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RESUMO
Os resultados da operação de limpeza dos drenos de fundação em um total de três
barragens em CCR- Concreto Compactado a Rolo, nas UHE’s Dona Francisca,
Castro Alves e Monte Claro, localizadas no Estado do Rio Grande do Sul, são
analisados e apresentados nesse trabalho, juntamente com sua influência na
instrumentação da barragem. A primeira delas localiza-se sobre camadas de arenito,
enquanto que as duas outras sobre derrames basálticos da Formação Serra Geral.
A experiência mais recente com nossas barragens tem revelado que a operação de
limpeza dos drenos deve geralmente ser realizada logo após o final do período
construtivo, mesmo para confirmar se todos os drenos previstos em projeto foram
executados, se os mesmos foram executados até as profundidades de projeto e se
foi executada uma boa limpeza após o término da perfuração.

ABSTRACT
The results of the cleaning operation of the foundation drains in three RCC – Roller
Compacted Concrete dams, that are Dona Francisca, Castro Alves and Monte Claro,
all located in Rio Grande do Sul State, Brazil, are presented in this paper. Dona
Francisca dam is located on a place with sandstone layers, while the two others are
located over basaltic lava flows, of the Serra Geral Geological Formation.
Are also addressed the procedures used to clean the drains, as well as their reflexes
on the behavior of the dam, in terms of uplift pressure and drainage flows. The most
recent experience with our dams has revealed and recommended that the drain
cleaning operation should be carried out shortly after the construction period, in order
to confirm if all the drains have been drilled, if they had reached the design
recommended depth and if they have been cleaned after drilling.

1. INTRODUÇÃO
Os drenos de fundação das barragens de concreto são executados com a função de
reduzir as subpressões na fundação das barragens, sendo particularmente
importantes nas barragens tipo gravidade, como as três que serão aqui analisadas.
A cortina de drenagem na fundação da barragem é normalmente executada com
furos a percussão Φ3” executados a cada 3,0 m, com suas profundidades
estabelecidas em projeto, em função da altura máxima da barragem e das
características geológica-geotécnica do maciço de fundação.
A colmatação dos drenos pode ser detectada através da análise dos dados da
instrumentação de auscultação, particularmente dos medidores de vazão e dos
piezômetros de fundação, assim como das inspeções visuais de campo realizadas
na saída dos drenos, canaletas de drenagem e na medição de suas profundidades.

2. PROCEDIMENTOS EMPREGADOS NA LIMPEZA DOS DRENOS
A fim de restabelecer a eficiência da cortina de drenagem, mantendo as condições
de estabilidade da barragem e premissas de projeto, uma série de métodos de
limpeza pode ser utilizada. O método mais comum tem sido a limpeza dos drenos
com jato de água e ar injetados sob pressão, a partir da extremidade inferior dos
furos. Quando ocorrem obstruções, provocadas por fragmentos de rocha ou pela
queda de madeira ou ferro no interior dos drenos, assim como eventuais crostas de
carbonato, surge a necessidade de perfuração de alguns drenos, conforme será
mostrado nos exemplos a seguir, com as barragens de Dona Francisca, Castro
Alves e Monte Claro.Entretanto, há casos onde a obstrução com barras de ferros
impedem a limpeza com a perfuratriz. Nessa situação, é necessário executar a
perfuração de um dreno novo ao lado do existente.
Os procedimentos básicos recomendados para a limpeza dos drenos de fundação
de uma barragem de concreto são:
- Determinação da profundidade de cada dreno, comparando-as com aquelas de
projeto;
- Medição da profundidade do NA em cada dreno ou da eventual vazão vertida na
boca;
- Lavagem com jatos de água e ar injetados sob pressão, a partir da extremidade
inferior de cada dreno;
- Remoção de eventuais obstruções sólidas, sempre que possível;
- Reperfuração dos drenos nos quais a profundidade de projeto não foi atingida,
ou nos quais existem obstruções sólidas que não puderam ser removidas;
- Nova medição geral das profundidades do NA ou das vazões vertidas em cada
um dos drenos, ao término da operação de lavagem;
- Limpeza geral das canaletas, paredes e pisos da galeria.
Outros detalhes e procedimentos podem ser encontrados nas Referências [6] e [7].
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3. BARRAGEM EM CCR DE DONA FRANCISCA
3.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA BARRAGEM E SUA FUNDAÇÃO
A UHE Dona Francisca localiza-se no rio Itaúba, pertencente à CEEE – Companhia
Estadual de Energia Elétrica – RS, e à Dona Francisca Energética. A Barragem
Principal em CCR é constituída por uma estrutura com 610 m de comprimento e 51
m de altura máxima, sendo 335m em soleira vertente, conforme mostrado na
Figura3.1. O maciço rochoso de fundação é constituído por arenitos com camadas
sub-horizontais de argilito e siltito, com rocha basáltica apenas na região das
ombreiras.

