciço da fundação, bem como estimar o comportamento geotécnico e estrutural referentes à 

resistência, deformabilidade e de percolação do maciço. 

A partir das campanhas de sondagens realizadas, foi obtido o perfil geológico do 

eixo da barragem. Das informações geotécnicas obtidas a partir das sondagens, observou-se que 

em toda a área ocorrem solos superficiais que estão sobre uma camada de rocha alterada mole 

com espessura variável. Devido à permeabilidade e deformabilidade elevadas da rocha alterada 

mole, o material foi considerado inadequado para a implantação das estruturas de concreto. 

Dessa forma, tais estruturas deverão ter suas fundações assentadas sobre o topo rochoso mais 

duro, conforme o perfil geológico ilustrado na Figura 36, a seguir. 
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Figura 36 – Perfil geológico do eixo de implantação da barragem 

 
  

(FONTE: Arquivo pessoal)  
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A realização das sondagens, complementadas por ensaios de laboratório, permitiu 

a caracterização dos seguintes parâmetros de resistência do maciço rochoso da fundação, 

apresentados na Tabela 13, a seguir. 

 
Tabela 13 – Parâmetros de resistência do maciço rochoso da fundação 

 
(FONTE: Arquivo pessoal) 

 
Os resultados obtidos para a ombreira esquerda serão desconsiderados, uma vez que 

a estrutura será executada com solo compactado, o que foge ao escopo deste trabalho. Os 

resultados apresentados para a ombreira direita também serão desconsiderados, uma vez que a 

seção mais crítica da barragem está situada no seu núcleo central, conforme exposto no item 

anterior. 

Quanto ao concreto que será utilizado, por ser compactado com rolo, ele não irá 

desenvolver grandes resistências à compressão. Será adotada então, resistência à compressão 

de 6 MPa, resistência à tração de 0,1 MPa, coeficiente de permeabilidade de 10-5 m/s e 23,5 

kN/m³ para o peso específico13. 

Uma vez que já se tem os parâmetros de resistência do maciço rochoso da fundação 

bem definidos, serão discutidas a seguir as ações de projeto a serem consideradas para análise 

da estabilidade da estrutura. Cada ação será calculada conforme o disposto no critério adotado 

em cada estudo de caso: 

 

a) Empuxo externo de água: conforme dito anteriormente, é a principal ação 

atuante durante a operação da barragem. Os níveis d´água no reservatório da 

barragem foram definidos em estudos hidrológicos e serão adotados neste 

trabalho conforme indicado na Tabela 14, a seguir. 
 

Tabela 14 – Níveis d´água no reservatório da barragem 

 
(FONTE: Arquivo pessoal) 

                                                
13 Tais parâmetros são os usualmente adotados para verificação da estabilidade de barragens de CCR de pequeno 
e médio porte nos escritórios de projeto, e são baseados em recomendações encontradas na literatura técnica acerca 
desse tipo de material.  

ZONA OMBREIRA DIREITA NÚCLEO CENTRAL OMBREIRA ESQUERDA
coesão (kPa) 200 - 300 200 - 300 100 - 200
ϕ (°) 25 - 35 25 - 35 15 - 25
E (MPa) 10000 - 17000 7500 - 9100 950 - 1900

Nível d´água normal 29,30 m
Nível d´água máximo (TR 1000 anos) 33,73 m
Nível d´água máximo maximorum (TR 10.000 anos) 35,15 m
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b) Subpressão e pressões intersticiais: não serão consideradas pressões intersticiais 

no interior do concreto da barragem, uma vez que o projeto hidráulico já previu 

a utilização de concreto convencional nas faces externas da estrutura de modo 

a diminuir a percolação de água. Por outro lado, a subpressão na fundação não 

pode ser desprezada, já que embora esteja assentada sobre fundação rochosa, 

ela não é completamente impermeável. Serão assumidos dois casos de 

subpressão, um onde os drenos estarão operantes e outro onde os drenos não 

estarão operantes; 

 

c) Empuxo de materiais siltosos: Pelo porte da estrutura, os efeitos devido ao 

empuxo do material siltoso que inevitavelmente irá se acumular sobre o 

paramento de montante da barragem devem ser considerados. Para seu cálculo, 

serão adotados os seguintes parâmetros de resistência, obtidos a partir dos 

estudos geotécnicos, apresentados na Tabela 15, a seguir. 
 

Tabela 15 – Parâmetros de resistência do material siltoso 

 
(FONTE: Arquivo pessoal) 

 
d) Sismo: será considerado o efeito pseudo-estático do sismo, atuando sobre as 

demais cargas estáticas, conforme discutido anteriormente no item 2.3.1 deste 

trabalho. Como a estrutura estará implantada na região da Bahia, onde os sismos 

ocorridos são induzidos pela acomodação do reservatório e não tem magnitude 

considerável, não será levada em conta a distinção que o USBR (1977) e o 

USACE (1995a) fazem entre o Sismo Máximo e o Sismo de Projeto; 

 

e) Empuxos de solo: na seção que será analisada não haverá nenhum tipo de 

reaterro. Logo, não haverão empuxos de solo a serem considerados; 

 

f) Pressão de gelo e impacto de ondas: a barragem objeto de estudo não será 

implantada em região fria o suficiente de modo a gerar uma camada de gelo no 

reservatório. Dessa forma, essa ação não será contemplada neste trabalho. 

Também o impacto de ondas não será contemplado já que seu efeito na 

Peso específico do silte - ações horizontais gas = 13,50 kN/m³
Ângulo de atrito do silte fs = 23 º
Altura de silte = 0,1 H hs = 2,80 m
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barragem de gravidade é desprezível, uma vez que esse tipo de barragem possui 

elevada rigidez, conforme discutido anteriormente no item 2.3.1.  

 
 
3.3 DEFINIÇÃO DAS SIMULAÇÕES A SEREM REALIZADAS 

 

Serão apresentadas a seguir, as definições a serem adotadas em cada um dos 

modelos, a saber, modelo analítico e modelo numérico, para simulação do problema proposto. 

 

3.3.1 MODELO ANALÍTICO 

 

Serão feitas três diferentes simulações para a análise da estabilidade global da 

barragem objeto de estudo. Na primeira simulação serão aplicados os critérios para estabilidade 

preconizados pela Eletrobrás (2003); na segunda os critérios aplicados serão os preconizados 

pelo USBR (1977) e na terceira os preconizados pelo USACE (1995a). Todos esses critérios 

foram apresentados no Capítulo 2. 

Isso significa dizer que em todas as três simulações as ações atuantes consideradas 

são as mesmas, bem como as condições de carregamento consideradas. Entretanto, conforme 

já apresentado no item 2.3.3, os modelos irão diferir entre si pela forma como as ações atuantes 

são calculadas, pelos carregamentos que serão considerados em cada combinação e pelos 

coeficientes de segurança para estabilidade global da estrutura que são adotados por cada 

organização. 

As ações que serão consideradas para cada modelo já foram apresentadas 

anteriormente, bem como os parâmetros geotécnicos do maciço rochoso da fundação e do 

concreto que será utilizado. Além disso, para os modelos analíticos, o comportamento admitido 

da estrutura é o de corpo rígido, conforme explicado no Capítulo 2 deste trabalho. 

As condições de carregamento possíveis serão brevemente descritos a seguir. 

Convém reforçar que cada condição de carregamento pode gerar mais de uma combinação de 

ações, e todas elas devem ser verificadas de modo a se encontrar a condição mais crítica: 

 

- Condição de Carregamento Normal (CCN): nessa condição devem ser 

consideradas as ações que apresentam grande probabilidade de ocorrência durante a vida útil 

da estrutura quando esta esteja operando sob condições normais de funcionamento; 
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- Condição de Carregamento Excepcional (CCE): para essa condição deve-se 

considerar um conjunto de ações que apresentem baixa probabilidade de ocorrência ao longo 

da vida útil da estrutura, isto é, condições não usuais de operação da estrutura; 

 

- Condição de Carregamento Limite (CCL): nessa condição as ações consideradas 

apresentam muito baixa probabilidade de ocorrência ao longo da vida útil da estrutura. 

 

Em todos os modelos apenas será simulada a fase de operação da barragem uma 

vez que os carregamentos que ocorrem durante a fase de construção – tais como cargas de 

equipamentos de construção e movimentação de guinchos e guindastes, por exemplo – são 

desconhecidas, e sua estimativa não teria nenhuma confiabilidade. Já os carregamentos que 

atuam durante o primeiro enchimento do reservatório não são contemplados em nenhum dos 

manuais anteriormente indicados, também devido à dificuldade de serem estimados. 

A seguir, serão apresentadas as combinações de carregamento adotadas para cada 

um dos modelos: 

 

MODELO 1 – ANÁLISE SEGUNDO OS CRITÉRIOS ELETROBRÁS 

 

As combinações de carregamento segundo o critério Eletrobrás (2003) são descritas 

a partir das expressões (8), (9) e (10): 

 

Comb. CCN = 1,0 (Peso Próprio + Carga acidental + Empuxo NA normal + 

Subpressão Operante + Empuxo Solo + Vento + Temperatura + Ancoragens)  (8)  

 
Comb. CCEi = 1,0 Comb. CCN + 1,0 CEi     (9) 

 

Comb. CCLi = 1,0 Comb. CCN + 1,0 CEi + 1,0 CEj    (10) 

 
 Desenvolvendo essas expressões, e utilizando os carregamentos excepcionais já 

apresentados no item 2.3.2 deste trabalho, é possível obter seis combinações, as quais estão 

apresentadas na Tabela 16, a seguir. Os carregamentos destacados em itálico correspondem aos 

carregamentos excepcionais que fazem parte de cada condição de carregamento. 
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Tabela 16 – Combinações de carregamento – Critério Eletrobrás 

CCN 

Peso próprio da barragem 
Empuxo de água com nível d´água normal 
Peso de água com nível d´água normal 
Subpressão com drenos operantes 
Empuxo de materiais siltosos 

CCE1 

Peso próprio da barragem 
Empuxo de água com nível d´água normal 
Peso de água com nível d´água normal 
Subpressão com drenos operantes 
Empuxo de materiais siltosos 
Sismo 

CCE2 

Peso próprio da barragem 
Empuxo de água com nível d´água máximo 
Peso de água com nível d´água máximo 
Subpressão com drenos operantes 
Empuxo de materiais siltosos 

CCE3 

Peso próprio da barragem 
Empuxo de água com nível d´água normal 
Peso de água com nível d´água normal 
Subpressão com drenos inoperantes 
Empuxo de materiais siltosos 

CCL1 

Peso próprio da barragem 
Empuxo de água com nível d´água máximo maximorum 
Peso de água com nível d´água máximo maximorum 
Subpressão com drenos inoperantes 
Empuxo de materiais siltosos 

CCL2 

Peso próprio da barragem 
Empuxo de água com nível d´água máximo maximorum 
Peso de água com nível d´água máximo maximorum 
Subpressão com drenos operantes 
Empuxo de materiais siltosos 
Sismo 

(FONTE: Elaboração própria) 
 

 

MODELO 2 – USBR. 

As combinações de carregamento segundo o critério USBR (1977) também podem 

ser descritas a partir das expressões (8), (9) e (10). Desse modo, as combinações consideradas 

serão as mesmas consideradas para o modelo 1, já apresentadas na Tabela 16. 
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MODELO 3 – USACE 

As combinações de carregamento segundo o critério USACE (1995a) são descritas 

a partir das expressões (8), (9) e (12): 

 

Comb. CCN = 1,0 (Peso Próprio + Carga acidental + Empuxo NA normal + 

Subpressão Operante + Empuxo Solo + Vento + Temperatura + Ancoragens)  (8)  

Comb. CCEi = 1,0 Comb. CCN + 1,0 CEi     (9) 

Comb. CCLi = 1,0 (Peso Próprio + Carga acidental + Empuxo NA max max + 

Subpressão Operante + Empuxo Solo + Vento + Temperatura + Ancoragens)  (12) 

 

Desenvolvendo essas expressões, e utilizando os carregamentos excepcionais já 

apresentados no item 2.3.2 deste trabalho, é possível obter quatro combinações, as quais estão 

apresentadas na Tabela 17, a seguir. Os carregamentos destacados em itálico correspondem aos 

carregamentos excepcionais que fazem parte de cada condição de carregamento. 

 
Tabela 17 – Combinações de carregamento – Critério USACE 

CCN 

Peso próprio da barragem 
Empuxo de água com nível d´água normal 
Peso de água com nível d´água normal 
Subpressão com drenos operantes 
Empuxo de materiais siltosos 

CCE1 

Peso próprio da barragem 
Empuxo de água com nível d´água normal 
Peso de água com nível d´água normal 
Subpressão com drenos operantes 
Empuxo de materiais siltosos 
Sismo 

CCE2 

Peso próprio da barragem 
Empuxo de água com nível d´água máximo 
Peso de água com nível d´água máximo 
Subpressão com drenos operantes 
Empuxo de materiais siltosos 

CCL 

Peso próprio da barragem 
Empuxo de água com nível d´água máximo maximorum 
Peso de água com nível d´água máximo maximorum 
Subpressão com drenos operantes 
Empuxo de materiais siltosos 

(FONTE: Elaboração própria) 
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Os coeficientes de segurança para cada uma das quatro condições de estabilidade 

global, e para cada condição de carregamento, já foram apresentados no item 2.3.3 deste 

trabalho, e aparecem resumidos nas Tabelas 18 a 21 a seguir: 

 
Tabela 18 – Coeficientes de segurança à flutuação 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 19 – Coeficientes de segurança ao deslizamento 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 20 – Coeficientes de segurança ao tombamento 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 21 – Coeficientes de segurança para as tensões na fundação 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

No caso da segurança ao deslizamento, a Eletrobrás (2003) determina o cálculo de 

dois coeficientes de segurança parciais – um que leva em conta a coesão do solo e outro que 

leva em conta o ângulo de atrito do solo – para cada condição de carregamento, de modo que o 

coeficiente de segurança global apenas deve ser maior do que 1,0 para qualquer condição de 

carregamento. Os coeficientes de segurança parciais já foram apresentados na Tabela 2. 

CCN CCE CCL
Eletrobrás (2003) 1,3 1,1 1,1
USBR (1977) - - -
USACE (1995a) - - -

VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA À FLUTUAÇÃO

CCN CCE CCL
Eletrobrás (2003)
USBR (1977) 3,0 2,0 1,0
USACE (1995a) 2,0 1,7 1,3

VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO DESLIZAMENTO

CCN CCE CCL
Eletrobrás (2003) 1,5 1,2 1,1
USBR (1977) - - -
USACE (1995a) eo < B/6 eo < B/4 eo < B/2

VERIFICAÇÃO DA SEGURANÇA AO TOMBAMENTO

CCN CCE CCL
Eletrobrás (2003) 3,0 (4,0) 1,5 (2,0) 1,3 (1,5)
USBR (1977) 4,0 2,7 1,3
USACE (1995a) 1,0 1,0 1,33

TENSÕES NA FUNDAÇÃO
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Já para o caso do tombamento segundo o USBR (1977), sua verificação será feita 

conforme descrito no item 2.3.3.3 deste trabalho, não havendo um coeficiente de segurança 

nesse caso. 

Deve-se recordar ainda, que os coeficientes de segurança na verificação das tensões 

no solo entre parêntesis adotados pela Eletrobrás (2003) devem ser tomados quando não houver 

conhecimento suficiente sobre os parâmetros de resistência do solo. 

 

3.3.2 MODELO NUMÉRICO 

 

O modelo numérico que será desenvolvido neste trabalho utilizará a metodologia 

descrita no capítulo anterior. Convém ressaltar que tal metodologia foi desenvolvida 

exclusivamente para análise de barragens de gravidade de concreto. 

A partir da geometria da seção que já será conhecida e sua estabilidade verificada 

através dos modelos analíticos de referência, será elaborado um modelo numérico de análise. 

Neste modelo, serão utilizados os resultados dos estudos geotécnicos para obtenção dos 

parâmetros de deformabilidade do maciço.  

Um dos resultados que se espera do modelo são as tensões que aparecerão no plano 

de contato concreto-rocha. Dessa forma, nessa região do modelo o refinamento da malha deverá 

ser maior. O refinamento também deverá ser maior em regiões de singularidade do modelo. 

Os casos de carregamento e as fases da vida útil da estrutura que serão considerados 

serão exatamente os mesmos apresentados no item anterior. Isso tem por objetivo viabilizar a 

comparação posterior dos resultados obtidos por ambos os métodos. 

Os parâmetros dos materiais que serão utilizados na modelagem também serão os 

mesmos empregados nos modelos analíticos e já foram apresentados e discutidos 

anteriormente. 

Após processadas as análises, os resultados serão avaliados quanto aos erros da 

solução de acordo om as recomendações de Ribeiro Jr. e Santos (2007), e as análises serão 

reprocessadas com as adequações necessárias até que se avalie que os erros obtidos atingiram 

um nível satisfatório.  

Nesse ponto, os resultados obtidos serão comparados com aqueles obtidos segundo 

a metodologia tradicional de análise, aplicando-se os métodos de ruptura global e local já 

discutidos anteriormente.
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Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos nas verificações da 

estabilidade da seção vertedoura da barragem em estudo – a partir dos critérios descritos no 

Capítulo 3 – bem como as verificações das grandezas das tensões atuantes, obtidas 

analiticamente.  

As verificações serão feitas a partir dos critérios preconizados pela Eletrobrás 

(2003), USBR (1977) e USACE (1995a), de modo que ao final deste Capítulo serão feitas 

análises comparativas entre os resultados obtidos. 

 
 
4.1 GEOMETRIA CONSIDERADA 

 
A seção transversal que passa pela seção vertedoura da barragem – que será a seção 

de estudo – já foi apresentada na Figura 34; na Figura 37, a seguir, serão identificados elementos 

da geometria necessários ao cálculo das ações atuantes na barragem. 

 
Figura 37 – Elementos geométricos da seção vertedoura 

 
(FONTE: Arquivo pessoal) 
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Onde: 

Cfm: Cota altimétrica da fundação a montante = 852,00 m 

Cfj: Cota altimétrica da fundação a jusante = 852,00 m 

Cc: Cota altimétrica da crista = 880,00 m 

Cmm: Cota altimétrica do início da mísula = 872,00 m 

Cg: Cota altimétrica do fundo da galeria = 858,50 m 

Cbd: Cota altimétrica da bacia de dissipação = 855,00 m 

yc: Distância vertical da crista até paramento vertical de montante = 0,55 m 

xc: Distância horizontal da crista até paramento vertical de 

montante 

= 1,25 m 

ys: Distância vertical da crista até tangente com paramento 

inclinado de jusante 

= 4,10 m 

xs: Distância horizontal da crista até tangente com paramento 

inclinado de jusante 

= 6,18 m 

y1: Distância vertical da crista até altura correspondente a xs/2 = 1,29 m 

n: Inclinação de jusante = 0,80 

LM: Largura da mísula de montante = 14,00 m 

bg: Largura da galeria de drenagem = 2,00 m 

hg: Altura da galeria de drenagem = 2,80 m 

xg: Distância horizontal da galeria à face vertical do paramento 

de montante 

= 2,50 m 

yg: Distância vertical da base da barragem à base da galeria = 6,50 m 

xd: Distância dos drenos à face vertical do paramento de 

montante 

= 2,62 m 

H, Hm: Altura total da barragem = 28,00 m 

h’: Altura da barragem até início da curvatura do paramento de 

montante 

= 27,45 m 

hmm: Altura da mísula de montante = 20,00 m 

hb: Espessura da bacia de dissipação = 3,00 m 

B: Largura da base da barragem, excluindo a mísula = 26,55 m 

h1: Altura auxiliar 1 (Hm-h’) = 26,71 m 

h2: Projeção vertical da inclinação do paramento de jusante = 23,90 m 

c: Projeção horizontal da inclinação do paramento de jusante = 19,12 m 
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4.2 AÇÕES ATUANTES 

 
As ações que irão atuar sobre a barragem afetando sua estabilidade já foram 

apresentadas no item 2.3.1 e novamente discutidas no item 3.2. Desse modo, agora somente 

irão ser apresentados os cálculos de cada ação. 

Como a seção vertedoura da barragem estende-se ao longo de 60 metros de 

comprimento, as ações serão calculadas por metro de barragem, uma vez que não existem 

cargas transversais à seção em estudo.  

O cálculo das ações será apresentado de acordo com a seção onde se deseja verificar 

as tensões, se a seção da base da barragem no contato com a fundação, ou se na seção do corpo 

da barragem, uma vez que deve-se considerar apenas as ações que estão atuando até o limite da 

seção considerada. Para verificação da estabilidade ao deslizamento, tombamento e flutuação a 

seção a se verificar será sempre o contato da barragem com a fundação, na sua base. 

Serão verificadas, também, mais duas seções do corpo da barragem. A primeira será 

a seção imediatamente acima do topo da bacia de dissipação; a segunda será a seção 

imediatamente acima do topo da mísula de montante. Tais seções foram escolhidas por se tratar 

de regiões de transição de geometria, portanto regiões de singularidade. As seções a serem 

verificadas estão apresentadas nas Figuras 38 e 39, a seguir. 

 
Figura 38 – Seção na el.:855,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
  

SEÇÃO 1: Seção na el.:855,00
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Figura 39 – Seção na el.:872,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

A seguir apresenta-se as ações calculadas para cada uma das seções a serem 

verificadas. 

 

- Peso próprio – seção na el.:852,00: Dividindo-se a seção transversal ilustrada na 

Figura 37 em figuras geométricas mais conhecidas, é possível chegar à conformação indicada 

na Figura 40, onde cada parcela do peso, bem como o momento gerado por essas forças em 

relação ao ponto de origem O, estão calculados na Tabela 22. 
 

Figura 40 – Parcelas do peso próprio – Seção el.:852,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
  

SEÇÃO 2: Seção na el.:872,00

G6 G3G1 G5G2 G4

O 



115 

Estudo comparativo da estabilidade de barragens de gravidade de concreto compactado a rolo através de 
modelagem em elementos finitos e método analítico. 

Tabela 22 – Esforços devido ao peso próprio – Seção el.:852,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

- Peso próprio – seção na el.:855,00: Dividindo-se a seção transversal ilustrada na 

Figura 38 acima do limite da seção 1 em figuras geométricas mais conhecidas, é possível chegar 

à conformação indicada na Figura 41, onde cada parcela do peso, bem como o momento gerado 

por essas forças em relação ao ponto de origem O, estão calculados na Tabela 23. 
 

Figura 41 – Parcelas do peso próprio – Seção el.:855,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 23 – Esforços devido ao peso próprio – Seção el.:855,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

- Peso próprio – seção na el.:872,00: Dividindo-se a seção transversal ilustrada na 

Figura 39 acima do limite da seção 1 em figuras geométricas mais conhecidas, é possível chegar 

G (kN/m) xo (m) MoG (kN.m/m)
G1 = 814,42 25,93 21.117,91
G2 = 1.986,38 23,76 47.196,39
G3 = 1.837,52 20,67 37.981,54
G4 = 5.369,37 12,75 68.459,47
G5 = 84,60 0,80 67,68
G6 = 3.290,00 31,22 102.702,83

Galeria = -131,60 23,05 -3.033,38

S = 13.250,69 274.492,44

G6 G4G1 G2G3

G (kN/m) xo (m) MoG (kN.m/m)
G1 = 726,30 23,53 17.089,84
G2 = 1.768,54 21,36 37.776,01
G3 = 1.619,68 18,27 29.591,55
G4 = 4.106,01 11,15 45.782,01
G5 = 0,00 0,00 0,00
G6 = 2.377,03 28,12 66.834,02

Galeria = -131,60 20,65 -2.717,54

S = 10.465,96 194.355,89

O 
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à conformação indicada na Figura 42, onde cada parcela do peso, bem como o momento gerado 

por essas forças em relação ao ponto de origem O, estão calculados na Tabela 24. 

 
Figura 42 – Parcelas do peso próprio – Seção el.:875,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 24 – Esforços devido ao peso próprio – Seção el.:872,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
- Peso de água: De forma análoga ao que foi feito para calcular o peso próprio, 

pode-se calcular o peso de água sobre a mísula de montante e sobre o paramento de jusante a 

partir da geometria da seção.  

Deve-se calcular o peso de água relativo aos três níveis possíveis, a saber, nível 

d´água normal, nível d´água máximo e nível d´água máximo maximorum – a partir de agora 

será chamado nível d´água limite. 

As parcelas do peso de água estão indicadas na Figura 43 a seguir. 

 
  

G1 G2G3 G4

G (kN/m) xo (m) MoG (kN.m/m)
G1 = 226,92 9,93 2.253,32
G2 = 534,08 7,76 4.144,46
G3 = 385,22 4,67 1.798,98
G4 = 142,97 2,08 297,38
G5 = 0,00 0,00 0,00
G6 = 0,00 10,55 0,00

Galeria = 0,00 10,55 0,00

S = 1.289,19 8.494,14

O 
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Figura 43 – Parcelas do peso de água 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

As alturas da lâmina d´água a jusante e a montante da barragem para cada nível de 

água , e para cada seção considerada, estão indicadas na Tabela 25 a 27, a seguir. 
 

Tabela 25 – Altura da lâmina d´água para diferentes cheias – Seção el.:852,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 26 – Altura da lâmina d´água para diferentes cheias – Seção el.:855,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

Tabela 27 – Altura da lâmina d´água para diferentes cheias – Seção el.:872,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Cada parcela do peso, bem como o momento gerado por essas forças em relação ao 

ponto de origem O, para as seções nas elevações 852,00m e 855,00m estão calculados nas 

Tabelas 28 a 33, a seguir. 
 

  

Pa4

O

Pa3

Pa2

N.A. jusante

N.A. montante

Pa1

Altura da lâmina d´água para cheia normal 28,00 m 3,50 m
Altura da lâmina d´água para cheia máxima 32,43 m 13,70 m
Altura da lâmina d´água para cheia limite 33,85 m 15,20 m

MONTANTE JUSANTE

Altura da lâmina d´água para cheia normal 25,00 m 0,50 m
Altura da lâmina d´água para cheia máxima 29,43 m 10,70 m
Altura da lâmina d´água para cheia limite 30,85 m 12,20 m

MONTANTE JUSANTE

Altura da lâmina d´água para cheia normal 8,00 m 0,00 m
Altura da lâmina d´água para cheia máxima 12,43 m 0,00 m
Altura da lâmina d´água para cheia limite 13,85 m 0,00 m

MONTANTE JUSANTE
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Tabela 28 – Esforços devido ao peso de água para N. A. normal – Seção el.:852,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 29 – Esforços devido ao peso de água para N. A. máximo – Seção el.:852,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 30 – Esforços devido ao peso de água para N. A. limite – Seção el.:872,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 31 – Esforços devido ao peso de água para N. A. normal – Seção el.:855,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 32 – Esforços devido ao peso de água para N. A. máximo – Seção el.:855,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

PaN (kN/m) xo (m) MoaN (kN.m/m)
PaN 1 = 12,00 1,20 14,40
PaN 2 = 1,00 2,53 2,53
PaN 3 = 1.120,00 33,55 37.576,00
PaN 4 = 1.400,00 35,88 50.236,67

S = 2.533,00 87.829,60

PaE (kN/m) xo (m) MoaE (kN.m/m)
PaE 1 = 256,80 1,20 308,16
PaE 2 = 457,96 5,25 2.404,29
PaE 3 = 1.740,20 33,55 58.383,71
PaE 4 = 1.400,00 35,88 50.236,67

S = 3.854,96 111.332,83

PaL (kN/m) xo (m) MoaL (kN.m/m)
PaL 1 = 292,80 1,20 351,36
PaL 2 = 595,36 5,65 3.363,78
PaL 3 = 1.939,00 33,55 65.053,45
PaL 4 = 1.400,00 35,88 50.236,67

S = 4.227,16 119.005,26

PaN (kN/m) xo (m) MoaN (kN.m/m)
PaN 1 = 0,00 0,00 0,00
PaN 2 = 1,00 0,13 0,13
PaN 3 = 952,00 30,10 28.655,20
PaN 4 = 1.011,50 32,08 32.452,29

S = 1.964,50 61.107,62

PaE (kN/m) xo (m) MoaE (kN.m/m)
PaE 1 = 0,00 0,00 0,00
PaE 2 = 457,96 2,85 1.305,19
PaE 3 = 1.479,17 30,10 44.523,02
PaE 4 = 1.011,50 32,08 32.452,29

S = 2.948,63 78.280,50



119 

Estudo comparativo da estabilidade de barragens de gravidade de concreto compactado a rolo através de 
modelagem em elementos finitos e método analítico. 

Tabela 33 – Esforços devido ao peso de água para N. A. limite – Seção el.:872,00 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Para a seção 2 que passa pela elevação 872,00m não há parcela do peso de água que 

contribua para a verificação das tensões nessa seção, já que não há mais mísula de montante – 

portanto não há incidência de peso de água a montante – e a jusante as alturas das lâminas 

d´água sobre o paramento também são nulas. 

 

- Subpressão: O cálculo da subpressão apenas será considerado para verificação da 

seção na elevação 852,00m. Este, por sua vez, irá depender do funcionamento dos drenos, que 

podem estar operantes ou não, e do nível de água considerado – normal, máximo ou limite. Para 

cada caso, pode-se dividir a geometria do carregamento de acordo com o indicado nas Figuras 

44 e 45, a seguir. 
Figura 44 – Parcelas da subpressão – Drenos inoperantes 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Figura 45 – Parcelas da subpressão – Drenos operantes 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

PaL (kN/m) xo (m) MoaL (kN.m/m)
PaL 1 = 0,00 0,00 0,00
PaL 2 = 595,36 3,25 1.934,92
PaL 3 = 1.648,15 30,10 49.609,32
PaL 4 = 1.011,50 32,08 32.452,29

S = 3.255,01 83.996,53

S1

S2

S5 S3

S6
S4
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Além disso, o cálculo da subpressão também depende do critério adotado: 

Eletrobrás (2003), USBR (1977) ou USACE (1995a). Dessa forma, o cálculo dos esforços 

solicitantes para cada situação de operação do dreno e a depender do critério adotado está 

apresentado nas Tabelas 34 a 40, a seguir. 

 
Tabela 34 – Esforços devido à subpressão para N. A. normal e drenos inoperantes 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 35 – Esforços devido à subpressão para N. A. normal e drenos operantes – critério Eletrobrás (2003) e 
USACE (1995a) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 36 – Esforços devido à subpressão para N. A. normal e drenos operantes – critério USBR (1977) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
 

Tabela 37 – Esforços devido à subpressão para N. A. máximo e drenos inoperantes 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
  

SN (kN/m) xo (m) MosN (kN.m/m)
SN 1 = 1.419,25 20,28 28.782,39
SN 2 = 4.967,38 27,03 134.268,28

S = 6.386,63 163.050,67

SNO (kN/m) xo (m) MosNO (kN.m/m)
SN 3 = 837,55 11,97 10.025,47
SN 4 = 1.216,48 15,95 19.402,86
SN 5 = 2.271,46 32,24 73.231,87
SN 6 = 1.191,07 35,01 41.699,36

S = 5.516,56 144.359,56

SNO (kN/m) xo (m) MosNO (kN.m/m)
SN 3 = 837,55 11,97 10.025,47
SN 4 = 977,18 15,95 15.586,02
SN 5 = 1.939,06 32,24 62.515,29
SN 6 = 1.357,27 35,01 47.518,02

S = 5.111,06 135.644,80

SE (kN/m) xo (m) MosE (kN.m/m)
SE 1 = 5.555,35 20,28 112.662,50
SE 2 = 3.797,51 27,03 102.646,70

S = 9.352,86 215.309,20
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Tabela 38 – Esforços devido à subpressão para N. A. máximo e drenos operantes 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 39 – Esforços devido à subpressão para N. A. limite e drenos inoperantes 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 40 – Esforços devido à subpressão para N. A. limite e drenos operantes 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

- Empuxo de água: O empuxo de água deve ser calculado para os três níveis d´água 

possíveis. Para os níveis máximo e limite, uma vez que o nível de água a montante está acima 

da crista do vertedouro, o empuxo pode ser calculado como uma soma de duas parcelas, 

conforme ilustrado na Figura 46, a seguir. 
 

Figura 46 – Parcelas do empuxo a montante 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

SEO (kN/m) xo (m) MosEO (kN.m/m)
SE 3 = 3.278,41 11,97 39.242,57
SE 4 = 746,97 15,95 11.914,17
SE 5 = 3.314,53 32,24 106.860,45
SE 6 = 1.037,67 35,01 36.328,83

S = 8.377,58 194.346,02

SL (kN/m) xo (m) MosL (kN.m/m)
SL 1 = 6.163,60 20,28 124.997,81
SL 2 = 3.781,29 27,03 102.208,27

S = 9.944,89 227.206,08

SLO (kN/m) xo (m) MosLO (kN.m/m)
SL 3 = 3.637,36 11,97 43.539,20
SL 4 = 743,86 15,95 11.864,57
SL 5 = 3.559,51 32,24 114.758,60
SL 6 = 1.033,18 35,01 36.171,63

S = 8.973,91 206.334,00

N.A. jusante

Ejus

E2

VERTEDOURO
N.A. montante

E1
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O cálculo dos esforços solicitante a montante e a jusante devido ao empuxo de água, 

para cada nível d´água no reservatório, e para cada seção considerada, estão apresentados nas 

Tabelas 41 a 49, a seguir. 

 
Tabela 41 – Esforços devido ao empuxo de água para N. A. normal – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 42 – Esforços devido ao empuxo de água para N. A. máximo – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 43 – Esforços devido ao empuxo de água para N. A. limite – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 44 – Esforços devido ao empuxo de água para N. A. normal – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Montante
ENm = HN

2 x ga / 2 ENm    = 3.920,00 kN/m
MoNm = ENm x HN / 3 MoNm   = 36.586,67 kN.m/m
Jusante
ENj = hN

2 x ga / 2 ENj    = 61,25 kN/m
MoNj = ENj x hN / 3 MoNj   = 71,46 kN.m/m

Montante
EEm (kN/m) y (m) MoEm (kN.m/m)

EEm 1 = 3.920,00 9,33 36573,6
EEm 2 = 1.240,40 14,00 17365,6

S = 5.160,40 53939,2
Jusante
EEj = hE

2 x ga / 2 EEj    = 938,45 kN/m
MoEj = EEj x hE / 3 MoEj    = 4.285,59 kN.m/m

Montante
ELm (kN/m) y (m) MoLm (kN.m/m)

ELm 1 = 3.920,00 9,33 36573,6
ELm 2 = 1.638,00 14,00 22932

S = 5.558,00 59505,6
Jusante
ELj = hL

2 x ga / 2 ELj    = 1.155,20 kN/m
MoLj = ELj x hL / 3 MoLj    = 5.853,01 kN.m/m

Montante
ENm = HN

2 x ga / 2 ENm    = 3.125,00 kN/m
MoNm = ENm x HN / 3 MoNm   = 26.041,67 kN.m/m
Jusante
ENj = hN

2 x ga / 2 ENj    = 1,25 kN/m
MoNj = ENj x hN / 3 MoNj   = 0,21 kN.m/m
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Tabela 45 – Esforços devido ao empuxo de água para N. A. máximo – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 46 – Esforços devido ao empuxo de água para N. A. limite – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 47 – Esforços devido ao empuxo de água para N. A. normal – Seção na el.:872,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 48 – Esforços devido ao empuxo de água para N. A. máximo – Seção na el.:872,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
  

Montante
EEm (kN/m) y (m) MoEm (kN.m/m)

EEm 1 = 3.125,00 8,33 26031,25
EEm 2 = 1.107,50 12,50 13843,75

S = 4.232,50 39875
Jusante
EEj = hE

2 x ga / 2 EEj    = 572,45 kN/m
MoEj = EEj x hE / 3 MoEj    = 2.041,74 kN.m/m

Montante
ELm (kN/m) y (m) MoLm (kN.m/m)

ELm 1 = 3.125,00 8,33 26031,25
ELm 2 = 1.462,50 12,50 18281,25

S = 4.587,50 44312,5
Jusante
ELj = hL

2 x ga / 2 ELj    = 744,20 kN/m
MoLj = ELj x hL / 3 MoLj    = 3.026,41 kN.m/m

Montante
ENm = HN

2 x ga / 2 ENm    = 320,00 kN/m
MoNm = ENm x HN / 3 MoNm   = 853,33 kN.m/m
Jusante
ENj = hN

2 x ga / 2 ENj    = 0,00 kN/m
MoNj = ENj x hN / 3 MoNj   = 0,00 kN.m/m

Montante
EEm (kN/m) y (m) MoEm (kN.m/m)

EEm 1 = 320,00 2,67 854,4
EEm 2 = 354,40 4,00 1417,6

S = 674,40 2272
Jusante
EEj = hE

2 x ga / 2 EEj    = 0,00 kN/m
MoEj = EEj x hE / 3 MoEj    = 0,00 kN.m/m
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Tabela 49 – Esforços devido ao empuxo de água para N. A. limite – Seção na el.:872,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
- Sismo: O efeito do sismo irá provocar acréscimo de esforços tanto na massa de 

concreto do maciço da barragem – nesse caso haverá acréscimo no peso próprio – quanto na 

massa de água do reservatório. O cálculo desses esforços irá variar de acordo com o critério 

adotado, conforme já explicado no item 2.3.1 deste trabalho.  

Os esforços que causam efeito na massa de concreto do maciço da barragem estão 

apresentados nas Tabelas 50 a 55, a seguir, para cada seção considerada. 
 

Tabela 50 – Esforços na massa de concreto – Critério USBR (1977) – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
  

Montante
ELm (kN/m) y (m) MoLm (kN.m/m)

ELm 1 = 320,00 2,67 854,4
ELm 2 = 468,00 4,00 1872

S = 788,00 2726,4
Jusante
ELj = hL

2 x ga / 2 ELj    = 0,00 kN/m
MoLj = ELj x hL / 3 MoLj    = 0,00 kN.m/m

Aceleração l = 0,10 g Horizontal
l = 0,05 g Vertical

Direção Horizontal
GhL (kN/m) y (m) MGhL (kN.m/m)

0.10 G1 = 81,44 13,86 1.128,79
0.10 G2 = 198,64 13,68 2.717,37
0.10 G3 = 183,75 12,65 2.324,46
0.10 G4 = 536,94 7,97 4.279,39
0.10 G5 = 8,46 2,00 16,92
0.10 G6 = 329,00 6,67 2.193,33
Galeria = -13,16 7,90 -103,96

S = 1.325,07 12.556,30
Direção Vertical

GhL (kN/m) y (m) MGhL (kN.m/m)
0.05 G1 = 40,72 25,93 1.055,90
0.05 G2 = 99,32 23,76 2.359,82
0.05 G3 = 91,88 20,67 1.899,08
0.05 G4 = 268,47 12,75 3.422,97
0.05 G5 = 4,23 0,80 3,38
0.05 G6 = 164,50 31,22 5.135,14
Galeria = -6,58 23,05 -151,67

S = 662,53 13.724,62
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Tabela 51 – Esforços na massa de concreto – Critério Eletrobrás (2003) – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 52 – Esforços na massa de concreto – Critério USBR (1977) – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

Aceleração l = 0,05 g Horizontal
l = 0,03 g Vertical

Direção Horizontal
GhL (kN/m) y (m) MGhL (kN.m/m)

0.05 G1 = 40,72 13,86 564,39
0.05 G2 = 99,32 13,68 1.358,68
0.05 G3 = 91,88 12,65 1.162,23
0.05 G4 = 268,47 7,97 2.139,69
0.05 G5 = 4,23 2,00 8,46
0.05 G6 = 164,50 6,67 1.096,67
Galeria = -6,58 7,90 -51,98

S = 662,53 6.278,14
Direção Vertical

GVL (kN/m) y (m) MGVL (kN.m/m)
0.03 G1 = 24,43 25,93 633,54
0.03 G2 = 59,59 23,76 1.415,89
0.03 G3 = 55,13 20,67 1.139,45
0.03 G4 = 161,08 12,75 2.053,78
0.03 G5 = 2,54 0,80 2,03
0.03 G6 = 98,70 31,22 3.081,09
Galeria = -3,95 23,05 -91,00

S = 397,52 8.234,78

Aceleração l = 0,10 g Horizontal
l = 0,05 g Vertical

Direção Horizontal
GhL (kN/m) y (m) MGhL (kN.m/m)

0.10 G1 = 72,63 12,36 897,71
0.10 G2 = 176,85 12,18 2.154,08
0.10 G3 = 161,97 11,15 1.805,94
0.10 G4 = 410,60 6,97 2.861,89
0.10 G5 = 0,00 0,00 0,00
0.10 G6 = 237,70 5,67 1.346,98
Galeria = -13,16 4,90 -64,48

S = 1.046,60 9.002,12
Direção Vertical

GhL (kN/m) y (m) MGhL (kN.m/m)
0.05 G1 = 36,32 23,53 854,49
0.05 G2 = 88,43 21,36 1.888,80
0.05 G3 = 80,98 18,27 1.479,58
0.05 G4 = 205,30 11,15 2.289,10
0.05 G5 = 0,00 0,00 0,00
0.05 G6 = 118,85 28,12 3.341,70
Galeria = -6,58 20,65 -135,88

S = 523,30 9.717,79
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Tabela 53 – Esforços na massa de concreto – Critério Eletrobrás (2003) – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 54 – Esforços na massa de concreto – Critério USBR (1977) – Seção na el.:872,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

Aceleração l = 0,05 g Horizontal
l = 0,03 g Vertical

Direção Horizontal
GhL (kN/m) y (m) MGhL (kN.m/m)

0.05 G1 = 36,32 12,36 448,85
0.05 G2 = 88,43 12,18 1.077,04
0.05 G3 = 80,98 11,15 902,97
0.05 G4 = 205,30 6,97 1.430,94
0.05 G5 = 0,00 0,00 0,00
0.05 G6 = 118,85 5,67 673,49
Galeria = -6,58 4,90 -32,24

S = 523,30 4.501,05
Direção Vertical

GVL (kN/m) y (m) MGVL (kN.m/m)
0.03 G1 = 21,79 23,53 512,70
0.03 G2 = 53,06 21,36 1.133,28
0.03 G3 = 48,59 18,27 887,75
0.03 G4 = 123,18 11,15 1.373,46
0.03 G5 = 0,00 0,00 0,00
0.03 G6 = 71,31 28,12 2.005,02
Galeria = -3,95 20,65 -81,53

S = 313,98 5.830,68

Aceleração l = 0,10 g Horizontal
l = 0,05 g Vertical

Direção Horizontal
GhL (kN/m) y (m) MGhL (kN.m/m)

0.10 G1 = 22,69 3,86 87,59
0.10 G2 = 53,41 3,68 196,54
0.10 G3 = 38,52 2,65 102,08
0.10 G4 = 14,30 1,30 18,59
0.10 G5 = 0,00 0,00 0,00
0.10 G6 = 0,00 0,00 0,00
Galeria = 0,00 0,00 0,00

S = 128,92 404,80
Direção Vertical

GhL (kN/m) y (m) MGhL (kN.m/m)
0.05 G1 = 11,35 9,93 112,67
0.05 G2 = 26,70 7,76 207,22
0.05 G3 = 19,26 4,67 89,95
0.05 G4 = 7,15 2,08 14,87
0.05 G5 = 0,00 0,00 0,00
0.05 G6 = 0,00 10,55 0,00
Galeria = 0,00 10,55 0,00

S = 64,46 424,71
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Tabela 55 – Esforços na massa de concreto – Critério Eletrobrás (2003) – Seção na el.:872,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Para o efeito na massa de concreto, o USACE (1995a) não fornece nenhum critério 

a ser adotado, de modo que nas combinações de carregamento serão adotados os valores obtidos 

através do uso da formulação do USBR (1977). Para o efeito na massa de água do reservatório, 

o USACE (1995a) utiliza uma formulação que leva em conta um coeficiente sísmico que deve 

ser obtido a partir da regulação ER-1100-2-1806, de acordo com a Equação 6. 