FIGURA 3.1 – Vista geral da Barragem em CCR de Dona Francisca – RS.
Uma seção transversal típica da barragem em CCR de Dona Francisca é
apresentada na Figura 3.2, na qual se destaca a execução da cortina de injeção a
partir de um plinto, junto ao pé de montante da barragem, e a execução de três
linhas de cortinas de drenagem, duas delas executadas a partir da galeria de
drenagem da fundação, a montante, e a terceira a partir de uma tubulação de
drenagem a jusante.
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Na região da ombreira esquerda foi executado um túnel de prospecção e drenagem,
em continuação a galeria de drenagem existente na fundação da barragem. O
mesmo foi dotado de um medidor de vazão, o qual mediu8,7 l/s logo após o
enchimento do reservatório, mas com um pico que atingiu cerca de 15,0 l/s, com
uma rápida redução a seguir.
O enchimento do reservatório de Dona Francisca foi realizado em apenas 6 (seis)
dias, pois os arrozeiros que exploravam o vale a jusante não podiam ficar sem água
em suas lavouras, ocorrendo em Nov/2000. Em Mar/2001 ocorreu um pico nas
vazões medidas ao longo da galeria de drenagem, a qual atingiu na época 4,5
l/min/m, relativamente elevada para uma região de basaltos, mas não para uma
fundação em arenitos mais permeáveis, e com um sistema reforçado com
praticamente três linhas de drenagem na fundação, duas a partir da galeria de
montante e outra a jusante.
DATA
15/11/00
09/03/01
03/08/01
13/03/02
21/03/03
09/03/04
23/06/04

Nível do
Vazão Total
Vazão específica
Reservatório (m)
(l/min)
(l/min/m)
94,50
2.303
3,5
94,65
2.966
4,5
93,50
2.741
4,3
94,10
2.541
3,9
94,31
2.465
3,8
92,30
2.020
3,1
92,56
2.045
3,1
TABELA 3.1 – Vazões totais na galeria de drenagem.
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Para se obter a vazão específica por metro linear de barragem/galeria, dividiu-se a
vazão total por 660 m, que representa o comprimento total da galeria/túnel de
drenagem da barragem de Dona Francisca. Observou-se, portanto, ao final do
enchimento uma vazão específica de 3,6 l/min/m, que atingiu um máximo de 4,5
l/min/m em março de 2001, quatro meses após o final do enchimento do
reservatório. O caso do maciço de fundação da barragem de Dona Francisca,
constituído por rochas sedimentares e/ou basaltos muito fraturados nas ombreiras,
permitiu aceitar esses valores como normais, tendo em vista já estar comprovada
uma tendência de redução destas vazões com o tempo.
A operação geral de limpeza dos drenos de fundação em Dona Francisca foi
realizada logo após o enchimento do reservatório, retirando-se dos drenos uma
grande quantidade de areia de coloração clara de seu interior, conforme mostrado
na Figura 3.3. Apenas na região das ombreiras foi retirado pó de pedra de cor mais
escura, em função da ocorrência de rochas basálticas nessa região, conforme
Figura 3.4.

FIGURA 3.3– Material retirado de
alguns drenos, constituído por areia fina
a média avermelhada.

FIGURA 3.4 – Material retirado de
drenosna ombreira esquerda,
constituído de areia com pó de basalto.