푃 = 퐶푒(∝)푦 ℎ푦         (6) 

Porém, este coeficiente é função do local onde ocorrerá o sismo e só está calculado 

para as regiões dos Estados Unidos (USACE, 1995b), de modo que se adotará neste trabalho os 

mesmos valores obtidos pelo critério USBR (1977). 

De modo análogo, a Eletrobrás (2003) não fornece indicações para o cálculo dos 

esforços acrescidos na massa de água, de forma que serão adotados os valores obtidos pelo 

critério USBR (1977). 

Além disso, nas condições de carregamento apresentadas no item 3.3.1 observa-se 

que o sismo irá ocorrer em casos onde o nível de água considerado será normal ou limite. Desse 

modo, deve-se calcular seu efeito na água para essas duas situações. 

 

Aceleração l = 0,05 g Horizontal
l = 0,03 g Vertical

Direção Horizontal
GhL (kN/m) y (m) MGhL (kN.m/m)

0.05 G1 = 11,35 3,86 43,80
0.05 G2 = 26,70 3,68 98,27
0.05 G3 = 19,26 2,65 51,04
0.05 G4 = 7,15 1,30 9,29
0.05 G5 = 0,00 0,00 0,00
0.05 G6 = 0,00 0,00 0,00
Galeria = 0,00 0,00 0,00

S = 64,46 202,40
Direção Vertical

GVL (kN/m) y (m) MGVL (kN.m/m)
0.03 G1 = 6,81 9,93 67,60
0.03 G2 = 16,02 7,76 124,33
0.03 G3 = 11,56 4,67 53,97
0.03 G4 = 4,29 2,08 8,92
0.03 G5 = 0,00 0,00 0,00
0.03 G6 = 0,00 10,55 0,00
Galeria = 0,00 10,55 0,00

S = 38,68 254,82
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Para considerar o efeito horizontal na água, toma-se novamente a Equação (2): 

푃 = 퐶휆훾 ℎ         (2) 

Onde: 

C: coeficiente adimensional que considera a distribuição e magnitude da pressão; 

λ: aceleração do sismo/ aceleração da gravidade; 

γa: peso específico da água; 

h: altura total do reservatório. 

O coeficiente C é dado pela equação: 

퐶 = 2 − + 2 −
/

     (3) 

Onde: 

Cm: valor máximo de C para uma dada inclinação constante do talude de montante; 

h: altura total do reservatório; 

y: distância vertical a partir da superfície do reservatório até a elevação que se está 

considerando. 

O valor de Cm foi obtido a partir da Figura 16 e o valor de λ considerado foi obtido 

a partir da zona sísmica do local de implantação da barragem. Os valores obtidos foram 0,73 e 

0,025, respectivamente. Com o valor de Cm, calculou-se o valor de C para diferentes relações 

y/h. A força total horizontal, bem como o momento de tombamento gerado por essa força, foram 

calculados utilizando as Equações (4) e (5). Os resultados do acréscimo dos esforços na massa 

de água na direção horizontal, e para cada seção considerada, estão apresentados nas Tabelas 

56 a 61, a seguir. 

Para cada seção, a altura da lâmina d´água utilizada nos cálculos foi considerada 

até o limite da seção. 
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Tabela 56 – Esforços na massa de água (direção horizontal) – Nível d´água normal – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 57 – Esforços na massa de água (direção horizontal) – Nível d´água limite – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 58 – Esforços na massa de água (direção horizontal) – Nível d´água normal – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
  

Y/H C Y (m) pL (kN/m2) ELN (kN/m) MoLN (kNm/m)
0,1 0,24 2,80 0,17 0,35 0,4
0,2 0,36 5,60 0,5 2,03 4,69
0,3 0,45 8,40 0,95 5,79 20,04
0,4 0,52 11,20 1,46 11,87 54,76
0,5 0,58 14,00 2,03 20,63 118,97
0,6 0,64 16,80 2,69 32,81 227,01
0,7 0,68 19,60 3,33 47,38 382,5
0,8 0,71 22,40 3,98 64,72 597,1
0,9 0,72 25,20 4,54 83,06 862,04
1,0 0,73 28,00 5,11 103,88 1197,87

S       = 372,52 3465,38

Y/H C Y (m) pL (kN/m2) ELN (kN/m) MoLN (kNm/m)
0,1 0,24 3,39 0,2 0,49 0,69
0,2 0,36 6,77 0,61 3 8,36
0,3 0,45 10,16 1,14 8,4 35,15
0,4 0,52 13,54 1,76 17,3 96,48
0,5 0,58 16,93 2,45 30,1 209,84
0,6 0,64 20,31 3,25 47,92 400,84
0,7 0,68 23,70 4,03 69,33 676,53
0,8 0,71 27,08 4,81 94,56 1054,66
0,9 0,72 30,47 5,48 121,2 1520,74
1,0 0,73 33,85 6,18 151,87 2117,27

S       = 544,17 6120,56

Y/H C Y (m) pL (kN/m2) ELN (kN/m) MoLN (kNm/m)
0,1 0,24 2,50 0,15 0,27 0,28
0,2 0,36 5,00 0,45 1,63 3,36
0,3 0,45 7,50 0,84 4,57 14,13
0,4 0,52 10,00 1,3 9,44 38,87
0,5 0,58 12,50 1,81 16,43 84,56
0,6 0,64 15,00 2,4 26,14 161,46
0,7 0,68 17,50 2,98 37,86 272,87
0,8 0,71 20,00 3,55 51,55 424,58
0,9 0,72 22,50 4,05 66,16 613,04
1,0 0,73 25,00 4,56 82,76 852,15

S       = 296,81 2465,3
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Tabela 59 – Esforços na massa de água (direção horizontal) – Nível d´água limite – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 60 – Esforços na massa de água (direção horizontal) – Nível d´água normal – Seção na el.:872,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 61 – Esforços na massa de água (direção horizontal) – Nível d´água limite – Seção na el.:872,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Na direção vertical, no caso das seções nas elevações 852,00m e 855,00m, haverá 

um alívio no peso efetivo da água, uma vez que existe uma massa de água sobre o paramento 

inclinado de montante. Os resultados do acréscimo dos esforços na massa de água na direção 

vertical para as seções indicadas estão apresentados nas Tabelas 62 a 65, a seguir. 

Y/H C Y (m) pL (kN/m2) ELN (kN/m) MoLN (kNm/m)
0,1 0,24 3,09 0,19 0,43 0,54
0,2 0,36 6,17 0,56 2,51 6,37
0,3 0,45 9,26 1,04 6,99 26,64
0,4 0,52 12,34 1,6 14,33 72,85
0,5 0,58 15,43 2,24 25,08 159,36
0,6 0,64 18,51 2,96 39,78 303,23
0,7 0,68 21,60 3,67 57,54 511,73
0,8 0,71 24,68 4,38 78,48 797,69
0,9 0,72 27,77 5 100,79 1152,49
1,0 0,73 30,85 5,63 126,1 1602,1

S       = 452,03 4633

Y/H C Y (m) pL (kN/m2) ELN (kN/m) MoLN (kNm/m)
0,1 0,24 0,80 0,05 0,03 0,01
0,2 0,36 1,60 0,14 0,16 0,11
0,3 0,45 2,40 0,27 0,47 0,47
0,4 0,52 3,20 0,42 0,98 1,29
0,5 0,58 4,00 0,58 1,68 2,77
0,6 0,64 4,80 0,77 2,68 5,3
0,7 0,68 5,60 0,95 3,86 8,91
0,8 0,71 6,40 1,14 5,3 13,96
0,9 0,72 7,20 1,3 6,8 20,15
1,0 0,73 8,00 1,46 8,48 27,94

S       = 30,44 80,91

Y/H C Y (m) pL (kN/m2) ELN (kN/m) MoLN (kNm/m)
0,1 0,24 1,39 0,08 0,08 0,05
0,2 0,36 2,77 0,25 0,5 0,57
0,3 0,45 4,16 0,47 1,42 2,43
0,4 0,52 5,54 0,72 2,9 6,61
0,5 0,58 6,93 1 5,03 14,34
0,6 0,64 8,31 1,33 8,02 27,46
0,7 0,68 9,70 1,65 11,61 46,37
0,8 0,71 11,08 1,97 15,85 72,31
0,9 0,72 12,47 2,24 20,27 104,06
1,0 0,73 13,85 2,53 25,44 145,11

S       = 91,12 419,31
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Tabela 62 – Esforços na massa de água (direção vertical) – Nível d´água normal – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 63 – Esforços na massa de água (direção vertical) – Nível d´água limite – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 64 – Esforços na massa de água (direção vertical) – Nível d´água normal – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 65 – Esforços na massa de água (direção vertical) – Nível d´água limite – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
- Empuxo devido a materiais siltosos: A deposição do silte que eventualmente 

possa existir no reservatório da barragem não ocorre ao longo de toda a altura do reservatório. 

É usual nos projetos de barragens considerar que essa deposição só ocorre em 1/10 da altura do 

reservatório. Desse modo, os esforços devido à presença do silte somente serão considerados 

na seção da el.:852,00m.  

A partir dos dados fornecidos na Tabela 15, é possível calcular os esforços gerados 

pela presença do material siltoso, conforme apresentado na Tabela 66, a seguir. 
 

Tabela 66 – Empuxo devido a materiais siltosos 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

EVN (kN/m) y (m) MEVN (kN.m/m)
0.025 PaN3 = 28,00 33,55 939,40
0.025 PaN4 = 35,00 35,88 1.255,92

S = 63,00 2.195,32

EVN (kN/m) y (m) MEVN (kN.m/m)
0.025 PaL3 = 48,48 33,55 1.626,34
0.025 PaL4 = 35,00 35,88 1.255,92

S = 83,48 2.882,26

EVN (kN/m) y (m) MEVN (kN.m/m)
0.025 PaN3 = 23,80 30,10 716,38
0.025 PaN4 = 25,29 32,08 811,31

S = 49,09 1.527,69

EVN (kN/m) y (m) MEVN (kN.m/m)
0.025 PaL3 = 41,20 30,10 1.240,23
0.025 PaL4 = 25,29 32,08 811,31

S = 66,49 2.051,54

Peso específico do silte - ações horizontais gas = 13,50 kN/m³
Ângulo de atrito do silte fs = 23 º
Altura de silte = 0,1 H hs = 2,80 m
Coeficiente k = (1-senfs)/(1+senfs) k = 0,44

Eas = k x hs
2 x gas / 2 Eas    = 23,18 kN/m

Moas = Eas x hs / 3 Moas   = 21,63 kN.m/m
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4.3 RESUMO DAS CARGAS 

 
Todos os esforços calculados anteriormente podem ser classificados como cargas 

verticais, cargas horizontais, ou momentos atuantes no ponto O. Cada esforço pode ter ainda 

um efeito estabilizante, ou desestabilizante. 

Agrupando, então, esses esforços, já relacionando-os com as combinações de 

carregamento consideradas para cada critério – Eletrobrás (2003), USBR (1977) ou USACE 

(1995a) – resulta nas Tabelas 67 a 93, a seguir. 
 

Tabela 67 – Cargas verticais – Critério Eletrobrás (2003) – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 68 – Cargas verticais – Critério USBR (1977) – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 
  

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

Peso Próprio 13.250,69 13.250,69 13.250,69 13.250,69 13.250,69 13.250,69
Peso de Água 2.533,00 2.533,00 3.854,96 2.533,00 4.227,16 4.227,16

Forças Estabilizantes 15.783,69 15.783,69 17.105,65 15.783,69 17.477,85 17.477,85

Subpressão -5.516,56 -5.516,56 -8.377,58 -6.386,63 -9.944,89 -8.973,91
Sismo (concreto) -397,52 -397,52
Sismo (água) -63,00 -83,48

Forças Desestabilizantes -5.516,56 -5.977,08 -8.377,58 -6.386,63 -9.944,89 -9.454,91

TOTAL (kN/m) 10.267,13 9.806,61 8.728,07 9.397,06 7.532,96 8.022,94

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

Peso Próprio 13.250,69 13.250,69 13.250,69 13.250,69 13.250,69 13.250,69
Peso de Água 2.533,00 2.533,00 3.854,96 2.533,00 4.227,16 4.227,16

Forças Estabilizantes 15.783,69 15.783,69 17.105,65 15.783,69 17.477,85 17.477,85

Subpressão -5.111,06 -5.111,06 -8.377,58 -6.386,63 -9.944,89 -8.973,91
Sismo (concreto) -662,53 -662,53
Sismo (água) -63,00 -83,48

Forças Desestabilizantes -5.111,06 -5.836,59 -8.377,58 -6.386,63 -9.944,89 -9.719,92

TOTAL (kN/m) 10.672,63 9.947,10 8.728,07 9.397,06 7.532,96 7.757,93
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Tabela 69 – Cargas verticais – Critério USACE (1995a) – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 70 – Cargas horizontais – Critério Eletrobrás (2003) – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 71 – Cargas horizontais – Critério USBR (1977) – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 72 – Cargas horizontais – Critério USACE (1995a) – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
  

CCN CCE1 CCE2 CCL

Peso Próprio 13.250,69 13.250,69 13.250,69 13.250,69
Peso de Água 2.533,00 2.533,00 3.854,96 4.227,16

Forças Estabilizantes 15.783,69 15.783,69 17.105,65 17.477,85

Subpressão -5.516,56 -5.516,56 -8.377,58 -8.973,91
Sismo (concreto) -662,53
Sismo (água) -63,00

Forças Desestabilizantes -5.516,56 -6.242,09 -8.377,58 -8.973,91

TOTAL (kN/m) 10.267,13 9.541,60 8.728,07 8.503,94

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

Empuxo de Água (montante) 3.920,00 3.920,00 5.160,40 3.920,00 5.558,00 5.558,00
Empuxo de Água (jusante) -61,25 -61,25 -938,45 -61,25 -1.155,20 -1.155,20
Empuxo devido a materiais siltosos 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18
Sismo (água) 372,52 544,17
Sismo (peso) 662,53 662,53

TOTAL (kN/m) 3.881,93 4.916,98 4.245,13 3.881,93 4.425,98 5.632,68

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

Empuxo de Água (montante) 3.920,00 3.920,00 5.160,40 3.920,00 5.558,00 5.558,00
Empuxo de Água (jusante) -61,25 -61,25 -938,45 -61,25 -1.155,20 -1.155,20
Empuxo devido a materiais siltosos 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18 23,18
Sismo (água) 372,52 544,17
Sismo (peso) 1.325,07 1.325,07

TOTAL (kN/m) 3.881,93 5.579,52 4.245,13 3.881,93 4.425,98 6.295,22

CCN CCE1 CCE2 CCL

Empuxo de Água (montante) 3.920,00 3.920,00 5.160,40 5.558,00
Empuxo de Água (jusante) -61,25 -61,25 -938,45 -1.155,20
Empuxo devido a materiais siltosos 23,18 23,18 23,18 23,18
Sismo (água) 372,52
Sismo (peso) 1.325,07

TOTAL (kN/m) 3.881,93 5.579,52 4.245,13 4.425,98
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modelagem em elementos finitos e método analítico. 

Tabela 73 – Momentos no ponto O – Critério Eletrobrás (2003) – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Tabela 74 – Momentos no ponto O – Critério USBR (1977) – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

 
  

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

MOMENTO RESISTENTE
Peso Próprio 274.492,44 274.492,44 274.492,44 274.492,44 274.492,44 274.492,44
Peso de Água 87.829,60 87.829,60 111.332,83 87.829,60 119.005,26 119.005,26
Empuxo de Água (jusante) 71,46 71,46 4.285,59 71,46 5.853,01 5.853,01

Total 362.393,50 362.393,50 390.110,86 362.393,50 399.350,71 399.350,71

MOMENTO TOMBADOR
Empuxo de Água (montante) 36.586,67 36.586,67 53.939,20 36.586,67 59.505,60 59.505,60
Subpressão 144.359,56 144.359,56 194.346,02 163.050,67 227.206,08 206.334,00
Sismo Horizontal (água) 3.465,38 6.120,56
Sismo Vertical (água) 2.195,32 2.882,26
Sismo Horizontal (concreto) 6.278,14 6.278,14
Sismo Vertical (concreto) 8.234,78 8.234,78

Total 180.946,23 201.119,85 248.285,22 199.637,34 286.711,68 289.355,34

TOTAL (kN.m/m) 181.447,27 161.273,65 141.825,64 162.756,16 112.639,03 109.995,37

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

MOMENTO RESISTENTE
Peso Próprio 274.492,44 274.492,44 274.492,44 274.492,44 274.492,44 274.492,44
Peso de Água 87.829,60 87.829,60 111.332,83 87.829,60 119.005,26 119.005,26
Empuxo de Água (jusante) 71,46 71,46 4.285,59 71,46 5.853,01 5.853,01

Total 362.393,50 362.393,50 390.110,86 362.393,50 399.350,71 399.350,71

MOMENTO TOMBADOR
Empuxo de Água (montante) 36.586,67 36.586,67 53.939,20 36.586,67 59.505,60 59.505,60
Subpressão 135.644,80 135.644,80 194.346,02 163.050,67 227.206,08 206.334,00
Sismo Horizontal (água) 3.465,38 6.120,56
Sismo Vertical (água) 2.195,32 2.882,26
Sismo Horizontal (concreto) 12.556,30 12.556,30
Sismo Vertical (concreto) 13.724,62 13.724,62

Total 172.231,47 204.173,09 248.285,22 199.637,34 286.711,68 301.123,34

TOTAL (kN.m/m) 190.162,03 158.220,41 141.825,64 162.756,16 112.639,03 98.227,37
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modelagem em elementos finitos e método analítico. 

Tabela 75 – Momentos no ponto O – Critério USACE (1995a) – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 76 – Cargas verticais – Critério Eletrobrás (2003) – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 77 – Cargas verticais – Critério USBR (1977) – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

CCN CCE1 CCE2 CCL

MOMENTO RESISTENTE
Peso Próprio 274.492,44 274.492,44 274.492,44 274.492,44
Peso de Água 87.829,60 87.829,60 111.332,83 119.005,26
Empuxo de Água (jusante) 71,46 71,46 4.285,59 5.853,01

Total 362.393,50 362.393,50 390.110,86 399.350,71

MOMENTO TOMBADOR
Empuxo de Água (montante) 36.586,67 36.586,67 53.939,20 59.505,60
Subpressão 144.359,56 144.359,56 194.346,02 206.334,00
Sismo Horizontal (água) 3.465,38
Sismo Vertical (água) 2.195,32
Sismo Horizontal (concreto) 12.556,30
Sismo Vertical (concreto) 13.724,62

Total 180.946,23 212.887,85 248.285,22 265.839,60

TOTAL (kN.m/m) 181.447,27 149.505,65 141.825,64 133.511,11

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

Peso Próprio 10.465,96 10.465,96 10.465,96 10.465,96 10.465,96 10.465,96
Peso de Água 1.964,50 1.964,50 2.948,63 1.964,50 3.255,01 3.255,01

Forças Estabilizantes 12.430,46 12.430,46 13.414,59 12.430,46 13.720,97 13.720,97

Sismo (concreto) -313,98 -313,98
Sismo (água) -49,09 -66,49

Forças Desestabilizantes 0,00 -363,07 0,00 0,00 0,00 -380,47

TOTAL (kN/m) 12.430,46 12.067,39 13.414,59 12.430,46 13.720,97 13.340,50

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

Peso Próprio 10.465,96 10.465,96 10.465,96 10.465,96 10.465,96 10.465,96
Peso de Água 1.964,50 1.964,50 2.948,63 1.964,50 3.255,01 3.255,01

Forças Estabilizantes 12.430,46 12.430,46 13.414,59 12.430,46 13.720,97 13.720,97

Sismo (concreto) -523,30 -523,30
Sismo (água) -49,09 -66,49

Forças Desestabilizantes 0,00 -572,39 0,00 0,00 0,00 -589,79

TOTAL (kN/m) 12.430,46 11.858,07 13.414,59 12.430,46 13.720,97 13.131,18
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modelagem em elementos finitos e método analítico. 

Tabela 78 – Cargas verticais – Critério USACE (1995a) – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 79 – Cargas horizontais – Critério Eletrobrás (2003) – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 80 – Cargas horizontais – Critério USBR (1977) – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 81 – Cargas horizontais – Critério USACE (1995a) – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
  

CCN CCE1 CCE2 CCL

Peso Próprio 10.465,96 10.465,96 10.465,96 10.465,96
Peso de Água 1.964,50 1.964,50 2.948,63 3.255,01

Forças Estabilizantes 12.430,46 12.430,46 13.414,59 13.720,97

Sismo (concreto) -523,30
Sismo (água) -49,09

Forças Desestabilizantes 0,00 -572,39 0,00 0,00

TOTAL (kN/m) 12.430,46 11.858,07 13.414,59 13.720,97

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

Empuxo de Água (montante) 3.125,00 3.125,00 4.232,50 3.125,00 4.587,50 4.587,50
Empuxo de Água (jusante) -1,25 -1,25 -572,45 -1,25 -744,20 -744,20
Sismo (água) 296,81 452,03
Sismo (peso) 523,30 523,30

TOTAL (kN/m) 3.123,75 3.943,86 3.660,05 3.123,75 3.843,30 4.818,63

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

Empuxo de Água (montante) 3.125,00 3.125,00 4.232,50 3.125,00 4.587,50 4.587,50
Empuxo de Água (jusante) -1,25 -1,25 -572,45 -1,25 -744,20 -744,20
Sismo (água) 296,81 452,03
Sismo (peso) 1.046,60 1.046,60

TOTAL (kN/m) 3.123,75 4.467,16 3.660,05 3.123,75 3.843,30 5.341,93

CCN CCE1 CCE2 CCL

Empuxo de Água (montante) 3.125,00 3.125,00 4.232,50 4.587,50
Empuxo de Água (jusante) -1,25 -1,25 -572,45 -744,20
Sismo (água) 296,81
Sismo (peso) 1.046,60

TOTAL (kN/m) 3.123,75 4.467,16 3.660,05 3.843,30
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modelagem em elementos finitos e método analítico. 

Tabela 82 – Momentos no ponto O – Critério Eletrobrás (2003) – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 83 – Momentos no ponto O – Critério USBR (1977) – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

 
  

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

MOMENTO RESISTENTE
Peso Próprio 194.355,89 194.355,89 194.355,89 194.355,89 194.355,89 194.355,89
Peso de Água 61.107,62 61.107,62 78.280,50 61.107,62 83.996,53 83.996,53
Empuxo de Água (jusante) 0,21 0,21 2.041,74 0,21 3.026,41 3.026,41

Total 255.463,72 255.463,72 274.678,13 255.463,72 281.378,83 281.378,83

MOMENTO TOMBADOR
Empuxo de Água (montante) 26.041,67 26.041,67 39.875,00 26.041,67 44.312,50 44.312,50
Sismo Horizontal (água) 2.465,30 4.633,00
Sismo Vertical (água) 1.527,69 2.051,54
Sismo Horizontal (concreto) 4.501,05 4.501,05
Sismo Vertical (concreto) 5.830,68 5.830,68

Total 26.041,67 40.366,39 39.875,00 26.041,67 44.312,50 61.328,77

TOTAL (kN.m/m) 229.422,05 215.097,33 234.803,13 229.422,05 237.066,33 220.050,06

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

MOMENTO RESISTENTE
Peso Próprio 194.355,89 194.355,89 194.355,89 194.355,89 194.355,89 194.355,89
Peso de Água 61.107,62 61.107,62 78.280,50 61.107,62 83.996,53 83.996,53
Empuxo de Água (jusante) 0,21 0,21 2.041,74 0,21 3.026,41 3.026,41

Total 255.463,72 255.463,72 274.678,13 255.463,72 281.378,83 281.378,83

MOMENTO TOMBADOR
Empuxo de Água (montante) 26.041,67 26.041,67 39.875,00 26.041,67 44.312,50 44.312,50
Sismo Horizontal (água) 2.465,30 4.633,00
Sismo Vertical (água) 1.527,69 2.051,54
Sismo Horizontal (concreto) 9.002,12 9.002,12
Sismo Vertical (concreto) 9.717,79 9.717,79

Total 26.041,67 48.754,57 39.875,00 26.041,67 44.312,50 69.716,95

TOTAL (kN.m/m) 229.422,05 206.709,15 234.803,13 229.422,05 237.066,33 211.661,88
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modelagem em elementos finitos e método analítico. 

Tabela 84 – Momentos no ponto O – Critério USACE (1995a) – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 85 – Cargas verticais – Critério Eletrobrás (2003) – Seção na el.:872,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 86 – Cargas verticais – Critério USBR (1977) – Seção na el.:872,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 
  

CCN CCE1 CCE2 CCL

MOMENTO RESISTENTE
Peso Próprio 194.355,89 194.355,89 194.355,89 194.355,89
Peso de Água 61.107,62 61.107,62 78.280,50 83.996,53
Empuxo de Água (jusante) 0,21 0,21 2.041,74 3.026,41

Total 255.463,72 255.463,72 274.678,13 281.378,83

MOMENTO TOMBADOR
Empuxo de Água (montante) 26.041,67 26.041,67 39.875,00 44.312,50
Sismo Horizontal (água) 2.465,30
Sismo Vertical (água) 1.527,69
Sismo Horizontal (concreto) 9.002,12
Sismo Vertical (concreto) 9.717,79

Total 26.041,67 48.754,57 39.875,00 44.312,50

TOTAL (kN.m/m) 229.422,05 206.709,15 234.803,13 237.066,33

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

Peso Próprio 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.289,19

Forças Estabilizantes 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.289,19

Sismo (concreto) -38,68 -38,68

Forças Desestabilizantes 0,00 -38,68 0,00 0,00 0,00 -38,68

TOTAL (kN/m) 1.289,19 1.250,51 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.250,51

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

Peso Próprio 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.289,19

Forças Estabilizantes 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.289,19

Sismo (concreto) -64,46 -64,46

Forças Desestabilizantes 0,00 -64,46 0,00 0,00 0,00 -64,46

TOTAL (kN/m) 1.289,19 1.224,73 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.224,73
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modelagem em elementos finitos e método analítico. 

Tabela 87 – Cargas verticais – Critério USACE (1995a) – Seção na el.:872,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 88 – Cargas horizontais – Critério Eletrobrás (2003) – Seção na el.:872,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 89 – Cargas horizontais – Critério USBR (1977) – Seção na el.:872,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 90 – Cargas horizontais – Critério USACE (1995a) – Seção na el.:872,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
  

CCN CCE1 CCE2 CCL

Peso Próprio 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.289,19

Forças Estabilizantes 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.289,19

Sismo (concreto) -64,46

Forças Desestabilizantes 0,00 -64,46 0,00 0,00

TOTAL (kN/m) 1.289,19 1.224,73 1.289,19 1.289,19

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

Empuxo de Água (montante) 320,00 320,00 674,40 320,00 788,00 788,00
Sismo (água) 30,44 91,12
Sismo (peso) 64,46 64,46

TOTAL (kN/m) 320,00 414,90 674,40 320,00 788,00 943,58

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

Empuxo de Água (montante) 320,00 320,00 674,40 320,00 788,00 788,00
Sismo (água) 30,44 91,12
Sismo (peso) 128,92 128,92

TOTAL (kN/m) 320,00 479,36 674,40 320,00 788,00 1.008,04

CCN CCE1 CCE2 CCL

Empuxo de Água (montante) 320,00 320,00 674,40 788,00
Sismo (água) 30,44
Sismo (peso) 128,92

TOTAL (kN/m) 320,00 479,36 674,40 788,00
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modelagem em elementos finitos e método analítico. 

Tabela 91 – Momentos no ponto O – Critério Eletrobrás (2003) – Seção na el.:852,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 92 – Momentos no ponto O – Critério USBR (1977) – Seção na el.:872,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

 
  

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

MOMENTO RESISTENTE
Peso Próprio 8.494,14 8.494,14 8.494,14 8.494,14 8.494,14 8.494,14

Total 8.494,14 8.494,14 8.494,14 8.494,14 8.494,14 8.494,14

MOMENTO TOMBADOR
Empuxo de Água (montante) 853,33 853,33 2.272,00 853,33 2.726,40 2.726,40
Sismo Horizontal (água) 80,91 419,31
Sismo Horizontal (concreto) 202,40 202,40
Sismo Vertical (concreto) 254,82 254,82

Total 853,33 1.391,46 2.272,00 853,33 2.726,40 3.602,93

TOTAL (kN.m/m) 7.640,81 7.102,68 6.222,14 7.640,81 5.767,74 4.891,21

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

MOMENTO RESISTENTE
Peso Próprio 8.494,14 8.494,14 8.494,14 8.494,14 8.494,14 8.494,14

Total 8.494,14 8.494,14 8.494,14 8.494,14 8.494,14 8.494,14

MOMENTO TOMBADOR
Empuxo de Água (montante) 853,33 853,33 2.272,00 853,33 2.726,40 2.726,40
Sismo Horizontal (água) 80,91 419,31
Sismo Horizontal (concreto) 404,80 404,80
Sismo Vertical (concreto) 424,71 424,71

Total 853,33 1.763,75 2.272,00 853,33 2.726,40 3.975,22

TOTAL (kN.m/m) 7.640,81 6.730,39 6.222,14 7.640,81 5.767,74 4.518,92



141 

Estudo comparativo da estabilidade de barragens de gravidade de concreto compactado a rolo através de 
modelagem em elementos finitos e método analítico. 

Tabela 93 – Momentos no ponto O – Critério USACE (1995a) – Seção na el.:872,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
4.4 VERIFICAÇÃO À ESTABILIDADE GLOBAL DA ESTRUTURA 

 
A partir dos esforços já calculados, a verificação da estabilidade global da estrutura 

será calculada, e estará atendida se as quatro condições necessárias à estabilidade, e descritas 

no item 2.3.3 forem atendidas. 

 
4.4.1 ESTABILIDADE À FLUTUAÇÃO 

 
Esta condição só é necessária para que se verifique a estabilidade global da estrutura 

de acordo com os critérios adotados pela Eletrobrás, conforme discutido no item 2.3.3.1. 

Um Fator de Segurança à Flutuação deve ser calculado de acordo com a Equação 

(14). Tal fator assume um valor mínimo para cada condição de carregamento considerada. 

Dessa forma, a verificação à flutuação estará atendida se o FSF calculado para cada caso for 

maior do que o mínimo estabelecido. 

A Tabela 94, a seguir, apresenta os resultados para cada combinação de 

carregamento. 
  

CCN CCE1 CCE2 CCL

MOMENTO RESISTENTE
Peso Próprio 8.494,14 8.494,14 8.494,14 8.494,14

Total 8.494,14 8.494,14 8.494,14 8.494,14

MOMENTO TOMBADOR
Empuxo de Água (montante) 853,33 853,33 2.272,00 2.726,40
Sismo Horizontal (água) 80,91
Sismo Horizontal (concreto) 404,80
Sismo Vertical (concreto) 424,71

Total 853,33 1.763,75 2.272,00 2.726,40

TOTAL (kN.m/m) 7.640,81 6.730,39 6.222,14 5.767,74
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modelagem em elementos finitos e método analítico. 

Tabela 94 – Verificação da estabilidade à flutuação – Critério Eletrobrás (2003) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 
4.4.2 ESTABILIDADE AO DESLIZAMENTO 

 
A verificação da estabilidade ao deslizamento estará atendida se o Fator de 

Segurança ao Deslizamento, calculado para cada condição de carregamento, for maior do que 

o mínimo estabelecido. O cálculo do FSD, entretanto, depende do critério que se está utilizando, 

de acordo com o descrito no item 2.3.3.2. Os parâmetros de resistência da rocha da fundação 

que serão utilizados para o cálculo do FSD são iguais, independente do critério adotado, e já 

foram apresentados na Tabela 13 do item 3.2. 

Nessa Tabela, os parâmetros da coesão e do ângulo interno do solo podem variar 

dentro de uma faixa de valores. Para que a verificação esteja mais a favor da segurança, serão 

adotados os menores valores dessa faixa, de modo que os coeficientes de segurança finais sejam 

menores. 

Para a Eletrobrás (2003), a estabilidade ao deslizamento estará atendida se a 

Equação (17) for satisfeita: 

FSD = ∑ =
∑ . ( )

( )
∑ .

( )

∑  ≥ 1,0     (17) 

Onde: 

FSD: Fator de segurança ao deslizamento; 

R: Força resistente ao cisalhamento; 

ΣT: Somatório das forças paralelas à superfície de deslizamento; 

ΣN: Somatório das forças normais à superfície de deslizamento em análise; 

푡푔(훷): tangente do ângulo de atrito interno do solo; 

FSD (Φ): Fator de redução da resistência ao atrito; 

∑푐.퐴: Soma da integral da coesão ao longo da área do plano de análise;  

FSD (c): Fator de redução da resistência à coesão. 

 

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

Força Resistente (kN/m) 15.783,69 15.783,69 17.105,65 15.783,69 17.477,85 17.477,85
Força que Provoca Flutuação (kN/m) 5.516,56 5.977,08 8.377,58 6.386,63 9.944,89 9.454,91
FSFmin 1,30 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
FSF = Fres / Ff lut 2,86 2,64 2,04 2,47 1,76 1,85
FSF > FSFmin ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! )
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A Tabela 95, a seguir, apresenta os resultados obtidos para a verificação ao 

deslizamento da estrutura, de acordo com os critérios Eletrobrás (2003), para cada combinação 

de carregamento, e adotando-se os coeficientes dos fatores de redução da resistência ao 

cisalhamento conforme indicados na Tabela 2. 
 

Tabela 95 – Verificação da estabilidade ao deslizamento – Critério Eletrobrás (2003) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Para o USBR (1977), a estabilidade ao deslizamento estará atendida se a Equação 

(18) for satisfeita: 

FSD ≥ 
. ( ) ( )       (18) 

Onde: 

c: Coesão; 

A: Área da seção considerada; 

ΣN: Somatório das forças normais à seção considerada; 

ΣU: Somatório das forças de subpressão; 

ΣV: Somatório das forças cisalhantes; 

푡푔(훷): Tangente do ângulo de atrito interno do solo; 

FSD: Fator de segurança ao deslizamento. 

A Tabela 96, a seguir, apresenta os resultados obtidos para a verificação ao 

deslizamento da estrutura, de acordo com os critérios USBR (1977), para cada combinação de 

carregamento, e adotando-se os coeficientes mínimos do FSD conforme indicados na Tabela 3. 

 
  

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

SN (kN/m) 10.267,13 9.806,61 8.728,07 9.397,06 7.532,96 8.022,94
B (m) 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55
FSD (c) 3,00 1,50 1,50 1,50 1,30 1,30
FSD (φ) 1,50 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
 SN . tg (f) (kN/m) 4.787,64 4.572,90 4.069,97 4.381,92 3.512,68 3.741,16
 Sc . B (kN/m) 8.110,00 8.110,00 8.110,00 8.110,00 8.110,00 8.110,00
ΣT (kN/m) 3.881,93 4.916,98 4.245,13 3.881,93 4.425,98 5.632,68
FSD 1,52 1,95 2,15 2,42 2,13 1,71
FSD > 1 ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! )
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Tabela 96 – Verificação da estabilidade ao deslizamento – Critério USBR (1977) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Para o USACE (1995a), a estabilidade ao deslizamento estará atendida se a Equação 

(19) for satisfeita: 

FSD ≥ = ( ) ( )
        (19) 

Onde: 

τ, τr: Tensão de cisalhamento atuante e resistente, respectivamente; 

σz: Tensão normal atuante na superfície do escorregamento; 

U: Tensão de subpressão atuante na superfície do escorregamento; 

σz – U: Tensão normal efetiva atuante na superfície do escorregamento; 

Φ: Ângulo de atrito interno do solo; 

c: Coesão ao longo da superfície de escorregamento; 

FSD: Fator de segurança ao deslizamento. 

 

A Tabela 97, a seguir, apresenta os resultados obtidos para a verificação ao 

deslizamento da estrutura, de acordo com os critérios USACE (1995a), para cada combinação 

de carregamento, e adotando-se os coeficientes mínimos do FSD conforme indicados na Tabela 

4. 
  

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

SN (kN/m) 15.783,69 15.783,69 17.105,65 15.783,69 17.477,85 17.477,85
SU (kN/m) -5.111,06 -5.111,06 -8.377,58 -6.386,63 -9.944,89 -8.973,91
(SN+SU) (kN/m) 10.672,63 10.672,63 8.728,07 9.397,06 7.532,96 8.503,94
B (m) 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55 40,55
 Sc . B (kN/m) 8.110,00 8.110,00 8.110,00 8.110,00 8.110,00 8.110,00
(SN+SU) . tg (f) (kN/m) 4.976,73 4.976,73 4.069,97 4.381,92 3.512,68 3.965,45
ΣT (kN/m) 3.881,93 5.579,52 4.245,13 3.881,93 4.425,98 6.295,22
FSDmin 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00
FSD 3,37 2,35 2,87 3,22 2,63 1,92
FSD > FSDmin ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! )
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Tabela 97 – Verificação da estabilidade ao deslizamento – Critério USACE (1995a) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
 
4.4.3 ESTABILIDADE AO TOMBAMENTO 

 
A verificação da estabilidade ao tombamento estará atendida se o Fator de 

Segurança ao Tombamento calculado para cada combinação de carregamento for maior do que 

o mínimo estabelecido. O cálculo do FST, entretanto, depende do critério que se está utilizando, 

de acordo com o descrito no item 2.3.3.3. Para esta verificação, os efeitos estabilizantes da 

coesão e do atrito devem ser dispensados. 

Para a Eletrobrás (2003), a estabilidade ao tombamento estará atendida se a 

Equação (20) for satisfeita: 

FST ≥ 
∑
∑          (20) 

Onde: 

ΣMe: Somatório dos momentos estabilizantes atuantes sobre a estrutura; 

ΣMt: Somatório dos momentos de tombamento devido a ação de cargas 

desestabilizantes; 

FST: Fator de segurança ao tombamento. 

 

A Tabela 98, a seguir, apresenta os resultados obtidos para a verificação ao 

tombamento da estrutura, de acordo com os critérios Eletrobrás (2003), para cada combinação 

de carregamento e adotando-se os coeficientes mínimos do FST conforme indicados na Tabela 

5. 
  

CCN CCE1 CCE2 CCL1

SN (kN/m) 15.783,69 15.783,69 17.105,65 17.477,85
SU (kN/m) -5.516,56 -5.516,56 -8.377,58 -8.973,91
(SN+SU) (kN/m) 10.267,13 10.267,13 8.728,07 8.503,94
B (m) 40,55 40,55 40,55 40,55
 Sc . B (kN/m) 8.110,00 8.110,00 8.110,00 8.110,00
(SN+SU) . tg (f) (kN/m) 4.787,64 4.787,64 4.069,97 3.965,45
ΣT (kN/m) 3.881,93 5.579,52 4.245,13 4.425,98
FSDmin 2,00 1,70 1,70 1,30
FSD 3,32 2,31 2,87 2,73
FSD > FSDmin ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! )
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Tabela 98 – Verificação da estabilidade ao tombamento – Critério Eletrobrás (2003) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Para o USBR (1977), a verificação ao tombamento é feita em relação às tensões 

resultantes que atuam na base. Se a tensão resultante a montante, devido às forças atuantes, com 

exceção da subpressão, for maior do que a pressão devido à subpressão naquele ponto, então a 

estrutura será estável ao tombamento.  Caso isso não se verifique, a estrutura ainda poderá ser 

considerada estável se no diagrama das pressões das forças exercidas combinado com o 

diagrama de subpressão, a tensão resultante a jusante for menor do que a tensão admissível, 

para qualquer caso de carga. 

A Tabela 99, a seguir, apresenta os resultados obtidos para a verificação ao 

tombamento da estrutura, de acordo com os critérios USBR (1977). 
 

Tabela 99 – Verificação da estabilidade ao tombamento – Critério USBR (1977) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

Momento Resistente (kN.m/m) 362.393,50 362.393,50 390.110,86 362.393,50 399.350,71 399.350,71
Momento Tombador (kN.m/m) 180.946,23 201.119,85 248.285,22 199.637,34 286.711,68 289.355,34
FSTmin 1,50 1,20 1,20 1,20 1,10 1,10
FST = Mres / Mtomb 2,00 1,80 1,57 1,82 1,39 1,38
FST > FSTmin ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! )

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2
• Tensões máximas sem subpressão:
SV (kN/m) 16.458,69 15.733,16 17.780,65 16.458,69 18.152,85 17.406,84
SMo (kN.m/m) 325.806,83 293.865,21 336.171,66 325.806,83 339.845,11 304.561,37
eo = SMo / SV (m) 19,80 18,68 18,91 19,80 18,72 17,50
e = B/2 - eo (m) 0,47 1,60 1,37 0,47 1,56 2,78

377,66 296,14 349,60 377,66 344,33 252,69
434,11 479,85 527,37 434,11 551,00 605,85

-- -- -- -- -- --

• Tensões da subpressão:
Subpressão montante (kN/m²) 280,00 280,00 324,30 280,00 338,50 338,5
Subpressão jusante (kN/m²) 35,00 35,00 137,00 35,00 152,00 152

• Verificação ao tombamento:
a) σmax,mont > σsub,mont (ok!) (ok!) (ok!) (ok!) (ok!) (não ok!)

σadm rocha (kN/m²) 375,00 555,56 555,56 555,56 1153,85 1153,85
b) σmax,jus + σsub,jus < σadm rocha - - - - - (ok!)
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Para o USACE (1995a), a verificação ao tombamento é feita a partir da posição da 

força resultante aplicada na base da estrutura, dada pela Equação (21): 

R =  
∑
∑           (21) 

Onde: 

∑푉: corresponde à somatória das forças verticais e horizontais aplicadas na 

estrutura; 

∑푀: corresponde à somatória dos momentos que tais forças geram em relação à 

base da estrutura; 

R: Força resultante aplicada na base da estrutura. 

 

A depender da combinação de carregamento considerada, a força R deve estar em 

uma determinada posição para que a estabilidade ao tombamento seja atendida: 

CCN – a resultante R deve estar dentro do terço médio da base: R < ; 

CCE – a resultante R deve estar dentro da metade média da base: R < ; 

CCL – a resultante R deve estar dentro da base: R < B. 

A Tabela 100, a seguir, apresenta os resultados obtidos para a verificação ao 

tombamento da estrutura, de acordo com os critérios USACE (1995a). 
 

Tabela 100 – Verificação da estabilidade ao tombamento – Critério USACE (1995a) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
 
4.4.4 VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES ATUANTES NO PLANO DA FUNDAÇÃO 

 
A verificação das tensões atuantes no contato concreto-rocha, já discutida no item 

2.3.3.4, deve atender à seguinte relação: 

 

CCN CCE1 CCE2 CCL

Somatória das forças vert e hor (kN/m) 14.824,06 15.121,11 12.973,20 12.929,92
Somatória dos momentos (kN.m/m) 181.447,27 149.505,65 141.825,64 133.511,11
R 12,24 9,89 10,93 10,33
FSTmin B/3 B/2 B/2 B
FSTmin 13,52 20,28 20,28 40,55
R < FSTmin ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! )
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휎 = = ã  á   çã
  ç

     (22) 

 

Entretanto, nenhum dos critérios utilizados desenvolve uma formulação para 

determinação da tensão máxima na fundação. Por isso, adotou-se a teoria clássica da 

Resistência dos Materiais para a flexão composta e admitindo-se distribuição linear das tensões 

normais para o seu cálculo.  

Aplicados os coeficientes de segurança apresentados na Tabela 6, a tensão 

admissível calculada deverá ser menor do que a tensão admissível da rocha da fundação. Por se 

tratar de uma rocha sã de boa qualidade, foi admitido que sua resistência é bastante elevada, 

não sendo necessário, portanto, comparar as tensões admissíveis. Nesse caso, então, apenas 

serão apresentados os cálculos das tensões máximas para cada combinação de carregamento 

para os diferentes critérios adotados.  

A Tabela 101, a seguir, apresenta os resultados obtidos para a tensão máxima na 

fundação da estrutura, de acordo com os critérios da Eletrobrás (2003). 
 