4. BARRAGEM EM CCR DE CASTRO ALVES
A UHE Castro Alves é uma das usinas integrantes do Complexo Energético Rio das
Antas, da CERAN – Cia. Energética Rio das Antas. A Barragem Principal em CCR é
constituída por uma estrutura com 350 m de comprimento e 45 m de altura máxima,
sendo 240 m em soleira vertente, conforme mostrado na Figura 4.1. O maciço
rochoso de fundação é constituído por derrames basálticos da Formação Serra
Geral, sendo que as estruturas de concreto dessa usina ficaram sobre uma espessa
camada de brecha basáltica, mas de boa qualidade, vindo assegurar condições
apropriadas em termos de resistência, de formabilidade e permeabilidade.
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FIGURA. 4.1 – Vista aérea da Barragem Principal da UHE Castro Alves.
Após a fase do primeiro enchimento do reservatório, ocorrido em
Fev/2008,constatou-se que 7 (sete) piezômetros localizados a jusante da cortina de
drenagem ultrapassavam os níveis de projeto. Este fato levou a se questionar a
eficiência da cortina de drenagem, pois a mesma não estaria aliviando
adequadamente as subpressões na fundação da barragem.
Durante o período construtivo ocorreram cheias em Fev, Jul e Set/2007,com
galgamento da barragem e inundação da galeria de drenagem, carreando grande
quantidade de lama e sujeira sobre o piso da galeria para o interior dos drenos. Foi,
então, recomendada uma operação geral de limpeza, segundo os procedimentos a
seguir.

- Procedimentos Empregados na Limpeza dos Drenos
Para a operação de limpeza dos drenos foi realizada inicialmente uma limpeza geral
da canaleta de drenagem ao longo de toda a extensão da galeria. Foi, também,
realizada a medição da vazão dreno a dreno, assim como a determinação da
profundidade de cada dreno, comparando-as com as profundidades de projeto.
Na Figura 4.2 apresenta-se uma comparação das profundidades verificadas em
campo e de projeto, constatando-se uma grande quantidade de drenos obstruídos,
alguns completamente, o que veio exigir sua reperfuração.
Do total de 114 drenos, em 96 deles foram realizados os trabalhos de limpeza e
reperfuração. Tendo em vista a profundidade de projeto e a profundidade real
medida, em termos de comprimento dos drenos, constata-se que 47% da drenagem
estava obstruída, sendo que 17 tinham profundidade inferior a 1,0 m, com alguns
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deles perfurados apenas alguns centímetros, conforme mostrado nas Figuras. 4.3 e
4.4.
UHE Castro Alves - Profundidade dos Drenos
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FIGURA 4.2 - Profundidade dos drenos da UHE Castro Alves - Antes da limpeza.

FIGURA 4.3 – Dreno 100 localizado no
bloco BL 04. [1]

FIGURA 4.4 – Dreno que deveria ter
26m estava com aproximadamente
0,20m. [1]

Posteriormente foi realizada a limpeza dos drenos injetando-se água sob pressão,
utilizando-se um bico aspersor, com pressão da ordem de 200 m.c.a, iniciando pela
boca do dreno e aprofundando o bico para a retirada de argila e materiais fino sem
seu interior, conforme Figuras 4.5 e 4.6.Ao se atingir o fundo do dreno, ou algum
obstáculo sólido, aguardou-se alguns minutos até que a água de lavagem saísse
totalmente limpa.
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FIGURA 4.5 –Realização
Realização de limpeza
em um dos drenos da galeria. [1]

FIGURA 4.6 – Lavagem de dreno com
saída de água turva. [1]

No caso dos drenos com alguma obstrução sólida, constituída por pedaços
ped
de
madeira, pedra ou ferro,foi
foi realizada sua remoção quando possível.
Em alguns furos foram encontradas
encontrad obstruções causadas por diferentes materiais,
como restos de canos de PCV de diâmetros variados, pedaços de lona e madeira,
além de pequenas amostras de rochas trazidas provavelmente pelas enchentes.
e
Após a finalização dos serviços de limpeza e reperfuração foi realizada uma limpeza
geral da galeria. O material retirado
retira
foi acondicionado em tambores, com volume
total da ordem de 0,6 m³, sendo em sua maioria composto por pó de pedra e
pequenos fragmentos.

FIGURA 4.7 – Material arenoso
encontrado obstruindo o dreno. [1]

FIGURA 4.8– Detalhe do material de
limpeza da galeria composto em sua
maioria por pó de pedra. [1]

- Eficiência da Operação de Limpeza (% drenos limpos)
Na Figura 4.9 apresenta-se
se o resultado da medição de profundidade após a limpeza
e reperfuração dos drenos. Tendo
T
por base as profundidades de projeto dos drenos,
conseguiu-se
se uma eficiência final de 98% com a operação de limpeza dos drenos de
fundação na UHE Castro Alves.
Al

8
XXXI Seminário Nacional de Grandes Barragens

UHE Castro Alves - Profundidade dos Drenos
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FIGURA 4.9– Profundidade dos drenos da UHE Castro Alves - Depois da limpeza.
Na Figura 4.10observam-se, em termos de porcentagem e profundidade, os
resultados em cada etapa. Vale destacar que a desobstrução através da limpeza
com jato de água sob pressão foi pequena (6%), entretanto, julga-se que muitos
drenos não teriam sido perfurados até a profundidade de projeto, recomendando-se
uma boa fiscalização quando de sua execução no período construtivo.