Tabela 101 – Verificação das tensões atuantes na base – Critério Eletrobrás (2003) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
A Tabela 102, a seguir, apresenta os resultados obtidos para a tensão máxima na 

fundação da estrutura, de acordo com os critérios do USBR (1977). 
 

  

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

SV (kN/m) 10.267,13 9.806,61 8.728,07 9.397,06 7.532,96 8.022,94
SMo (kN.m/m) 181.447,27 161.273,65 141.825,64 162.756,16 112.639,03 109.995,37
e' = SMo / SV (m) 17,67 16,45 16,25 17,32 14,95 13,71
e = B/2 - e' (m) 2,61 3,83 4,03 2,96 5,33 6,57

155,41 104,79 86,89 130,24 39,26 5,51

350,98 378,89 343,59 333,24 332,28 390,19

-- -- -- -- -- --
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Tabela 102 – Verificação das tensões atuantes na base – Critério USBR (1977) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

A Tabela 103, a seguir, apresenta os resultados obtidos para a tensão máxima na 

fundação da estrutura, de acordo com os critérios do USACE (1995a). 
 

Tabela 103 – Verificação das tensões atuantes na base – Critério USACE (1995a) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
4.4.5 VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES ATUANTES NO INTERIOR DA BARRAGEM 

 

A verificação das tensões atuantes no interior da barragem, também discutida no 

item 2.3.3.4, será feita calculando-se as tensões através das Equações (25) e (26) – onde adotou-

se a teoria clássica da Resistência dos Materiais para a flexão composta e admitiu-se 

distribuição linear das tensões normais para o seu cálculo – e comparando-as com as tensões 

admissíveis do concreto indicadas nas Tabelas 7 a 11.  

Analiticamente não é viável a verificação de todas as seções da estrutura, de modo 

que apenas serão verificadas duas seções, conforme discutido no item 4.2 deste trabalho. As 

seções analisadas já foram apresentadas nas Figuras 38 e 39. 

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

SV (kN/m) 10.672,63 9.947,10 8.728,07 9.397,06 7.532,96 7.757,93
SMo (kN.m/m) 190.162,03 158.220,41 141.825,64 162.756,16 112.639,03 98.227,37
e' = SMo / SV (m) 17,82 15,91 16,25 17,32 14,95 12,66
e = B/2 - e' (m) 2,46 4,37 4,03 2,96 5,33 7,62

167,39 86,69 86,89 130,24 39,26 -24,39

359,00 403,92 343,59 333,24 332,28 407,03

-- -- -- -- -- 408,53
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CCN CCE1 CCE2 CCL

SV (kN/m) 10.267,13 9.541,60 8.728,07 8.503,94
SMo (kN.m/m) 181.447,27 149.505,65 141.825,64 133.511,11
e' = SMo / SV (m) 17,67 15,67 16,25 15,70
e = B/2 - e' (m) 2,61 4,61 4,03 4,58

155,41 74,80 86,89 67,59

350,98 395,81 343,59 351,83

-- -- -- --
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Para o cálculo analítico das tensões que ocorrem no interior da estrutura, são 

consideradas apenas os carregamentos atuantes até o limite superior que define a seção a ser 

analisada. A Tabela 104, a seguir, apresenta os resultados obtidos para a tensão máxima na 

seção da el.:855,00m, de acordo com os critérios da Eletrobrás (2003). Os valores das tensões 

admissíveis do concreto à compressão e à tração calculados a partir das Tabelas 7 e 8 também 

estão apresentados na Tabela 104. 
 

Tabela 104 – Verificação das tensões atuantes na seção el.:855,00m – Critério Eletrobrás (2003) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
A Tabela 105, a seguir, apresenta os resultados obtidos para a tensão máxima na 

seção da el.:855,00m, de acordo com os critérios da USBR (1977). Os valores das tensões 

admissíveis do concreto à compressão calculados a partir da Tabela 11, e os valores das tensões 

admissíveis do concreto à tração calculados a partir da Equação 35 também estão apresentados 

na Tabela 105. 

 
  

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

SV (kN/m) 12.430,46 12.067,39 13.414,59 12.430,46 13.720,97 13.340,50
SMo (kN.m/m) - My 229.422,05 215.097,33 234.803,13 229.422,05 237.066,33 220.050,06
e' = SMo / SV (m) 18,46 17,82 17,50 18,46 17,28 16,49
e = B/2 - e' (m) -0,44 0,20 0,52 -0,44 0,74 1,54

370,06 323,60 339,91 370,06 333,73 275,21

319,56 345,88 404,32 319,56 427,49 464,90

-- -- -- -- -- --
σadm,comp (kN/m²) 3.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.900,00 3.900,00
σadm,tração (kN/m²) 300,0 360,0 360,0 360,0 390,0 390,0
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Tabela 105 – Verificação das tensões atuantes na seção el.:855,00m – Critério USBR (1977) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
A Tabela 106, a seguir, apresenta os resultados obtidos para a tensão máxima na 

seção da el.:855,00m, de acordo com os critérios da USACE (1995a). Os valores das tensões 

admissíveis do concreto à compressão e à tração calculados a partir das Tabelas 9 e 10 também 

estão apresentados na Tabela 106. 

 
Tabela 106 – Verificação das tensões atuantes na seção el.:855,00m – Critério USACE (1995a) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
A Tabela 107, a seguir, apresenta os resultados obtidos para a tensão máxima na 

seção da el.:872,00m, de acordo com os critérios da Eletrobrás (2003). Os valores das tensões 

admissíveis do concreto à compressão e à tração calculados a partir das Tabelas 7 e 8 também 

estão apresentados na Tabela 107. 

 

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

SV (kN/m) 12.430,46 11.858,07 13.414,59 12.430,46 13.720,97 13.131,18
SMo (kN.m/m) 229.422,05 206.709,15 234.803,13 229.422,05 237.066,33 211.661,88
e' = SMo / SV (m) 18,46 17,43 17,50 18,46 17,28 16,12
e = B/2 - e' (m) -0,44 0,59 0,52 -0,44 0,74 1,91

370,06 296,63 339,91 370,06 333,73 248,46

319,56 361,23 404,32 319,56 427,49 480,04

-- -- -- -- -- --
σadm,comp (kN/m²) 1.980,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00
σadm,tração (kN/m²) 66,7 67,7 67,7 244,3 208,5 23,4
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CCN CCE1 CCE2 CCL

SV (kN/m) 12.430,46 11.858,07 13.414,59 13.720,97
SMo (kN.m/m) 229.422,05 206.709,15 234.803,13 237.066,33
e' = SMo / SV (m) 18,46 17,43 17,50 17,28
e = B/2 - e' (m) -0,44 0,59 0,52 0,74

370,06 296,63 339,91 333,73

319,56 361,23 404,32 427,49

-- -- -- --
σadm,comp (kN/m²) 1.800,00 3.000,00 3.000,00 5.400,00
σadm,tração (kN/m²) 0,0 198,1 198,1 495,3
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Tabela 107 – Verificação das tensões atuantes na seção el.:872,00m – Critério Eletrobrás (2003) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
A Tabela 108, a seguir, apresenta os resultados obtidos para a tensão máxima na 

seção da el.:872,00m, de acordo com os critérios da USBR (1977). Os valores das tensões 

admissíveis do concreto à compressão calculados a partir da Tabela 11, e os valores das tensões 

admissíveis do concreto à tração calculados a partir da Equação 35 também estão apresentados 

na Tabela 108. 

 
Tabela 108 – Verificação das tensões atuantes na seção el.:872,00m – Critério USBR (1977) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
A Tabela 109, a seguir, apresenta os resultados obtidos para a tensão máxima na 

seção da el.:872,00m, de acordo com os critérios da USACE (1995a). Os valores das tensões 

admissíveis do concreto à compressão e à tração calculados a partir das Tabelas 9 e 10 também 

estão apresentados na Tabela 109. 

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

SV (kN/m) 1.289,19 1.250,51 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.250,51
SMo (kN.m/m) - My 7.640,81 7.102,68 6.222,14 7.640,81 5.767,74 4.891,21
e' = SMo / SV (m) 5,93 5,68 4,83 5,93 4,47 3,91
e = B/2 - e' (m) -0,65 -0,40 0,45 -0,65 0,81 1,37

167,37 145,50 90,92 167,37 65,91 26,18

77,03 91,57 153,47 77,03 178,49 210,89

-- -- -- -- -- --
σadm,comp (kN/m²) 3.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.900,00 3.900,00
σadm,tração (kN/m²) 300,0 360,0 360,0 360,0 390,0 390,0














B
e

B
V

m
.61.

 j
V

B
e

B













.

.
1

6

'.3
.2

max e
V



CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2

SV (kN/m) 1.289,19 1.224,73 1.289,19 1.289,19 1.289,19 1.224,73
SMo (kN.m/m) 7.640,81 6.730,39 6.222,14 7.640,81 5.767,74 4.518,92
e' = SMo / SV (m) 5,93 5,50 4,83 5,93 4,47 3,69
e = B/2 - e' (m) -0,65 -0,23 0,45 -0,65 0,81 1,59

167,37 131,27 90,92 167,37 65,91 11,11

77,03 100,90 153,47 77,03 178,49 221,06

-- -- -- -- -- --
σadm,comp (kN/m²) 1.980,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 6.000,00
σadm,tração (kN/m²) 0,0 0,0 0,0 74,3 38,5 0,0














B
e

B
V

m
.61.

 j
V

B
e

B












.

.
1

6

'.3
.2

max e
V





153 

Estudo comparativo da estabilidade de barragens de gravidade de concreto compactado a rolo através de 
modelagem em elementos finitos e método analítico. 

 
Tabela 109 – Verificação das tensões atuantes na seção el.:872,00m – Critério USACE (1995a) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 
A partir dos resultados obtidos, algumas análises são possíveis de serem feitas. 

Primeiramente analisando as combinações de carregamento, é possível observar que elas são 

idênticas para os três critérios utilizados, uma vez que a combinação CCN utilizada para 

verificação pelo USACE (1995a) corresponde à combinação CCN utilizada para verificação 

pela Eletrobrás (2003) e USBR (1977), o mesmo ocorrendo com as combinações CCE1, CCE2 

e CCL – que corresponde à CCL1. 

As combinações são iguais, porém, os resultados obtidos foram diferentes. Conclui-

se que essa diferença foi proveniente do fato de algumas ações serem calculadas de forma 

diferente a depender do critério que se utilizou. Assim, o cálculo da subpressão para condição 

do nível d´água normal e drenos operantes, bem como o cálculo do efeito do sismo no concreto 

foram os responsáveis pelas diferenças obtidas. 

Uma subpressão menor, calculada para condição de carregamento normal, segundo 

o critério do USBR (1977), em relação aos outros dois, fez com que a carga vertical estabilizante 

nessa condição fosse maior do que a carga vertical estabilizante calculada segundo os critérios 

Eletrobrás (2003) e USACE (1995a). Analogamente, o mesmo ocorreu com as cargas 

horizontais e momentos em torno do ponto O; devido à menor força horizontal do sismo 

calculada pelo critério Eletrobrás (2003), a carga horizontal estabilizante para a condição de 

carregamento excepcional 1 foi menor do que a calculada segundo os critérios USBR (1977) e 

USACE (1995a). 

CCN CCE1 CCE2 CCL

SV (kN/m) 1.289,19 1.224,73 1.289,19 1.289,19
SMo (kN.m/m) 7.640,81 6.730,39 6.222,14 5.767,74
e' = SMo / SV (m) 5,93 5,50 4,83 4,47
e = B/2 - e' (m) -0,65 -0,23 0,45 0,81

167,37 131,27 90,92 65,91

77,03 100,90 153,47 178,49

-- -- -- --
σadm,comp (kN/m²) 1.800,00 3.000,00 3.000,00 5.400,00
σadm,tração (kN/m²) 198,1 198,1 495,3
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Essas diferenças nas cargas estabilizantes totais para cada condição de 

carregamento influenciaram os resultados da verificação da estabilidade global da estrutura.  

Comparando-se os resultados obtidos para as tensões atuantes na base da estrutura, 

observa-se que os resultados diferentes aparecem nas combinações que possuem ações que são 

calculadas de modo diferente. Ou seja, combinações CCN, CCE1, CCL1 e CCL2. O 

comparativo dessas tensões está apresentado na Tabela 110, a seguir. 
 

Tabela 110 – Comparativo das tensões atuantes na base segundo os critérios Eletrobrás (2003), USACE (1995a) 
e USBR (1977) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

É possível observar que as diferenças entre as tensões de jusante – que é o local 

onde ocorrem as maiores tensões – segundo os critérios Eletrobrás (2003), USBR (1977) e 

USACE (1995a) não são tão discrepantes, não passando dos 7% na pior situação. 

Da Tabela 110, também é possível perceber que o critério do USBR (1977) é o que 

fornece as maiores tensões, seguido pelo critério USACE (1995a), e por último a Eletrobrás 

(2003). 

Entretanto, como no cálculo das tensões atuantes no corpo da barragem não houve 

consideração do efeito da subpressão, a diferença obtida nos resultados foi proveniente apenas 

da diferença no cálculo do sismo, uma vez que as demais forças analisadas são calculadas de 

modo igual para todos os três critérios. Desse modo, foram encontradas diferenças apenas nas 

condições de carregamento que tem o sismo como ação atuante, ou seja, condições CCE1 e 

CCL2. 

Nas Tabelas 111 e 112 a seguir estão apresentados os comparativos para as tensões 

no interior da barragem para cada um dos três critérios utilizados. 

 
  

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2
σm (kN/m²) 155,41 104,79 86,89 130,24 39,26 5,51
σj (kN/m²) 350,98 378,89 343,59 333,24 332,28 390,19
σm (kN/m²) 167,39 86,69 86,89 130,24 39,26 -
σj (kN/m²) 359,00 403,92 343,59 333,24 332,28 408,53
σm (kN/m²) 155,41 74,80 86,89 - 67,59 -
σj (kN/m²) 350,98 395,81 343,59 - 351,83 -

0,0% 0,0% 5,9% 4,7%6,6%

Eletrobrás

USBR

USACE

Diferença % entre 
maior e menor

2,3%
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Tabela 111 – Comparativo das tensões atuantes no interior da barragem segundo os critérios Eletrobrás (2003), 
USACE (1995a) e USBR (1977) – Seção na el.:855,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 112 – Comparativo das tensões atuantes no interior da barragem segundo os critérios Eletrobrás (2003), 
USACE (1995a) e USBR (1977) – Seção na el.:872,00m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Observa-se que, a depender da condição considerada, a maior tensão pode ocorrer 

a montante ou a jusante da seção, independente do critério considerado. Além disso, quando 

comparadas as tensões no interior do concreto com as tensões na base da estrutura, nota-se uma 

menor variação entre as tensões de montante e de jusante quando analisadas no interior do 

concreto, atingindo valores máximo algumas vezes superiores àqueles obtidos na base da 

barragem. Esse fato se deve à não consideração das tensões de subpressão, que tendiam a 

diminuir os valores de montante. 

Além disso, é possível comprovar que quanto mais alto se toma a seção que passa 

pelo interior da barragem, menores são as tensões encontradas. Esse resultado corrobora a 

escolha da seção para análise, por esta ser a seção mais alta dentro do leito do rio; à medida que 

a altura da seção diminui, diminuem também as ações atuantes e consequentemente os esforços 

e tensões que se desenvolvem no interior da estrutura. 

Das Tabelas 111 e 112 também é possível observar que não existem tensões de 

tração atuando no corpo da barragem, apenas tensões de compressão. Adicionalmente, verifica-

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2
σm (kN/m²) 370,06 323,60 339,91 370,06 333,73 275,21
σj (kN/m²) 319,56 345,88 404,32 319,56 427,49 464,90
σm (kN/m²) 370,06 296,63 339,91 370,06 333,73 248,46
σj (kN/m²) 319,56 361,23 404,32 319,56 427,49 480,04
σm (kN/m²) 370,06 296,63 339,91 - 333,73 -
σj (kN/m²) 319,56 361,23 404,32 - 427,49 -

4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3%

Eletrobrás

USBR

USACE

Diferença % entre 
maior e menor

0,0%

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2
σm (kN/m²) 167,37 145,50 90,92 167,37 65,91 26,18
σj (kN/m²) 77,03 91,57 153,47 77,03 178,49 210,89
σm (kN/m²) 167,37 131,27 90,92 167,37 65,91 11,11
σj (kN/m²) 77,03 100,90 153,47 77,03 178,49 221,06
σm (kN/m²) 167,37 131,27 90,92 - 65,91 -
σj (kN/m²) 77,03 100,90 153,47 - 178,49 -

10,2% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8%

Eletrobrás

USBR

USACE

Diferença % entre 
maior e menor

0,0%
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se que essas tensões calculadas – para todas as situações – estão abaixo da tensão limite 

admitida para cada condição de carregamento, para cada critério verificado. Dessa forma, a 

estabilidade a partir da análise das tensões está atendida. 

Os resultados obtidos para as tensões atuantes representam a única condição de 

verificação à estabilidade com a qual se pode realizar uma análise direta, uma vez que para as 

demais condições, cada entidade preconiza um método de análise diferente, que leva em conta 

diferentes fatores. 

É o caso da verificação à estabilidade ao deslizamento. Embora se possa realizar 

um comparativo entre os resultados obtidos a partir dos critérios do USBR (1977) e USACE 

(1995a), não se pode comparar esses resultados com os obtidos a partir do critério adotado pela 

Eletrobrás, uma vez que ela utiliza coeficientes parciais para redução da resistência ao atrito e 

à coesão. Dessa forma, o FSD final apenas deve ser maior do que 1, enquanto que USBR (1977) 

e USACE (1995a) verificam o FSD sem contar com coeficientes parciais de redução da 

resistência. 

Assim, os resultados obtidos comparando-se apenas os critérios do USBR (1977) e 

USACE (1995a), estão apresentados na Tabela 113, a seguir. 

 
Tabela 113 – Comparativo da estabilidade ao deslizamento segundo os critérios USACE (1995a) e USBR (1977) 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Novamente, comparando os valores de FSD calculados percebe-se que os valores 

são diferentes para os casos de carregamento onde atuam ações que são calculadas de forma 

diferentes a depender do critério adotado.  

Da Tabela 113 também é possível observar que os maiores fatores de segurança 

foram calculados, em sua maioria, segundo o critério do USBR (1977), que é também o que 

fornece os maiores FSD´s mínimos para as condições normal e excepcional. Entretanto, o maior 

FSD mínimo para o caso de combinação limite é fornecido pelo USACE (1995a), que foi 

também o que obteve o maior FSD calculado para esse caso. 

CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2
FSDmin 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00
FSD 3,37 2,35 2,87 3,22 2,63 1,92
FSD > FSDmin ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) ( ok! )
FSDmin 2,00 1,70 1,70 - 1,30 -
FSD 3,32 2,31 2,87 - 2,73 -
FSD > FSDmin ( ok! ) ( ok! ) ( ok! ) - ( ok! ) -
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Em todos os casos, inclusive segundo os critérios da Eletrobrás (2003) os fatores de 

segurança ao deslizamento calculados foram maiores do que os mínimos estabelecidos.  

Quanto à verificação da estabilidade ao tombamento, a depender do critério 

adotado, a forma de verificar é diferente. Tomando-se a verificação feita segundo o critério 

Eletrobrás (2003), a verificação é função unicamente dos momentos tombador e estabilizados. 

Dessa forma, o FST é calculado de forma direta. 

Tomando, agora, a verificação feita segundo o critério USBR (1977), seu cálculo é 

feito em função das tensões. Para a verificação da CCL2, arbitrou-se uma tensão admissível 

para a rocha. 

Por último, pelo critério de cálculo do USACE (1995a), a verificação à estabilidade 

é feita em função da posição da força resultante que atua na seção, que por sua vez é calculada 

em função de forças e momentos. 

Para todos os casos, os fatores de segurança ao deslizamento calculados foram 

superiores aos fatores mínimos, garantindo, dessa forma, a estabilidade ao tombamento. 

Pelos critérios USBR (1977) e USACE (1995a) a estabilidade global da estrutura 

está atendida, uma vez que a verificação ao tombamento e deslizamento foram atendidas. 

Já pelo critério Eletrobrás (2003), uma última verificação deve ser atendida, que é 

a verificação à flutuação. Por esta verificação, os fatores de segurança calculados para cada 

condição de carregamento foram superiores aos fatores mínimos, de modo que esta verificação 

também está atendida. 

Por isso, conclui-se que a verificação à estabilidade global da estrutura, para os 

modelos analíticos desenvolvidos, está atendida para os três critérios adotados. 
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Neste Capítulo serão discutidos os critérios adotados em cada etapa da metodologia 

para modelagem numérica elaborada por Gutstein (2011), bem como os resultados encontrados 

ao final das análises realizadas. 

Para a modelagem numérica foi adotada a mesma seção transversal da barragem 

apresentada no Capítulo 3, já previamente analisada analiticamente. Desse modo, já se sabe que 

a estabilidade global da seção transversal está atendida segundo os critérios da Eletrobrás 

(2003), USBR (1977) e USACE (1995a) adotados neste trabalho. 

 

5.1 ETAPA 1 – ESTUDOS INICIAIS 

 
Nessa primeira etapa são feitos os estudos iniciais relacionados à escolha da seção 

transversal da barragem, e da fundação, para modelagem. No que diz respeito à fundação, deve-

se definir se ela será modelada ou se serão adotados apoios para representar o maciço rochoso. 

A seção transversal já foi escolhida no Capítulo 3 e sua estabilidade analisada no 

Capítulo 4. Para a modelagem da fundação, será desenvolvido apenas um modelo, conforme 

mencionado no item 3.3.2.  

Para este trabalho, adotar-se-á, para a fundação, um modelo geomecânico mais 

simples, onde os efeitos da percolação de água no maciço da fundação, bem como a possível 

existência de camadas heterogêneas nele não serão considerados, por não fazerem parte do 

escopo. A interação solo-estrutura será considerada de forma aproximada, pois o solo será 

tratado como um meio homogêneo, isotrópico e contínuo. 