Resultado ao Final da Operação de Limpeza e Reperfuração

2%

Antes da Limpeza - 1210 m - 53 %
Desobstruído c/ Jato de Água - 140 m - 6 %

39%

53%

Reperfurado - 915 m - 39 %
Obstruído - 41 m - 2 %

6%

FIGURA 4.10– Resultado da operação geral de limpeza e reperfuração dos drenos.
Por sua vez, através da reperfuração dos drenos foram obtidos bons resultados
(39%). Apenas em uma região específica, no trecho da escada da ombreira direita,
teve-se maior dificuldade de perfuração no trecho final do dreno, com travamento da
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broca, não sendo possível chegar até a profundidade de projeto, mas muito próximo
disso.

- Reflexos na Instrumentação da Fundação (subpressões e vazões)
Após a limpeza, foram medidos os níveis d'água nos piezômetros e comparados
com os valores de projeto. Na Figura 4.11 apresenta-se em um gráfico de barras
uma comparação das subpressões de projeto com aquelas medidas antes de depois
da limpeza.
Comparação Níveis Piezométricos
Antes - 28/05/09

Depois - 31/07/09

Níveis de projeto p/ drenos operantes

214,00
212,00
210,00

Elevação (m)

208,00
206,00
204,00
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200,00
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196,00
194,00
PZ-1 PZ-2 PZ-5 PZ-6 PZ-8 PZ-9 PZ-11 PZ-12 PZ-14 PZ-15 PZ-3 PZ-4 PZ-7 PZ-10 PZ-13 PZ-16 PZ-17

Montante

Jusante

Figura 4.11 - Comparação dos níveis piezométricos da UHE Castro Alves. [3]
Os piezômetros apresentaram em sua maioria reduções pouco expressivas, mas
alguns com redução da ordem de 2,90 m. O caso mais crítico foi observado no
piezômetro PZ-13, instalado no bloco B-11, na região do leito do rio, no contato C/R
e a jusante da linha de drenagem, que apresentou uma redução de apenas 0,40
m.c.a., com subpressão 6,93 m.c.a. acima do valor de projeto.
Foi então recomendada a perfuração de mais 4 (quatro) drenos nas adjacências do
piezômetro PZ-13, intermediários aos drenos existentes, portanto, reduzindo a
distância entre drenos para 1,50 m. Entretanto, não foram obtidos os resultados
esperados,não sendo observada qualquer redução da subpressão nesse
piezômetro. Como foi um caso isolado e em um piezômetro instalado em
profundidade, passou-se a conviver com o mesmo sem maiores problemas.
Na Tabela 4.1 apresenta-se uma comparação das vazões antes e depois dos
serviços envolvendo a limpeza dos drenos de fundação.
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Acréscimo
Vazão (l/s)
Antes
Após
(l/s)
(%)
NA Res. 239,96 m NA Res. 239,96 m
MV-1
0,38
1,57
1,19
310
MV-2
1,18
1,89
0,71
60
MV-1 + MV-2
1,57
3,47
1,90
121
TABELA 4.1 - Comparação das vazões antes e depois da limpeza e reperfuração
dos drenos.
Medidor de
Vazão

Em termos gerais, a vazão total teve um acréscimo da ordem de 120%, ou seja, 2,2
vezes da vazão inicial. O acréscimo de vazão é esperado quando das operações de
limpeza e reperfuração de drenos. Boa parte desse acréscimo estaria associada,
também, à elevação do NA do reservatório, quando aumenta a carga hidráulica, não
sendo possível quantificá-la.