O módulo de elasticidade, o coeficiente de Poisson e o peso específico do solo da 

fundação – necessários para o modelo – serão obtidos a partir dos estudos geotécnicos. 

 

5.2 ETAPA 2 – TIPO DE ANÁLISE 

 
Uma vez que a geometria do modelo está bem definida, deve-se definir o tipo de 

análise que será empregada. Desse modo, conforme discutido no item 2.4.5.3, para barragens 
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de gravidade emprega-se usualmente análise estática elástica linear, já que os carregamentos 

aplicados estão dentro do trecho linear da lei constitutiva dos materiais. 

Apesar de ser possível a realização de análise não linear utilizando o MEF, uma 

análise desse tipo demanda um conhecimento do histórico de carregamentos da estrutura, o qual 

dificilmente está disponível para o projetista.  

 
5.3 ETAPA 3 – ESTADO TENSÃO-DEFORMAÇÃO 

 
O estado tensão-deformação que se deseja estudar é aquele que ocorre no plano de 

contato concreto-rocha. Dessa forma, de acordo com o recomendado em Gutstein (2011), os 

modelos em elementos finitos devem considerar a geometria do conjunto barragem-fundação. 

Para este trabalho será empregado um modelo no qual parte da fundação será 

efetivamente modelada, e sua deformabilidade será considerada através do módulo de 

elasticidade do material. Para modelagem do maciço da fundação será empregado o princípio 

de Saint-Vernant, conforme descrito no item 2.4.5.5. Dessa forma, a extensão do maciço que 

será modelada será igual à maior dimensão da seção da barragem em análise – base ou altura, 

não sendo considerados os parâmetros de rigidez do maciço para determinação da vinculação 

das extremidades, que serão consideradas engastadas. 

A modelagem da seção a ser estudada, bem como da fundação, será feita 

empregando-se elementos planos isoparamétricos, uma vez que a hipótese de problema 

bidimensional é válida aqui devido à ausência de cargas aplicadas transversalmente à seção da 

barragem, conforme já discutido no item 2.4.2 deste trabalho. 

O tipo de elemento escolhido para a modelagem foi o elemento tipo “Shell”, para o 

qual foi adotado um comportamento de membrana – no software utilizado neste trabalho o 

comportamento de membrana corresponde à utilização da formulação isoparamétrica no estado 

plano de deformação (CSI, 2005). 

 
5.4 ETAPA 4 – DETERMINAÇÃO DA MALHA 

 
Uma vez definidos os modelos a serem utilizados, deve-se definir a malha que 

melhor representará o modelo da seção transversal da barragem em elemento finito. Para tal, 

análises de validação devem ser realizadas no modelo, levando-se em consideração os seguintes 

fatores: 

a) Discretização da estrutura; 
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b) Dimensões do maciço da fundação; 

c) Modelagem da vinculação; 

d) Simplificações da geometria na modelagem; 

e) Refinamento do modelo. 

 

Os cuidados que devem ser tomados para cada um desses fatores já foram 

abordados no item  2.4.5.5. Para validação da discretização adotada para a modelagem da seção 

transversal, partiu-se inicialmente de uma malha onde foram utilizados elementos planos 

isoparamétricos retangulares, com dimensões máximas de 2,0x2,0m. Nas regiões junto aos 

paramentos e crista da barragem utilizou-se elementos planos isoparamétricos triangulares, com 

ângulos internos entre 35° e 135°. A Figura 47, a seguir, ilustra a primeira malha. 

 
Figura 47 – Malha 1 – dimensões máximas dos elementos de 2,0x2,0m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
A Malha 1 foi processada apenas com o carregamento devido ao peso próprio da 

estrutura, e as tensões normais e cisalhantes que atuam no corpo da barragem foram obtidas. 

As tensões cisalhantes são representadas pelas tensões S12 e as tensões normais são 

representadas pelas tensões S22, conforme ilustra a Figura 48 a seguir. 
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Figura 48 – Direção das tensões de cisalhamento e tensões normais no interior dos elementos 

 
(FONTE: Adaptado de CSI, 2005) 

 

As direções 1 e 2 dos eixos locais dos elementos finitos utilizados estão 

apresentadas na Figura 49 a seguir. 

 
Figura 49 – Direção dos eixos locais nos elementos finitos utilizados 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

As tensões cisalhantes e normais obtidas para a Malha 1 estão apresentadas nas 

Figuras 50 a 53, a seguir. 
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Figura 50 – Malha 1 – tensões cisalhantes interpoladas no interior do corpo da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Figura 51 – Malha 1 – tensões normais interpoladas no interior do corpo da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Figura 52 – Malha 1 – tensões cisalhantes não-interpoladas no interior do corpo da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Figura 53 – Malha 1 – tensões normais não-interpoladas no interior do corpo da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Nas Figuras 50 e 51 – onde as tensões apresentadas em cada elemento são o 

resultado da interpolação das tensões obtidas em cada nó – é possível observar que há uma 

grande quantidade de isolinhas que cruzam um mesmo elemento, o que, segundo Ribeiro Jr. e 

Santos (2007), é um indicativo de que a malha não está suficientemente refinada. 

Nas Figuras 52 e 53 – onde as tensões apresentadas em cada elemento não são o 

resultado da interpolação das tensões obtidas em cada nó – é possível observar que há uma 

grande variação do valor das tensões calculadas em elementos adjacentes, em toda a seção 

transversal modelada. Desse modo, descartou-se o uso dessa malha, por não estar 

suficientemente refinada. 

Partindo-se, então, da Malha 1, discretizou-se ainda mais os elementos, passando a 

elementos planos isoparamétricos de dimensões máximas 1,5x1,5m. A Malha 2 apresentou-se 

da seguinte forma, ilustrada na Figura 54, a seguir. 
 

Figura 54 – Malha 2 – dimensões máximas dos elementos de 1,5x1,5m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
A Malha 2 foi processada apenas com o carregamento devido ao peso próprio da 

estrutura, e as tensões normais e cisalhantes que atuam no corpo da barragem foram obtidas, 

conforme ilustram as Figuras 55 a 58, a seguir. 
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Figura 55 – Malha 2 – tensões cisalhantes interpoladas no interior do corpo da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Figura 56 – Malha 2 – tensões normais interpoladas no interior do corpo da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Figura 57 – Malha 2 – tensões cisalhantes não interpoladas no interior do corpo da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Figura 58 – Malha 2 – tensões normais não interpoladas no interior do corpo da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Dessa vez, nas Figura 55 e 56 é possível observar que há uma diminuição na 

quantidade de isolinhas que cruzam um mesmo elemento; entretanto, nas Figuras 57 e 58 ainda 

observa-se uma grande variação do valor das tensões calculadas em elementos adjacentes, em 

toda a seção transversal modelada. Mais uma vez, descartou-se o uso dessa malha, por não estar 

suficientemente refinada. 

Partindo-se, agora, da Malha 2, discretizou-se ainda mais os elementos, passando a 

elementos planos isoparamétricos de dimensões máximas 1,0x1,0m. A Malha 3 apresentou-se 

da seguinte forma, ilustrada na Figura 59, a seguir. 
 

Figura 59 – Malha 3 – dimensões máximas dos elementos de 1,0x1,0m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

A Malha 3 foi processada apenas com o carregamento devido ao peso próprio da 

estrutura, e as tensões normais e cisalhantes que atuam no corpo da barragem foram obtidas, 

conforme ilustram as Figuras 60 a 63, a seguir. 
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Figura 60 – Malha 3 – tensões cisalhantes interpoladas no interior do corpo da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Figura 61 – Malha 3 – tensões normais interpoladas no interior do corpo da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Figura 62 – Malha 3 – tensões cisalhantes não interpoladas no interior do corpo da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Figura 63 – Malha 3 – tensões normais não interpoladas no interior do corpo da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Nas Figuras 60 e 61 é possível observar que quase não há mais de uma isolinha em 

um mesmo elemento. Já nas Figuras 62 e 63, observa-se que não há mais uma grande variação 

do valor das tensões calculadas em elementos adjacentes, em toda a seção transversal modelada. 

Tais fatores são fortes indicativos de que a malha atingiu um nível de refinamento aceitável. 

De modo a confirmar o refinamento da malha, foi elaborada uma nova malha, dessa 

vez utilizando elementos planos isoparamétricos de dimensões máximas 0,5x0,5m, conforme 

ilustra a Figura 64, a seguir. 
 

Figura 64 – Malha 4 – dimensões máximas dos elementos de 0,5x0,5m 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

A Malha 4 foi processada apenas com o carregamento devido ao peso próprio da 

estrutura, e as tensões normais e cisalhantes que atuam no corpo da barragem foram obtidas, 

conforme ilustram as Figuras 65 a 68, a seguir. 
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Figura 65 – Malha 4 – tensões cisalhantes interpoladas no interior do corpo da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Figura 66 – Malha 4 – tensões normais interpoladas no interior do corpo da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Figura 67 – Malha 4 – tensões cisalhantes não interpoladas no interior do corpo da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Figura 68 – Malha 4 – tensões normais não interpoladas no interior do corpo da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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É possível observar que os resultados obtidos na Malha 4 se aproximam bastante 

daqueles obtidos na Malha 3; nas Figuras 65 e 66 quase não há mais de uma isolinha em um 

mesmo elemento, e nas Figuras 67 e 68 observa-se que não há grande variação do valor das 

tensões calculadas em elementos adjacentes, ao longo de toda a seção transversal modelada, 

com exceção das regiões próximas à galeria de drenagem e do paramento de jusante da 

barragem. Entretanto, o número de elementos utilizados na Malha 4 foi três vezes o número de 

elementos necessário para gerar a Malha 3, o que consequentemente aumenta o tempo de 

processamento e a quantidade de informações geradas a partir do modelo. 

Uma vez que os resultados obtidos a partir da Malha 3 apresentaram pouca 

divergência com relação aos resultados obtidos na Malha 4, com exceção das regiões próximas 

à galeria de drenagem e do paramento de jusante da barragem onde as isolinhas apresentaram 

um comportamento mais suave na Malha 4, de modo a otimizar o processamento da estrutura, 

optou-se por trabalhar com a Malha 3, e nas regiões citadas adotar uma discretização conforme 

a apresentada na Malha 4. 

A malha final está apresentada na Figura 69, a seguir. 

 
Figura 69 – Modelo numérico – Malha adotada 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

A mesma discretização adotada para a seção transversal da barragem será adotada 

também para a modelagem do maciço.  
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Adicionalmente, uma nova malha com uma geometria mais simplificada será 

criada. Para esta malha, a galeria de drenagem será suprimida. O objetivo desta nova malha é 

viabilizar a comparação dos resultados obtidos com o MEF com aqueles obtidos a partir da 

metodologia sugerida de Tyelke (1938), e apresentada no item 2.3.3.4. Tal malha está 

apresentada na Figura 70, a seguir. 

 
Figura 70 – Modelo numérico – Malha simplificada adotada 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Esta geometria simplificada será utilizada apenas para validação das tensões na base 

obtidas a partir dos carregamentos de peso próprio e empuxo de água, através da comparação 

com os resultados obtidos por Tyelke (1938). 

Não foram realizadas análises de validação para verificar a influência das 

dimensões modeladas, pois aplicou-se o princípio de Saint-Vernant descrito no item 2.4.5.5 

deste trabalho. Tal princípio enuncia que um distúrbio que age em um modelo tem sua 

influência nas tensões propagada em uma área de influência de largura igual à do distúrbio. 

Então, se considerarmos a barragem como o distúrbio, a extensão das dimensões do maciço 

deve ser pelo menos igual à maior dimensão da estrutura – altura ou largura da base. 

Para a barragem de estudo, a maior dimensão é a sua base, de modo que o maciço 

de fundação será modelado com dimensões iguais à largura da base da barragem. A 

discretização da malha da seção da barragem e sua fundação está apresentada na Figura 71, a 

seguir. 
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Figura 71 – Modelo numérico – Discretização da malha do corpo e fundação da barragem 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Partindo-se do princípio de Saint-Vernant, as ações que atuam sobre a barragem 

não terão mais qualquer efeito na fundação a partir dos limites extremos da perturbação. Desse 

modo, a continuidade da fundação nesses limites será representada através de apoios fixos. A 

vinculação entre a barragem e o maciço foi considerada engastada de modo a simular o 

comportamento que se espera da estrutura uma vez executada. 

A malha a ser utilizada para as simulações numéricas fica então determinada, após 

realizadas as análises de validação apresentadas. 

 

5.5 ETAPA 5 – MODELAGEM DO CARREGAMENTO 

 
No modelo elaborado foram inseridos todos os carregamentos já apresentados no 

item 2.3.2 deste trabalho. Para os empuxos de água e silte, aplicou-se uma carga triangular 

distribuída ao longo da superfície de contato dos elementos, calculada segundo a metodologia 

analítica tradicional. Já o carregamento pseudo-estático calculado devido ao sismo foi aplicado 

diretamente nos nós do paramento de montante da barragem, uma vez que sua distribuição não 

é linear.  

A consideração da subpressão foi feita através da aplicação do carregamento nos 

elementos da interface entre o concreto e a rocha de fundação. As tensões obtidas do modelo 

serão as tensões totais, e em seguida será subtraído o valor das tensões de subpressão para 

obtenção das tensões efetivas. 

B B 

B 

B 
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Uma vez aplicados os carregamentos – calculados a partir dos critérios de projeto 

propostos pela Eletrobrás, USBR e USACE – estes foram combinados segundo as condições 

de carregamento apresentadas no item 3.3.1 deste trabalho. Tais combinações foram definidas 

a partir dos critérios de projeto das entidades anteriormente citadas.  

 
5.6 ETAPA 6 – DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS MATERIAIS 

 
Para a modelagem do corpo da barragem foram adotados os parâmetros para o 

material CCR usualmente adotados nas verificações de estabilidade de barragens e já discutidos 

no item 3.2, isto é, peso específico de 23,5 kN/m³, resistência à compressão de 6 MPa e 

resistência à tração de 0,1 MPa. 

Entretanto, para a modelagem numérica, mais parâmetros são necessários, tais 

como o módulo de deformação do concreto e o coeficiente de Poisson. 

De acordo com Milani Filho (2003), o coeficiente de Poisson para o CCR não tem 

diferença significativa quando comparado aos resultados apresentados para o concreto 

convencional, razão pela qual adotou-se o valor de 0,2.  

Milani Filho (2003) diz ainda que, para idades a partir de 90 dias, o módulo de 

deformação do CCR apresenta tendência semelhante ao módulo de deformação do concreto 

convencional. Como a verificação da estabilidade da barragem será feita considerando casos de 

carregamento com a barragem em operação, é razoável admitir uma idade do concreto superior 

a 90 dias, razão pela qual calculou-se o módulo de elasticidade a partir da normatização do 

Eurocode 2 – Design of concrete structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings 

(Eurocode 2, 2004), uma vez que esta norma não faz restrição à classe do concreto a ser 

utilizada, o que é feito pela NBR 6118 – Projeto de estruturas de concreto – Procedimento 

(ABNT, 2014), quando limita sua aplicabilidade para concretos com resistência à compressão 

compreendidos entre as classes de 20 MPa a 90 MPa. Desse modo, o módulo de deformação 

do CCR será dado por: 

 

퐸 = 9,5(푓 + 8) /         (40) 

 

O módulo de elasticidade adotado para o concreto foi de 22,9 MPa. 

Já para o material do maciço rochoso da fundação, o módulo de elasticidade adotado 

foi de 7500 MPa, conforme indicado na Tabela 13. O peso específico da rocha de fundação foi 

informado no perfil geológico do eixo da barragem, feito a partir das sondagens realizadas. Os 
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resultados dos ensaios de compressão uniaxial e triaxial realizados estão apresentados na Tabela 

114, a seguir. 
 

Tabela 114 – Resultado dos ensaios de compressão uniaxial/ triaxial na rocha do maciço de fundação 

 
(FONTE: Arquivo pessoal) 

 

Foi tomada a média aritmética dos resultados obtidos. Dessa forma, o valor da 

massa específica adotada foi de 2278,75 kg/m³. Quanto ao coeficiente de Poisson, uma vez que 

ele não foi informado, foi calculado o valor de acordo com o indicado em Dourado (1984): 

 

휐 =          (41) 

 

Onde: 

Vp: velocidade da onda longitudinal; 

Vs: velocidade da onda transversal. 

 

De acordo com o relatório geotécnico, a rocha do maciço de fundação é do tipo 

sedimentar, tendo o arenito como composição principal. Dessa forma, foram adotados os 

seguintes valores médios de velocidade de onda para arenitos indicados em Dourado (1984): 

Vp = 2750 m/s; 

Vs = 1300 m/s. 
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8 4 SM-01 16.30-16.50 A3 C3 1.838 9.262 4,4

13 9 SM-02 8.20-8.40 A3/2 C3/2 2.342 29.288 28,8
14 10 SM-02 10.00-10.20 C2/3 A2/3 2.261 25.339 21,8
15 11 SM-02 7.80-8.00 A3/2 C3/2 2.197 23.333 26,2
16 12 SM-02 12.00-12.65 C2 A2 2.279 43.831 95,2
17 SM-02 8.70-9.00 A3/2 C3/2 2.259 24.421 22,7
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O valor do coeficiente de Poisson calculado a partir da Equação (41) e adotado no 

modelo foi de 0,35. 

O coeficiente de expansão térmica não foi determinado para este trabalho, uma vez 

que não foram desenvolvidos modelos para estudos térmicos. 

Para o elemento utilizado na modelagem numérica foi adotado um comportamento 

isotrópico para cada material empregado. As propriedades mecânicas do material relacionam a 

tensão e deformação através da Equação 42 apresentada a seguir (CSI, 2005). 
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    (42) 

Onde: 

e1 = Módulo de elasticidade de Young; 

u12 = Coeficiente de Poisson; 

g12 = Módulo de cisalhamento e pode ser definido como uma relação entre o 

módulo de elasticidade de Young e o coeficiente de Poisson: 

푔12 =
푒1

2(1 + 푢12) 

 

5.7 ETAPA 7 – ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
A partir dos critérios anteriormente apresentados e discutidos, o modelo numérico 

foi processado e as tensões atuantes em cada nó da base da barragem foram obtidas. Ao 

interpolar o valor obtido da tensão em cada nó foi possível traçar os gráficos de distribuição das 

tensões normais e cisalhantes à base da barragem.  

A verificação quanto ao erro da solução obtida, proposta por Ribeiro Jr. e Santos 

(2007), foi feita na Etapa 4, quando determinou-se a malha a ser utilizada na análise. 

Adicionalmente, é proposta uma última verificação por Ribeiro Jr. e Santos (2007) e trata-se de 

uma comparação entre os resultados obtidos numericamente e aqueles obtidos segundo a 

metodologia tradicional de análise. 
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A primeira verificação a ser feita, e que servirá para validação do modelo, é a 

comparação das tensões verticais atuantes oriundas apenas dos carregamentos de subpressão, 

já que se trata de um carregamento que é distribuído linearmente ao longo da base da barragem, 

de forma que se tratam dos únicos carregamentos que levam a gráficos de distribuição no plano 

da base da barragem também lineares, sendo dessa forma facilmente obtidos a partir da 

metodologia tradicional de análise. As Figuras 44 e 45 apresentadas no item 4.2 deste trabalho 

representam esquematicamente essas tensões. Nas Figuras 72 a 74, a seguir, serão apresentadas 

as tensões verticais devidas à subpressão obtidas a partir da metodologia tradicional de análise. 
 

Figura 72 – Tensões da subpressão calculada a partir do modelo analítico – NA normal e drenos operantes 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Figura 73 – Tensões da subpressão calculada a partir do modelo analítico – NA máximo e drenos operantes 

 
(FONTE: Elaboração própria)  
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Figura 74 – Tensões da subpressão calculada a partir do modelo analítico – NA máximo maximorum e drenos 
operantes 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Com as tensões verticais devido à subpressão, obtidas a partir do modelo numérico, 

é possível traçar os Gráficos 1, 2 e 3, apresentados a seguir: 

 
Gráfico 1 – Tensões normais na base da barragem obtidas do modelo numérico – Subpressão normal operante 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 2 – Tensões normais na base da barragem obtidas do modelo numérico – Subpressão máxima operante 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Gráfico 3 – Tensões normais na base da barragem obtidas do modelo numérico – Subpressão máxima 

maximorum operante 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Observa-se que para os casos de subpressão os gráficos de distribuição das tensões 

verticais obtidos a partir do modelo numérico são exatamente iguais aos obtidos a partir da 

metodologia tradicional de análise.  

Como os demais carregamentos não são distribuídos ao longo do plano da base da 

barragem, a distribuição das tensões normais no plano da base da barragem obtida a partir do 

modelo numérico é não linear, diferentemente do obtido pela metodologia analítica que é linear. 

Dessa forma, a validação das tensões obtidas do modelo numérico a partir dos 

carregamentos do peso próprio e empuxo de água serão analisadas baseando-se nos resultados 
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obtidos por Tyelke (1938) apud Grishin (1982) apud Gutstein (2003)14 e já apresentados no 

item 2.3.3.4. Os resultados obtidos por Tyelke (1938) serão os resultados de referência para 

análise das tensões obtidas a partir do modelo numérico desenvolvido.  

Será utilizada a geometria simplificada indicada na Figura 60 para comparação das 

tensões obtidas a partir do modelo numérico, já que a geometria da seção transversal da 

barragem para a qual Tyelke (1938) obteve os resultados apresentados não possuía galeria de 

drenagem nem tampouco mísula no paramento de montante. Não foi considerada a existência 

de galeria de drenagem nessa geometria, entretanto a não consideração da mísula a montante 

alteraria significativamente a distribuição dos esforços no interior da barragem, o que levaria a 

resultados muito discrepantes, motivo pelo qual foi mantida a mísula.  

Assim, a distribuição das tensões verticais oriundas do peso próprio obtidas por 

Tyelke (1938) serão comparadas com as tensões obtidas a partir do modelo numérico 

desprezando-se a distribuição sob a mísula da barragem, já que dessa forma as tensões serão 

resultantes de uma geometria mais próxima à utilizada por Tyelke (1938). Tal consideração 

será feita por se tratar de tensões originadas de um carregamento normal à base da barragem. 