5. BARRAGEM EM CCR DE MONTE CLARO
A UHE Monte Claro é uma das usinas integrantes do Complexo Energético Rio das
Antas, da CERAN – Cia. Energética Rio das Antas. A Barragem Principal em CCR é
constituída por uma estrutura com 250 m de comprimento e 25 m de altura máxima,
sendo 160 m em soleira vertente, conforme mostrado na Figura 5.1. O maciço
rochoso de fundação é constituído por derrames basálticos da Formação Serra
Geral, sendo que as estruturas do concreto dessa usina ficaram sobre uma espessa
camada de basalto denso de boa qualidade e baixa deformabilidade. Essa usina
localiza-se imediatamente a jusante da UHE Castro Alves, tendo sido a primeira
construída, com o enchimento do reservatório realizado em Nov/2004.

FIGURA 5.1 – Vista aérea da Barragem da UHE Monte Claro.
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Os níveis piezométricos da barragem gravidade se mantiveram sempre abaixo dos
níveis de projeto, assegurando, portanto, boas condições de estabilidade.
A medição de profundidade dos drenos foi realizada após uma operação de limpeza
com jatos de água sob pressão, através da captação de água do reservatório, com
pressão da ordem de apenas 25 m.c.a., constatando-se que apenas 36% do
comprimento dos drenos estava desobstruído.
Tendo em vista a baixa eficiência da cortina de drenagem, distante das condições de
projeto, ou seja, 100% de eficiência, em Nov/15 decidiu-se pela realização de uma
operação geral de limpeza dos drenos de fundação, ou seja, 10 anos após o início
de operação.

- Procedimentos Empregados na Limpeza dos Drenos
Um dos problemas encontrados para a descida do equipamento de perfuração no
interior da galeria de drenagem foi o reduzido espaço entre a tubulação da vazão
sanitária e a parede da galeria (~1,00 m), conforme mostrado na Figura 5.1. Foi
necessário retirar o volante de operação da válvula, assim como construir uma
estrutura adaptada e remover a parte hidráulica da sonda perfuração, para
possibilitar sua passagem elo local (Figura 5.3).

FIGURA 5.2 – Vista do espaço
disponível entre o conduto e a parede
da galeria.

FIGURA 5.3 – Detalhe da descida da
estrutura adaptada da sonda de
perfuração. [2]

Foi, então, realizada a medição da vazão dreno a dreno,assim como a medição da
profundidade livre de cada dreno, empregando-se um fio com um peso fixado em
sua extremidade. Na Figura5.4 apresenta-se o resultado dessa medição.
Tendo em vista a profundidade de projeto e a profundidade real medida, em termos
de comprimento, constatou-se que a eficiência era de apenas 31%, ou seja, com
obstrução que atingia 69% do comprimento dos drenos, sendo que mais da metade
dos drenos apresentava profundidade inferior a 4,0 m.
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UHE Monte Claro - Profundidade dos Drenos
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FIGURA5.4 - Profundidade dos drenos da UHE Monte Claro - Antes da limpeza.
Posteriormente foi realizada a limpeza dos drenos injetando-se água sob pressão
mínima de 50 m.c.a, iniciando pela boca do dreno e aprofundando para a retirada da
argila e materiais finos de seu interior.Ao se atingir o fundo do dreno, ou algum
obstáculo sólido, aguardou-se alguns minutos até que a água de lavagem saísse
totalmente limpa.
No caso dos drenos com alguma obstrução sólida, quando possível foi realizada sua
remoção.Em alguns furos foram encontradas obstruções causadas por diferentes
materiais, como pedaços de pano, pedaços de lona e madeira, além de pequenos
fragmentos de rocha.
A profundidade dos drenos foi medida novamente, tendo sido realizada a
reperfuração de todos os drenos que não atingiram as profundidades de projeto ou
que apresentavam obstruções sólidas em seu interior, sendo que 88% dos drenos
necessitaram de alguma reperfuração. O material retirado foi acondicionado em
tambores, com volume total da ordem de 1,0 m³, sendo em sua maioria composto
por pó de pedra e pequenos fragmentos (Figuras. 5.5 e 5.6).
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FIGURA 5.5 – Material de limpeza da
galeria.

FIGURA 5.6– Detalhe do material de
limpeza da galeria composto em sua
maioria por pó de pedra.

Devido às dificuldades de reperfuração de alguns drenos até a profundidade de
projeto, em função do travamento da perfuratriz, foram executados 6(seis) drenos
adicionais.