As tensões obtidas na base da barragem para os carregamentos de (a) peso próprio, 

(b) peso próprio e empuxo de água com nível d´água normal, (c) peso próprio e empuxo de 

água com nível d´água máximo e (d) peso próprio e empuxo de água com nível d´água máximo 

maximorum estão apresentadas nos Gráficos 4, 5, 6 e 7, respectivamente.  

 
  

                                                
14GRISHIN, M.M. Hydraulic Structures. English Translation Mir Publishers. Moscow, v.1, 1982 apud 
GUTSTEIN, D. Estudo das Tensões em Fundações de Barragens de Gravidade de Concreto por meio do 
Método dos Elementos Finitos. Florianópolis, 2003. 278 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Catarina.  
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Gráfico 4 – Tensões normais na base da barragem – Peso próprio 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Gráfico 5 – Tensões normais na base da barragem – Peso próprio e empuxo de água com nível d´água normal 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 6 – Tensões normais na base da barragem – Peso próprio e empuxo de água com nível d´água máximo 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Gráfico 7 – Tensões normais na base da barragem – Peso próprio e empuxo de água com nível d´água máximo 

maximorum 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Figura 75 – Estudo das tensões desenvolvidas na base de BGC para relação Ec/Em = 0 

 
(FONTE: Adaptado de GUTSTEIN, 2003) 

 

Observa-se que a distribuição das tensões verticais devido ao peso próprio obtida a 

partir do modelo numérico converge para o resultado obtido por Tyelke (1938), onde os valores 

máximos ocorrem próximos ao paramento de montante, se anulando próximo ao paramento de 

jusante, não ocorrendo tensões de tração. 

Já para os casos de carregamento de peso próprio e empuxos hidrostáticos observa-
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comportamento foi observado por Tyelke (1938), conforme Figura 65 (b). 

Constata-se, então, que os resultados obtidos a partir da análise numérica 

convergem para os resultados obtidos a partir dos estudos de Tyelke (1938), o que valida o uso 

do modelo numérico desenvolvido. 

Uma verificação adicional pode ainda ser feita. Trata-se da comparação da obtenção 
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diferentes. Primeiro foram obtidas as reações geradas na estrutura por cada carregamento; tais 

reações são calculadas diretamente pelo programa e resultam em um valor único para cada 

carregamento. Essas reações representam a somatória das forças aplicadas no modelo. Em 

seguida foram obtidas as forças em cada nó do plano de contato concreto-rocha, onde essa força 

é resultado da interpolação em cada nó das forças no interior de cada elemento tipo área. 

Ambos os resultados devem ser iguais, uma vez que o carregamento foi aplicado 

uma única vez. Assim, o objetivo dessa verificação é validar o método utilizado para obtenção 

das forças nodais para cada caso de carregamento, uma vez que diversas são as possibilidades 

de obtenção dessas forças.  

Na Figura 76, a seguir, é possível observar a identificação dos nós do plano de 

contato concreto-rocha, de onde foram extraídos os resultados nodais, e na Tabela 115, a seguir, 

apresenta-se os carregamentos obtidos pelos dois métodos anteriores, bem como o 

carregamento total obtido analiticamente. 
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Figura 76 – Identificação dos nós do plano de contato concreto-rocha 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Tabela 115 – Comparativo das cargas totais aplicadas na estrutura 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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A partir dos resultados da Tabela 115, é possível observar que as forças resultantes 

obtidas a partir da somatória das forças nodais no plano de contato concreto-rocha e os 

carregamentos totais obtidos a partir das reações globais da estrutura tem seus valores muito 

próximos. Para alguns casos de carregamento a somatória das forças nodais é ligeiramente 

inferior à reação global da estrutura. Esse fato ocorre devido à distribuição em outras regiões 

do maciço da carga que foi aplicada no modelo. Apesar disso, não serão verificadas outras 

regiões da fundação já que essa parcela de redistribuição foi muito pequena. 

Comparando agora as forças resultantes dos carregamentos obtidos do modelo 

numérico com as forças resultantes dos carregamentos obtidas do modelo analítico, observa-se 

que seus valores também estão bem próximos. A pequena diferença encontrada se deve à 

simplificação feita na geometria do modelo analítico para o cálculo das forças dos 

carregamentos. 

Como os resultados da análise dos carregamentos convergem para os valores 

obtidos através da análise tradicional, isso valida o modelo numérico desenvolvido. Validados 

os resultados, a estabilidade global da estrutura será verificada empregando-se os métodos de 

ruptura global e pontual, apresentados no item 2.4.3 deste trabalho, bem como as tensões 

normais resultantes de cada condição de carregamento apresentada anteriormente, segundo os 

critérios do USBR, USACE e Eletrobrás. 

 
5.7.1 ANÁLISE DA ESTABILIDADE AO DESLIZAMENTO - APLICAÇÃO DO MÉTODO 

DE RUPTURA PARCIAL (MRP) 

 
A primeira análise da estabilidade global da estrutura será feita empregando-se o 

Método da Ruptura Pontual (MRP). Conforme explicado no item 2.4.3, este método consiste 

em avaliar a segurança ao deslizamento da estrutura utilizando, para isso, o estado de tensões 

obtido a partir do modelo numérico, seguindo o critério de ruptura de Mohr-Coulomb.  

Para aplicação deste método será empregado o modelo numérico cuja geometria 

está apresentada na Figura 61. 

Foram obtidos os valores das forças nodais totais nas direções horizontal e 

perpendicular ao plano de contato da estrutura com a fundação. Das forças verticais foram 

subtraídas as forças de subpressão obtendo-se as forças verticais efetivas. As forças horizontais 

obtidas já representavam as próprias forças efetivas. Dividindo-se os valores das forças nodais 

pelas áreas de influência de cada nó da base da barragem, foram encontradas as tensões atuantes. 
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Da Equação 37: 

휏 ≥ 휏  →  휏 = 푐 + 휎. 푡푎푛휙 ≥ 휏       (37) 

 

Onde: 

τR: tensões cisalhantes resistentes; 

τ : tensões cisalhantes atuantes; 

cs = : n  é o coeficiente de segurança parcial e c é a coesão; 

tanϕ = : n  é o coeficiente de segurança parcial e ϕ é o ângulo de atrito; 

σ: tensões normais efetivas. 

 

As tensões cisalhantes atuantes neste caso, consistem diretamente das tensões 

horizontais obtidas para cada nó. Já as tensões cisalhantes resistentes são obtidas a partir das 

tensões verticais efetivas. Os coeficientes parciais de segurança adotados devem ser aqueles 

apresentados no item 2.3.3.2 deste trabalho, por se tratar de uma verificação ao deslizamento. 

Para o critério Eletrobrás estes coeficientes estão apresentados na Tabela 2. Porém, 

não há adoção de coeficientes parciais segundo os critérios USBR e USACE. Por esse motivo, 

serão adotados coeficientes parciais unitários. Os parâmetros necessários do solo serão os 

mesmos adotados para a verificação analítica da seção da barragem. 

Os valores nodais das tensões cisalhantes obtidos foram plotados nos Gráficos 8 a 

23, os quais estão apresentados a seguir. 
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Gráfico 8 – Tensões cisalhantes na base da barragem – CCE1 – Eletrobrás  

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Gráfico 9 – Tensões cisalhantes na base da barragem – CCE2 – Eletrobrás 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 10 – Tensões cisalhantes na base da barragem – CCE3 – Eletrobrás 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Gráfico 11 – Tensões cisalhantes na base da barragem – CCL1 – Eletrobrás 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 12 – Tensões cisalhantes na base da barragem – CCL2 – Eletrobrás 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Gráfico 13 – Tensões cisalhantes na base da barragem – CCN – Eletrobrás 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 14 – Tensões cisalhantes na base da barragem – CCE1 – USBR 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Gráfico 15 – Tensões cisalhantes na base da barragem – CCE2 – USBR 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 16 – Tensões cisalhantes na base da barragem – CCE3 – USBR 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Gráfico 17 – Tensões cisalhantes na base da barragem – CCL1 – USBR 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Te
ns

ão
 n

or
m

al
 (k

Pa
)

Coordenadas da base (m)

Tensões cisalhantes na base da barragem - CCE3 - USBR

Tensões cisalhantes resistentes efetivas na base da barragem

Tensões cisalhantes atuantes efetivas na base da barragem

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Te
ns

ão
 n

or
m

al
 (k

Pa
)

Coordenadas da base (m)

Tensões cisalhantes na base da barragem - CCL1 - USBR

Tensões cisalhantes resistentes efetivas na base da barragem

Tensões cisalhantes atuantes efetivas na base da barragem



196 

Estudo comparativo da estabilidade de barragens de gravidade de concreto compactado a rolo através de 
modelagem em elementos finitos e método analítico. 

Gráfico 18 – Tensões cisalhantes na base da barragem – CCL2 – USBR 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Gráfico 19 – Tensões cisalhantes na base da barragem – CCN – USBR 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 20 – Tensões cisalhantes na base da barragem – CCE1 – USACE 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Gráfico 21 – Tensões cisalhantes na base da barragem – CCE2 – USACE 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 22 – Tensões cisalhantes na base da barragem – CCL – USACE 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Gráfico 23 – Tensões cisalhantes na base da barragem – CCN – USACE 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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região de singularidade do modelo, e estudos já apontaram que é usual encontrar concentrações 

de tensões nesses pontos, sem que, no entanto, haja um significado físico para isso. 

Também é possível observar que em todos os casos há um alívio das tensões na 

região próxima à existência da galeria, e uma concentração de tensões imediatamente após esse 

alívio, mesmo nas condições nas quais os drenos estavam inoperantes. Tal fenômeno é 

explicado pelo fato de que esta galeria consiste em uma descontinuidade da geometria da 

estrutura, e esta descontinuidade provoca em sua vizinhança imediata uma concentração de 

tensões, que é causada não só pela diminuição da área resistente como também pela perturbação 

que a descontinuidade causa (SOARES, 2003). 

Esta concentração de tensões fica mais evidente quanto mais próximo da 

perturbação são analisadas as tensões, isto é, em uma seção que efetivamente passe pela região 

da galeria é possível observar a concentração dessas tensões em torno dos limites da geometria 

da galeria, quando comparadas essas mesmas tensões ocorrendo em uma estrutura que não 

possui uma descontinuidade em sua geometria. Tal comparação está evidenciada no Gráfico 

24, a seguir. 

 
Gráfico 24 – Tensões cisalhantes no plano da galeria 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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cisalhantes atuantes nos bordos da galeria, quando comparadas com as tensões cisalhantes que 

estariam atuando nessa mesma estrutura se não houvesse uma galeria. 

De modo a ratificar os resultados obtidos graficamente, será empregado também o 

Método de Ruptura Global para avaliação da estabilidade ao deslizamento a partir do estado de 

tensões obtido do modelo numérico. 

 
5.7.2 ANÁLISE DA ESTABILIDADE AO DESLIZAMENTO - APLICAÇÃO DO MÉTODO 

DE RUPTURA GLOBAL (MRG) 

 
A segunda análise da estabilidade global da estrutura será feita empregando-se o 

Método da Ruptura Global (MRG). De modo análogo ao MRP, este método também consiste 

em avaliar a segurança ao deslizamento da estrutura utilizando o estado de tensões obtido a 

partir do modelo numérico e seguindo o critério de ruptura de Mohr-Coulomb. 

Para isso, as tensões normais efetivas e as tensões cisalhantes obtidas nos nós do 

plano de contato concreto-rocha são integradas, de modo que a relação entre a integral das 

tensões cisalhantes atuantes e a integral das tensões cisalhantes resistentes ao longo de toda a 

base da barragem seja maior do que um fator de segurança ao deslizamento estabelecido: 

 

FSDtot = ∑ =
∑ , , . .

∑ , .
 ≥1   (38) 

 

 
Para os resultados obtidos para os casos de carregamento preconizados pela 

Eletrobrás (2003) serão utilizados os coeficientes de segurança parciais dos materiais indicados 

na Tabela 2 do item 2.3.3.2 deste trabalho, por se tratar de uma verificação de estabilidade ao 

deslizamento. Dessa forma, o coeficiente de segurança total (FSDtot) da Equação 38 deverá ser 

maior do que um, uma vez que já se considera a existência de coeficientes de minoração da 

resistência parciais para o atrito e para a coesão.  

Já para os casos de carregamentos indicados pelo USBR (1977) e USACE (1995a) 

por não haver adoção de fatores parciais de redução da resistência para a verificação da 

estabilidade ao deslizamento, novamente adotar-se-á fatores unitários, de modo que o fator de 

segurança total deverá atender aos mínimos especificados nas Tabelas 3 e 4 para os critérios do 

USBR (1977) e USACE (1995a), respectivamente. 
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As integrais das tensões foram obtidas através do cálculo aproximado das áreas sob 

os gráficos das tensões cisalhantes atuantes e resistentes apresentados no item 5.7.1. Os 

resultados obtidos para cada caso de carregamento estão apresentados nas tabelas 116 a 118, a 

seguir. 

  
Tabela 116 – Resultados do MRG para condições de carregamento da Eletrobrás 

Critério Eletrobrás 

       
  CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2 CCN 
Fresist,total (kN/m) 9935,23 9257,76 9555,74 9601,78 10039,25 5985,94 
Fatuante,total (kN/m 3837,11 4095,95 3777,19 4293,06 4380,02 3777,19 
FSDtot 2,59 2,26 2,53 2,24 2,29 1,58 

(FONTE: Elaboração própria) 

 
Tabela 117 – Resultados do MRG para condições de carregamento do USBR 

Critério USBR 

       
  CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2 CCN 
Fresist,total (kN/m) 13318,26 12378,73 12706,51 11828,42 12309,64 13289,22 
Fatuante,total (kN/m 3837,11 4095,95 3777,19 4293,06 4380,02 3777,19 
FSDtot 3,47 3,02 3,36 2,76 2,81 3,52 

(FONTE: Elaboração própria) 
 
 

Tabela 118 – Resultados do MRG para condições de carregamento do USACE 
Critério USACE 

     
  CCE1 CCE2 CCL CCN 
Fresist,total (kN/m) 13123,95 12378,73 12271,09 13094,91 
Fatuante,total (kN/m 3837,11 4095,95 4293,06 3777,19 
FSDtot 3,42 3,02 2,86 3,47 

(FONTE: Elaboração própria) 
 

Os coeficientes de segurança totais obtidos para as condições de carga da Eletrobrás 

são todos superiores a um, ocorrendo seu valor máximo para a condição CCE1 e seu menor 

valor para a condição CCN. Entretanto, deve-se observar que os maiores coeficientes de 

redução da resistência também ocorrem para a condição CCN, chegando a utilizar-se um 

coeficiente de redução devido à coesão para esse caso igual ao dobro do valor adotado para a 

condição CCE. 

Comparando-se os resultados obtidos segundo os critérios do USACE (1995a) e 

USBR (1977), é possível observar que os fatores de segurança adotados para caso de 

carregamento (excepcional, limite e normal) têm valores bem próximos entre si, embora os 
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coeficientes mínimos a serem adotados para cada critério sejam bem diferentes – o coeficiente 

mínimo para a condição de carregamento normal chega a ser 50% maior para o critério do 

USBR (1977) se comparado com o critério do USACE (1995a). 

Para que uma comparação direta entre os três critérios seja possível, foram 

aplicados os coeficientes de segurança parciais às tensões obtidas a partir do modelo numérico 

para os resultados segundo os critérios USACE (1995a) e USBR (1977). As tabelas 119 e 120, 

a seguir, apresentam os resultados obtidos. 

 
Tabela 119 – Resultados do MRG para condições de carregamento do USBR com adoção de coeficientes 

parciais 
Critério USBR - com coeficientes parciais 

       
  CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2 CCN 
Fresist,total (kN/m) 10111,88 9257,76 9555,74 9601,78 10039,25 6115,48 
Fatuante,total (kN/m 3837,11 4095,95 3777,19 4293,06 4380,02 3777,19 
FSDtot 2,64 2,26 2,53 2,24 2,29 1,62 

(FONTE: Elaboração própria) 
 

Tabela 120 – Resultados do MRG para condições de carregamento do USACE com adoção de coeficientes 
parciais 

Critério USACE - com coeficientes parciais 

     
  CCE1 CCE2 CCL CCN 
Fresist,total (kN/m) 9935,23 9257,76 10004,21 5985,94 
Fatuante,total (kN/m 3837,11 4095,95 4293,06 3777,19 
FSDtot 2,59 2,26 2,33 1,58 

(FONTE: Elaboração própria) 
 

Para todos os casos de carregamento, com exceção do CCE1 e CCN, os resultados 

encontrados segundo os critérios Eletrobrás e USBR foram idênticos, o que já era esperado, 

uma vez que as combinações de carregamentos adotadas para esses critérios são exatamente as 

mesmas, havendo diferença apenas no cálculo da subpressão com drenos operantes para a 

condição de nível d´água normal no reservatório. Como esse carregamento é adotado nas 

combinações CCE1 e CCN, apenas nesses dois casos houve divergência, sendo os coeficientes 

obtidos para o critério USBR ligeiramente maiores do que aqueles obtidos pelo critério 

Eletrobrás. 

Os resultados encontrados segundo o critério USACE (1995a) também refletem o 

mesmo comportamento descrito para os resultados obtidos a partir do critério Eletrobrás. 
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Dessa forma, é possível concluir que a estabilidade ao deslizamento é atendida com 

folga para todos os estados de tensões obtidos a partir do modelo numérico. 

 
5.7.3 ANÁLISE DAS TENSÕES NORMAIS NA BASE DA BARRAGEM 

 
Para obtenção dos gráficos das tensões normais efetivas atuantes na base da 

barragem primeiramente foram obtidas as tensões totais, e em seguida subtraídas as tensões de 

subpressão aplicáveis para cada caso de carregamento. Foram obtidas as tensões em cada nó do 

plano de contato concreto-rocha e plotados os valores nos Gráficos 25 a 30, que estão 

apresentados a seguir. 
Gráfico 25 – Tensões normais na base da barragem – CCN 

 
(FONTE: Elaboração própria)  
 

Gráfico 26 – Tensões normais na base da barragem – CCE1  

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 27 – Tensões normais na base da barragem – CCE2  

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Gráfico 28 – Tensões normais na base da barragem – CCE3  

 
(FONTE: Elaboração própria)  

 
Gráfico 29 – Tensões normais na base da barragem – CCL1  

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 30 – Tensões normais na base da barragem – CCL2  

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Outro fato que também deve-se chamar a atenção é a tendência não linear da 

distribuição das tensões para todos os casos de carregamento apresentados, diferentemente do 

que ocorre no modelo analítico. 

 

5.7.4 ANÁLISE DAS TENSÕES NORMAIS NO CORPO DA BARRAGEM 

 
Analogamente ao que feito nas simulações analíticas, a tensão no interior da 

barragem também será verificada a partir da análise numérica. 

Para obtenção dos gráficos das tensões normais atuantes no corpo da barragem, as 

tensões obtidas já foram as efetivas atuantes, uma vez que não observou-se diferença de valores 

entre as tensões normais totais e as tensões efetivas. Foram obtidas as tensões em cada nó dos 

planos das elevações 855,00m e 872,00m e plotados os valores nos Gráficos 31 a 42, que estão 

apresentados a seguir. 

 
Gráfico 31 – Tensões normais no concreto na el.:855,00m – CCE1 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 32 – Tensões normais no concreto na el.:855,00m – CCE2 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Gráfico 33 – Tensões normais no concreto na el.:855,00m – CCE3 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Gráfico 34 – Tensões normais no concreto na el.:855,00m – CCL1 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 35 – Tensões normais no concreto na el.:855,00m – CCL2 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Gráfico 36 – Tensões normais no concreto na el.:855,00m – CCN  

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Gráfico 37 – Tensões normais no concreto na el.:872,00m – CCE1 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 38 – Tensões normais no concreto na el.:872,00m – CCE2 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Gráfico 39 – Tensões normais no concreto na el.:872,00m – CCE3 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Gráfico 40 – Tensões normais no concreto na el.:872,00m – CCL1 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 41 – Tensões normais no concreto na el.:872,00m – CCL2  

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Gráfico 42 – Tensões normais no concreto na el.:872,00m – CCN 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

No interior do concreto é possível observar que não há ocorrência de tensões de 

tração, uma vez que não há influência das subpressão, e o comportamento da tensão na elevação 

855,00m – mais próxima da fundação – é bem parecido com o que foi observado na zona da 

fundação: o gráfico descreve uma parábola com alívio das tensões na região da galeria, e há 

uma concentração de tensões imediatamente após esse alívio.  

É possível observar que como a galeria está mais próxima dessa elevação, ocorre 

uma maior acentuação do alívio das tensões nesse caso, e consequente aumento da concentração 

de tensões nas bordas dos limites da galeria. 

Deste modo, a concentração das tensões próximo à borda da galeria fica mais 

evidente quanto mais próximo da perturbação são analisadas as tensões, isto é, em uma seção 

que efetivamente passe pela região da galeria é possível observar a concentração dessas tensões 

em torno dos limites da geometria da galeria, quando comparadas essas mesmas tensões 

ocorrendo em uma estrutura que não possui uma descontinuidade em sua geometria. Tal 

comparação está evidenciada no Gráfico 43, a seguir. 
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Gráfico 43 – Tensões normais no concreto no plano da galeria 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

No gráfico anterior – representativo de todos os casos de carregamento analisados 

segundo os três critérios adotados neste trabalho – tal qual como ocorreu no caso das tensões 

cisalhantes, é possível observar a concentração de tensões normais atuantes nos bordos da 

galeria, quando comparadas com as tensões normais que estariam atuando nessa mesma 
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tensões. Além disso, a altura máxima da seção ocorre na face de montante, pois nessa situação 

não há mais a mísula. Esse fato provocou a tendência linear das tensões, se aproximando do 

comportamento de corpo rígido observado nas análises analíticas. 
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Até o momento foram apresentados os resultados da verificação da estabilidade 

global da estrutura obtidos para cada um dos modelos separadamente. Neste capítulo, os 

resultados obtidos para os modelos analítico e numérico serão avaliados conjuntamente, de 

modo que seja possível uma análise comparativa dos resultados. 