- Eficiência da Operação de Limpeza (% drenos limpos)
Na Figura 5.7 apresenta-se o resultado da medição de profundidade após a limpeza
e reperfuração dos drenos. Os6(seis) drenos adicionais, a saber, 1B, 8B, 13B, 27B,
50B e 53B, são indicados com coloração diferente.
UHE Monte Claro - Profundidade dos Drenos
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FIGURA5.7– Profundidade dos drenos da UHE Monte Claro - Depois da limpeza.
Na Figura 5.8 observam-se, em termos de porcentagem e profundidade, os
resultados em cada etapa, considerando-se apenas os drenos iniciais, sem os
drenos adicionais. Merece destaque o bom resultado obtido da limpeza com jato de
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água sob pressão, tendo desobstruído 312,0 m de drenagem (39%), assim como, a
reperfuração de drenos, a qual assegurou 198,0 m adicionais (25%).

Resultado ao Final da Operação de Limpeza e Reperfuração

5%
Antes da Limpeza - 254 m - 31 %

31%

25%

Desobstruído c/ Jato de Água - 312 m - 39 %
Reperfurado - 198 m - 25 %
Obstruído - 41 m - 5 %

39%

FIGURA5.8– Resultado da operação geral de limpeza e reperfuração dos drenos.
Tendo por base as profundidades de projeto dos drenos e sem considerar os drenos
adicionais, conseguiu-se uma eficiência final de 95%, frente aos 31% antes dos
serviços. Dos drenos adicionais, apenas o 27B não atingiu a profundidade de projeto
dos drenos nas proximidades, podendo-se considerar os resultados como muito
bons.

- Reflexos na Instrumentação da Fundação (vazões e subpressões)
Na Tabela 5.1 apresenta-se a redução da subpressão observada após a limpeza e
reperfuração dos drenos, enquanto que na Figura 5.9 apresenta-se uma
comparação das subpressões em um gráfico de barras, para melhor visualização.

Bloco

Piezômetro

Níveis piezométricos (El. m)
Antes da limpeza
Depois
N.A. El. 147,54 m

B-03

B-06

B-10

N.A. El. 147,31 m

Redução
(m)

PZ-1
140,36
137,96
PZ-2
132,94
132,03
PZ-3
133,27
131,82
PZ-4
131,37
131,15
PZ-5
134,98
131,78
PZ-6
132,15
131,55
PZ-7
134,81
134,80
PZ-8
136,70
134,80
PZ-9
134,23
132,72
PZ-10
135,89
134,56
TABELA 5.1 – Redução dos níveis piezométricos após limpeza.

2,40
0,91
1,45
0,22
3,20
0,60
0,01
1,90
1,51
1,33
15
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Comparação Níveis Piezométricos
Antes - 05/11/15

Depois - 16/12/15

Níveis de projeto p/ drenos operantes

144
142
140

Elevação (m)

138
136
134
132
130
128
126
124
PZ-1

PZ-2

PZ-5

Montante

PZ-7

PZ-8

PZ-3

PZ-4

PZ-9

PZ-10

Jusante

FIGURA5.9 - Comparação dos níveis piezométricos da UHE Monte Claro. [4]
Os piezômetros apresentaram reduções variáveis, atingindo até 3,20 m no PZ-5 e
nenhuma redução no PZ-7. Mesmo antes dos trabalhos de limpeza e reperfuração,
não eram observados piezômetros acima dos valores de controle. Após a finalização
dos serviços e diminuição dos níveis d'água dos piezômetros, as subpressões
medidas estão ainda mais distantes dos valores de projeto, vindo indicar boas
condições de estabilidade do barramento.
A título de ilustração, apresenta-se na Figura 5.10 o gráfico das subpressões
medidas pelo PZ-5, observando-se nitidamente uma redução do patamar das
subpressõesem função da limpeza e reperfuração dos drenos.
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Barragem Principal- BL06 - Piezômetro de Tubo PZ - 05
Cota Instalação - 124,50 m

158.00
155.00

Cota Piezômetrica (m)

152.00
149.00
146.00
143.00
140.00
137.00
134.00
131.00

Redução das Subpressões

128.00
11/01/10

18/09/10

Nível Piezométrico

26/05/11

31/01/12

07/10/12

Estimativa Mínima

14/06/13

19/02/14

27/10/14

Estimativa Máxima

04/07/15

10/03/16

15/11/16

Cota do Lago (m)

FIGURA5.10 - Gráfico das subpressões medidas pelo PZ-5, com redução em função
da limpeza e reperfuração dos drenos. [5]
Em termos de vazão, apesar da recomendação de realização das medições dreno a
dreno antes da limpeza e reperfuração, julga-se que os valores não eram coerentes,
provavelmente em função de alguma confusão na leitura ou preenchimento das
planilhas, não sendo aqui apresentados. A análise das vazões foi realizada tendo
por base os medidores triangulares de vazão instalados nas canaletas de drenagem.
Barragem Principal - Medidores de Vazão
MV-2

MV-1 + MV-2

Na Reservatório (m)
155,0

7,0

150,0

6,0

145,0

5,0

140,0

Acréscimo da vazão
4,0

135,0

3,0

130,0

2,0

125,0

1,0

120,0

NA Reservatório (m)

Vazão (l/s)

MV-1
8,0

0,0
115,0
17/07/04 29/11/05 13/04/07 25/08/08 07/01/10 22/05/11 03/10/12 15/02/14 30/06/15 11/11/16
Data

FIGURA5.11–Constatação do acréscimo da vazão após a limpeza dos drenos em
Monte Claro. [5]
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Na Figura 5.11 apresenta-se o gráfico dos medidores de vazão com a indicação do
aumento da vazão em função da limpeza e reperfuração dos drenos. Na Tabela 5.1
apresenta-se uma comparação das vazões antes e depois dos serviços.
Acréscimo
Vazão (l/s)
05/11/15
16/12/15
(l/s)
(%)
NA Res. 147,54 m NA Res. 147,31 m
MV-1
1,45
2,17
0,72
50
MV-2
1,08
1,83
0,75
69
MV-1 + MV-2
2,53
4,00
1,47
58
TABELA 5.1 - Comparação das vazões antes e depois da limpeza e reperfuração
dos drenos.
Medidor de
Vazão

Em termos gerais, a vazão total teve um acréscimo da ordem de 58%, ou seja, 1,58
vezes da vazão inicial. O acréscimo de vazão é esperado quando das operações de
limpeza e reperfuração de drenos, portanto, dentro da normalidade.
Julga-se que o mais recomendado é a realização da medição dreno a dreno,
possibilitando uma análise mais completa e detalhada. Posteriormente, a vazão total
apresentou alguns incrementos, em função das elevações do NA do reservatório,
porém retornando a valores da ordem de 4,0 l/s mais recentemente. Para uma vazão
de 4,0 l/s tem-se a vazão especifica de 0,96 l/min/m, de pequena intensidade
quando comparada a outras barragens em CCR.

6. PRINCIPAIS CONCLUSÕES
Foram aqui apresentados e analisados os resultados da operação de limpeza da
cortina de drenagem realizada na fundação de um total de três barragens em CCR –
Concreto Compactado a Rolo, onde em algumas delas a galeria de drenagem havia
sido inundada durante o período construtivo, carreando uma grande quantidade de
argila e restos da perfuração dos furos de injeção e drenagem para o interior dos
drenos. Apresentam-se os procedimentos empregados nessas operações de
limpeza, para orientar futuras operações desse tipo em outras barragens.
Nas Barragens de Castro Alves e Monte Claro foi possível correlacionar os reflexos
da operação de limpeza dos drenos na instrumentação da barragem, nas quais se
observou geralmente uma redução das subpressões na fundação, assim como certo
aumento momentâneo das vazões de drenagem.
Apresentou-se, também, uma análise detalhada da eficiência da operação de
limpeza dos drenos, em termos do comprimento total de drenos obstruídos antes e
após a limpeza, com resultados bastante gratificantes. Evidentemente que nem
todos os drenos puderam ser limpos com injeção de água e ar sob pressão, a partir
do fundo dos drenos, exigindo, em muitos deles, a reperfuração com equipamento
apropriado para assegurar as profundidades recomendadas em projeto.
A experiência em nosso país nas últimas décadas vem revelar que uma primeira
operação de limpeza dos drenos de fundação deverá ser realizada logo após o
término de construção da barragem, ficando as demais para serem realizadas a
18
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cada 5 (cinco) ou 10 (dez) anos. Para as barragens sobre maciços basálticos
constatou-se pela experiência em Itaipu, envolvendo uma grande extensão da
barragem, assim como diversos tipos de derrames basálticos, que as operações de
limpeza dos drenos de fundação podem ser realizadas com frequência 10 anos.
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