 

6.1 VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE AO DESLIZAMENTO 

 
A verificação da estabilidade ao deslizamento realizada no modelo analítico 

empregou as Equações (17), (18) e (19) aplicáveis para os critérios da Eletrobrás (2003), USBR 

(1977) e USACE (1995a), respectivamente. Tais equações estão expressas novamente a seguir: 

 

FSD = ∑ =
∑ . ( )

( )
∑ .

( )

∑  ≥ 1,0     (17) 

FSD ≥ 
. ( ) ( )       (18) 

FSD ≥ = ( ) ( )       (19) 

 

O significado de cada parcela dessas equações está explanado no item 2.3.3.2 deste 

trabalho. Como a verificação à estabilidade, para qualquer um dos critérios empregados, baseia-

se no critério de ruptura de Mohr-Coulomb, ou seja, o deslizamento irá ocorrer quando a tensão 

cisalhante no plano de ruptura alcançar o valor da tensão cisalhante de ruptura do material, 

todas as expressões anteriores expressam esse critério.  

Se na Equação 17 os fatores de redução da resistência ao atrito e à coesão forem 

tomados como sendo igual à unidade, então tem-se: 

FSD = ∑ =
∑ . ( ) ∑ .

∑ = ∑ . ( ) ∑ .
∑     (43)  

Na Equação 42a parcela ∑푁 corresponde ao somatório das forças normais à 

superfície de deslizamento em análise, segundo o critério Eletrobrás (2003). Segundo o critério 

USBR (1977) essa parcela pode ser reescrita como (훴푁 + 훴푈), onde aqui a parcela 훴푁 
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corresponde apenas às forças normais totais atuantes na seção, e as forças da subpressão estão 

representadas pela expressão 훴푈. Substituindo, então, essas parcelas na Equação 42, chega-se 

à mesma expressão da Equação 18. Se agora toda a Equação (18) for reescrita em termos de 

tensões, tem-se: 

FSD ≥ 
. ( ) ( )

= ( ) ( )    (19) 

Ou seja, chega-se à Equação (19).  

Sendo assim, as Equações (18) e (19) podem ser entendidas como uma 

simplificação da Equação 17, onde os fatores de redução da resistência ao atrito e à coesão 

foram tomados como sendo igual à unidade.  

Já no modelo numérico a avaliação da estabilidade ao deslizamento empregou os 

métodos de ruptura pontual e global, que por sua vez também se baseiam no critério de ruptura 

de Mohr-Couomb, empregando, entretanto, o estado de tensões obtido do próprio modelo 

numérico. Desse modo, para obtenção de um fator de segurança ao deslizamento foi empregada 

a Equação 37 expressa novamente a seguir: 

FSDtot = ∑ =
∑ , , . .

∑ , .
 ≥1   (37) 

 

Ora, se n representa o número de elementos da base, então para a condição analítica 

pode-se tomar n = 1 e tem-se: 

FSDtot = ∑ =
. .

.
=

∑푁.푡푔(훷)
퐹푆퐷(훷) + ∑푐.퐴

퐹푆퐷(푐)
∑푇    (18) 

 

Tal Equação recai na Equação (18), ou seja, é equivalente às equações empregadas 

para avaliação dos resultados obtidos a partir do modelo analítico, de modo que é possível 

comparar os resultados obtidos por ambos os modelos. Os resultados comparativos estão 

apresentados na Tabela 121 a seguir. 
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Tabela 121 – Comparativo dos modelos numérico e analítico quanto à verificação ao deslizamento  
    CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2 

El
et

ro
br

ás
 

FSDmin 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
FSDanalítico 1,52 1,95 2,15 2,42 2,13 1,71 
FSDnumerico 1,58 2,59 2,26 2,53 2,24 2,29 

U
S

BR
 FSDmin 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

FSDanalítico 3,38 2,35 2,87 3,22 2,63 1,92 
FSDnumerico 3,52 3,47 3,02 3,36 2,76 2,81 

U
S

AC
E FSDmin 2,00 1,70 1,70 - 1,30 - 

FSDanalítico 3,33 2,31 2,87 - 2,73 - 
FSDnumerico 3,47 3,42 3,02 - 2,86 - 

(FONTE: Elaboração própria) 

 

Para obtenção dos fatores de segurança calculados a partir dos resultados do modelo 

numérico segundo os critérios do USBR (1977) e USACE (1995a) foram utilizados fatores de 

redução da resistência ao atrito e à coesão como sendo igual à unidade. Os coeficientes de 

segurança obtidos foram então comparados com os coeficientes de segurança dispostos nos 

respectivos critérios e apresentados nas Tabelas 3 e 4. 

Para todos os resultados obtidos pode-se observar que os fatores de segurança 

globais obtidos a partir do modelo numérico são sempre superiores àqueles obtidos a partir do 

modelo analítico. Uma vez que o modelo numérico utilizado contemplou variáveis que não são 

possíveis de serem inseridas no modelo analítico – como a deformabilidade da fundação e da 

própria barragem ao aplicar os módulos de elasticidade dos respectivos materiais – o modelo 

numérico desenvolvido tornou-se mais próximo do modelo real, e por isso mais confiável, o 

que refletiu nos coeficientes obtidos. Dessa forma, utilizando o modelo numérico, conseguiria-

se uma seção mais otimizada do que empregando-se o modelo analítico. 

De modo a ser possível mais uma comparação, nas Equações (18) e (19) foram 

adotados os fatores de redução da resistência ao atrito e à coesão como sendo os mesmos 

indicados no critério da Eletrobrás (2003) e apresentados na Tabela 2. Desse modo, os novos 

coeficientes de segurança calculados a partir dos resultados obtidos do modelo analítico deverão 

ser maiores do que a unidade. O mesmo critério será adotado para o cálculo dos novos 

coeficientes de segurança obtidos a partir dos resultados do modelo numérico com o emprego 

da Equação (37). Para essa condição, os resultados estão apresentados na Tabela 122 a seguir. 
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Tabela 122 – Comparativo dos modelos numérico e analítico quanto a verificação ao deslizamento com 
coeficientes parciais de segurança 

    CCN CCE1 CCE2 CCE3 CCL1 CCL2 

El
et

ro
br

ás
 

FSDmin 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
FSDanalítico 1,52 1,95 2,15 2,42 2,13 1,71 
FSDnumerico 1,58 2,59 2,26 2,53 2,24 2,29 

U
S

BR
 FSDmin 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

FSDanalítico 1,55 1,78 2,15 2,42 2,13 1,57 
FSDnumerico 1,62 2,64 2,26 2,53 2,24 2,29 

U
SA

C
E FSDmin 1,00 1,00 1,00 - 1,00 - 

FSDanalítico 1,52 1,75 2,15 - 2,23 - 
FSDnumerico 1,58 2,59 2,26 - 2,33 - 

(FONTE: Elaboração própria) 

 

Comparando os novos resultados, é possível observar que os maiores coeficientes 

de segurança foram obtidos em todos os casos para o modelo numérico. Além disso, os 

coeficientes calculados segundo os critérios do USBR (1977) foram os maiores dentre os três 

critérios. Os menores coeficientes calculados a partir dos resultados do modelo numérico foram 

segundo os critérios da Eletrobrás (2003). 

Independentemente do modelo utilizado e do critério adotado, os coeficientes de 

segurança ao deslizamento obtidos são superiores aos mínimos requeridos, determinando, desta 

forma, a estabilidade da seção ao deslizamento. 

 

6.2 VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE AO TOMBAMENTO 

 
Para a verificação da estabilidade ao tombamento a partir dos resultados obtidos do 

modelo numérico nada foi dito até o momento. Isso porque segundo os critérios adotados o 

fator de segurança ao tombamento depende exclusivamente das forças atuantes e dos momentos 

gerados por essas forças, sendo independentes das tensões.  

As forças atuantes têm seus valores iguais quando calculadas a partir do modelo 

analítico e a partir do modelo numérico, como demonstrado no item 5.7. Já os momentos 

gerados por essas forças são calculados multiplicando-se o valor da força pela coordenada do 

seu ponto de aplicação. Como o ponto de aplicação da força resultante de cada carregamento 

não muda independente do modelo utilizado, já que os carregamentos são os mesmos, então 

não haverá diferença dos coeficientes obtidos, podendo-se considerar que eles são os mesmos 

para ambos os modelos. 
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6.3 VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NORMAIS ATUANTES NA BASE DA BARRAGEM 

 
As tensões normais atuantes na base da estrutura calculadas a partir do modelo 

analítico são lineares, uma vez que se utiliza a teoria clássica da resistência dos materiais para 

flexão composta para sua obtenção, conforme discutido no item 2.3.3.4.  

Já as tensões normais obtidas pelo modelo numérico não são lineares. Os Gráficos 

24 a 39 apresentados anteriormente mostram a distribuição dessas tensões.  

Ao sobrepor as tensões normais efetivas obtidas a partir dos modelos analítico e 

numérico em um único gráfico, obtém-se os resultados mostrados nos Gráficos 44 a 49 a seguir. 

 
Gráfico 44 – Tensões normais na base – Comparativo dos modelos – CCE1 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 

Gráfico 45 – Tensões normais na base – Comparativo dos modelos – CCE2 

 
(FONTE: Elaboração própria)  
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Gráfico 46 – Tensões normais na base – Comparativo dos modelos – CCE3 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Gráfico 47 – Tensões normais na base – Comparativo dos modelos – CCL1 

 
(FONTE: Elaboração própria)  

 
Gráfico 48 – Tensões normais na base – Comparativo dos modelos – CCL2 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 49 – Tensões normais na base – Comparativo dos modelos – CCN 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
A partir dos gráficos anteriores é possível observar que as distribuições das tensões 

obtidas por ambos os métodos mantem a mesma tendência de ocorrência de maiores tensões a 

jusante da barragem. Entretanto, para as tensões obtidas pelo modelo analítico, quase todos os 

valores são tensões de compressão, tendo seu valor próximo de zero a montante, aumentando 

linearmente para jusante. 

Para as tensões obtidas pelo modelo numérico, em todos os casos ocorrem tensões 

de tração a montante, aumentando progressivamente até atingir seu valor máximo sob o maciço 

da barragem, diminuindo novamente até atingir valores próximos de zero a jusante. Convém 

observar que as máximas tensões obtidas a partir do modelo numérico, para o caso que se tem 

a galeria de drenagem, tem seus valores bem próximos daqueles obtidos através do modelo 

analítico, embora ocorra em local bem diferente. 

Ora, sendo o peso próprio o principal carregamento vertical atuante na estrutura, 

então a distribuição das tensões normais obtida a partir do modelo numérico está perfeitamente 

condizente com o carregamento atuante, já que a maior parcela do peso próprio efetivamente 

se distribui na região central da barragem, onde a seção transversal atinge sua maior altura, se 

aproximando de zero próximo aos paramentos de montante e de jusante, onde a seção 

transversal vai diminuindo de altura até chegar a zero.  

A outra ação que influencia diretamente o resultado obtido é a subpressão, pois é 

ela quem dá origem às tensões de tração a jusante da barragem, conforme discutido no item 

5.7.3. 
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Dessa forma, é lógico concluir que a distribuição das tensões normais obtidas a 

partir do modelo numérico está muito mais aproximada dos resultados de referência do que a 

distribuição das tensões obtidas a partir do modelo analítico. 

Já a comparação entre as tensões cisalhantes obtidas a partir dos dois métodos não 

é possível, pois uma vez que no modelo analítico a estrutura é tratada como um corpo rígido, a 

tensão cisalhante é tomada como um valor único atuando ao longo de toda a base da estrutura. 

Do mesmo modo a tensão cisalhante resistente também corresponde a um valor único atuando 

ao longo de toda a base da estrutura.  

Assim, ao utilizar o modelo numérico mais uma vez tem-se uma distribuição de 

tensões cisalhantes muito mais aproximada do modelo real do que a distribuição obtida a partir 

do modelo analítico. 

 

6.4 VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES NORMAIS ATUANTES NO CORPO DA 

BARRAGEM 

 

As tensões normais atuantes no corpo da barragem calculadas a partir do modelo 

analítico são lineares, uma vez que se utiliza a teoria clássica da resistência dos materiais para 

flexão composta para sua obtenção, conforme discutido no item 2.3.3.4.  

Já as tensões normais obtidas pelo modelo numérico não são lineares. Os Gráficos 

30 a 41 apresentados anteriormente mostram a distribuição dessas tensões.  

Ao sobrepor as tensões normais efetivas obtidas a partir dos modelos analítico e 

numérico em um único gráfico, obtém-se os resultados mostrados nos Gráficos 50 a 61 a seguir. 

 
Gráfico 50 – Tensões normais na el.:855,00m – Comparativo dos modelos – CCE1 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 51 – Tensões normais na el.:855,00m – Comparativo dos modelos – CCE2 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 
Gráfico 52 – Tensões normais na el.:855,00m – Comparativo dos modelos – CCE3 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 
Gráfico 53 – Tensões normais na el.:855,00m – Comparativo dos modelos – CCL1 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 54 – Tensões normais na el.:855,00m – Comparativo dos modelos – CCL2 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Gráfico 55 – Tensões normais na el.:855,00m – Comparativo dos modelos – CCN 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 
Gráfico 56 – Tensões normais na el.:872,00m – Comparativo dos modelos – CCE1 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 57 – Tensões normais na el.:872,00m – Comparativo dos modelos – CCE2 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 
Gráfico 58 – Tensões normais na el.:872,00m – Comparativo dos modelos – CCE3 

 
(FONTE: Elaboração própria) 

 
Gráfico 59 – Tensões normais na el.:872,00m – Comparativo dos modelos – CCL1 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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Gráfico 60 – Tensões normais na el.:872,00m – Comparativo dos modelos – CCL2 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
 

Gráfico 61 – Tensões normais na el.:872,00m – Comparativo dos modelos – CCN 

 
(FONTE: Elaboração própria) 
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no interior da barragem, na seção da el.:855,00m, obtida a partir dos métodos analíticos, 

apresenta pouca variação entre os valores de montante e jusante, enquanto que a distribuição 

obtida a partir do modelo numérico apresenta uma variação muito maior, tendo seus valores 

máximos ocorrendo próximo ao centro da seção, e se aproximando de zero a montante a jusante.   

Convém observar que as tensões obtidas a partir do modelo numérico, ainda na 
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Ora, sendo o peso próprio o principal carregamento vertical atuante na estrutura, 
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próximo aos paramentos de montante e de jusante, onde a seção transversal vai diminuindo de 

altura até chegar a zero.  

Por outro lado, nas seções da el.:872,00m, observa-se uma tendência linear das 

tensões obtidas a partir do modelo numérico, com valores muito próximos daqueles obtidos a 

partir dos métodos analíticos. Analisando essa seção, observa-se que ela não possui 

descontinuidades em sua geometria que provoquem um distúrbio nas tensões normais, e sua 

geometria é aproximadamente a de um triângulo retângulo, onde um dos catetos corresponde à 

base da seção e o outro cateto corresponde á face de montante da seção. Além disso, não está 

sendo considerado o principal carregamento que provoca tensões de tração, que é a subpressão. 

Nessa situação, a distribuição das tensões tende a se aproximar dos resultados obtidos para 

corpo rígido, o que é confirmado nos gráficos anteriores. 

Dessa forma, é lógico concluir que a distribuição das tensões normais obtidas a 

partir do modelo numérico está muito mais aproximada dos resultados de referência do que a 

distribuição das tensões obtidas a partir do modelo analítico. 

Todas as análises decorrentes da modelagem numérica apresentada neste trabalho 

demonstram que tal modelagem utilizada conduz a resultados coerentes com aqueles obtidos a 

partir dos modelos analíticos e outras modelagens de referência. Os valores obtidos com a 

modelagem numérica são ainda mais próximos do que se espera que seja o comportamento real 

da estrutura, em comparação com os valores obtidos a partir dos métodos de referência, o que 

valida a sua utilização. 

Deve-se ressaltar, entretanto, que para análises cujas condições do problema sejam 

diferentes de qualquer das condições utilizadas neste estudo de caso – tais como a utilização de 

análise elástica linear bidimensional, a ausência de carregamentos transversais à seção 

estudada, e o desenvolvimento de um modelo que tinha por finalidade analisar os parâmetros 

da estabilidade global da estrutura durante a fase de operação da mesma – os resultados obtidos 

neste trabalho devem ser verificados quanto à sua aplicabilidade.  
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Este trabalho buscou comparar os resultados encontrados na verificação da 

estabilidade global de barragens de gravidade de CCR, para as condições de carregamento que 

ocorrem durante a fase de operação da barragem, obtidos a partir de formulações analíticas e 

do emprego do Método dos Elementos Finitos. Para verificar a estabilidade global, foram feitas 

as verificações das estabilidades ao deslizamento, tombamento e cálculo das tensões na base e 

no interior da barragem. 

Empregando-se as formulações analíticas a seção verificada atendeu a todos os 

coeficientes mínimos de segurança, de modo que a estabilidade global foi atendida. Entretanto, 

para o uso dessas formulações assumiu-se um comportamento de corpo rígido da seção da 

barragem, no qual não foi levado em consideração a deformabilidade do maciço de fundação 

sobre o qual a barragem se apoia. Além disso, para o cálculo das tensões normais emprega-se 

a teoria clássica da Resistência dos Materiais, o que leva a uma distribuição linear dessas 

tensões na base da barragem. 

Com a utilização do modelo numérico empregando-se o Método dos Elementos 

Finitos foi possível simular a deformabilidade da fundação e sua influência nos resultados foi 

possível de ser avaliada. 

A verificação da estabilidade ao deslizamento foi feita utilizando-se as tensões 

nodais obtidas a partir do modelo, não mais empregando-se a teoria clássica para obtenção 

dessas tensões, o que levou a resultados mais próximos do comportamento real da estrutura. Ao 

se comparar os coeficientes de segurança obtidos a partir de ambos os modelos, verificou-se 

que aqueles obtidos pelo MEF foram ligeiramente superiores do que aqueles obtidos a partir do 

emprego das formulações analíticas.  

A verificação da estabilidade ao tombamento, por não empregar valores de tensões 

para o cálculo dos coeficientes de segurança, e sim forças totais e momentos gerados por essas 

forças, conduziram aos mesmos cálculos. 

Esses resultados indicam que o emprego de um modelo numérico onde a 

deformabilidade da fundação seja considerada irá resultar na definição de uma seção transversal 

da barragem um pouco mais econômica do que aquela que se obteria se fosse empregada a 

formulação analítica.  
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As maiores diferenças foram encontradas quando comparadas a distribuição das 

tensões na base da barragem, pois o emprego da formulação numérica permitiu o cálculo ponto 

a ponto das tensões, enquanto que no modelo empregando-se a formulação analítica apenas são 

calculadas as tensões de jusante e de montante e os valores intermediários são lineares. 

Desse modo, as análises feitas a partir da modelagem numérica apresentada neste 

trabalho demonstraram que a modelagem utilizada conduziu a resultados coerentes com aqueles 

obtidos a partir dos modelos de referência. Mais ainda, os resultados obtidos com a modelagem 

numérica se mostraram ainda mais próximos do comportamento real da estrutura, em 

comparação com os resultados obtidos a partir dos métodos de referência. Assim, fica validada 

a utilização da modelagem numérica empregada nesta pesquisa. 

Dos três critérios adotados para o desenvolvimento dos modelos – Eletrobrás 

(2003), USBR (1977) e USACE (1995a) – recomenda-se a utilização do critério Eletrobrás, por 

ser um critério nacional, que já incorpora em suas prescrições o disposto na NBR 8681 – Ações 

e segurança nas estruturas. Dessa forma, a segurança na estrutura já estará atendendo às normas 

brasileiras em vigência.  

Além disso, os resultados da análise da estabilidade global da estrutura feita a partir 

do critério Eletrobrás (2003), quando comparados com os resultados obtidos a partir dos demais 

critérios, não apresentaram diferenças significativas.  

A modelagem numérica da seção conduziu, de maneira geral, à obtenção de 

resultados que podem levar a uma redução da seção transversal maior do que a redução que se 

obteria para a mesma seção transversal se fossem aplicados os resultados obtidos a partir dos 

modelos analíticos. Na prática, essa otimização da seção leva a grande economia tanto de 

materiais, quanto de tempo, se for considerado que grandes barragens podem chegar a utilizar 

até 140 mil m³ de concreto em sua totalidade. Além disso, grande parte das barragens 

executadas hoje são de responsabilidade de órgãos públicos, e a redução de seu custo facilita a 

sua viabilidade para construção, beneficiando diversas localidades com isso. 

Outra vantagem da utilização do modelo numérico para avaliação da estabilidade 

global de barragens de gravidade de CCR foi a obtenção das tensões mais próxima da 

distribuição que se espera que ocorra realmente na estrutura, o que permite ao projetista avaliar 

com mais segurança as condições de implantação da estrutura. Ademais, para o tipo de análise 

realizada neste estudo de caso – análise elástica linear bidimensional – o nível de dificuldade 

para modelagem do problema não foi tão elevado. 

Desse modo, conclui-se que a utilização do modelo numérico mostrou-se uma 

alternativa melhor do que a utilização de modelos analíticos para a avaliação da estabilidade 



227 

Estudo comparativo da estabilidade de barragens de gravidade de concreto compactado a rolo através de 
modelagem em elementos finitos e método analítico. 

global de barragens de gravidade de CCR, ainda que se tenha utilizado apenas uma análise 

elástica linear bidimensional. 

Tendo em vista que este trabalho foi o início do estudo da verificação da 

estabilidade de barragens de gravidade de concreto compactado a rolo a partir de modelagem 

numérica, estudos adicionais que incorporem outras características não consideradas neste 

trabalho no modelo numérico, tais como análise não linear, efeitos de percolação, zoneamento 

não-homogêneo no maciço da fundação, comportamento anisotrópico do material da fundação, 

análise do gradiente de temperatura no interior do concreto massa no momento da concretagem 

e sua influência na estabilidade da estrutura, podem ser desenvolvidos de modo a corroborar os 

resultados obtidos nesta pesquisa. 
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