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Resumo
Apresenta-se nesse trabalho a experiência da SBB Engenharia na observação de um grande número de
barragens de concreto, tendo por base as “Inspeções Regulares” de campo, realizadas com frequência
trimestral, semestral ou anual, dependendo a usina e etapa de operação. Procura-se analisar as anomalias
mais usuais, suas eventuais implicações no comportamento da barragem, assim como a necessidade de
tratamento e os resultados obtidos. Particular atenção é dedicada à ocorrência de fissuras em barragens,
tendo-se realizado um levantamento dos critérios de classificação aplicados em vários países, e propondose um critério brasileiro, tendo por base a experiência prática da SBB nas últimas décadas.
Palavra-Chave: Barragens de concreto, anomalia, fissuração, tratamento, injeção de cimento, injeção de resina.

Abstract
This work presents the experience of SBB Engenharia in supervision of a large number of concrete dams,
based on field "Regular Inspections, performed quarterly, semiannually or annually. It seeks to analyze the
most common anomalies, their possible implications on the behavior of the dam, as well the need for
treatment and their performance. Particular attention is given to the occurrence of fissures in dams, with a
survey of the classification criteria applied in several countries and proposing a Brazilian criterion, based on
SBB's practical experience in the last decades.
Keywords: Concrete dam, anomaly, cracking, treatment, cement grout, resin grout.
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1

Introdução

Apresenta-se nesse trabalho uma síntese da experiência da SBB no acompanhamento de
barragens de concreto, iniciando-se por uma compilação dos critérios de classificação
existentes, proposição de um critério tendo por base a experiência brasileira nessa área,
com a experiência de inúmeras barragens de concreto, em CCV – Concreto Convencional
e em CCR – Compactado a Rolo, assim como da barragem de Itaipu, ao longo dos
períodos construtivo, enchimento do reservatório e operação.

2

Anomalias mais frequentes

Nesse item procede-se à análise das anomalias mais frequentemente observadas nas
barragens, procurando-se ressaltar justamente as mais importantes, com maior
possibilidade de implicações no comportamento, durabilidade e condições de segurança
da estrutura.

2.1 Fissuração
Fissuras em barragens de concreto ocorrem em praticamente todo tipo de estrutura,
sejam elas barragens tipo gravidade, contrafortes, gravidade-aliviada, arco, assim como
em concreto convencional - CCV ou em concreto compactado a rolo – CCR.
As causas mais frequentes de fissuras em barragens de concreto são:
2.1.1 Retração superficial durante a cura
São fissuras geralmente superficiais e com padrão tipo “mapa”, geralmente capilares e
diretamente associadas ao processo de cura do concreto. São mais frequentes de ocorrer
na crista da barragem, assim como na laje das bacias de dissipação, sempre que não é
assegurado um bom processo de umedecimento e molhagem até cerca de 7 dias após a
concretagem.
Mesmo com um bom processo de cura tais fissuras podem ainda aparecer, mas nesse
caso tratam-se geralmente de fissuras capilares, com no máximo 0,2 mm de abertura e
sem maiores implicações para a barragem.
2.1.2 Fissuras de origem térmica junto à fundação
As fissuras de origem térmica são decorrentes do processo de resfriamento do concreto,
devido às reações exotérmicas que ocorrem durante o processo de cura, e das restrições
impostas pela rocha de fundação durante o processo de resfriamento. Podem ocorrem
também em níveis mais altos em relação à fundação, quando a concretagem é
interrompida por um longo período e depois retomada, passando e gerar um diferencial de
temperatura muito alto entre as camadas mais antigas e as novas. Na Figura 1 apresentaANAIS DO 60º CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO - CBC2018 – 60CBC2018
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se o mapeamento de fissuras de origem térmica, de ocorrência típica nos contrafortes de
uma barragem.

Figura 1 – Fissuras típicas de origem térmica no contraforte de uma barragem.

Na Figura 2 apresenta-se a ocorrência de fissuras sub-verticais de origem térmica,
observadas ao final do período construtivo nos contrafortes de uma barragem tipo
gravidade aliviada. Importante ressaltar que essas fissuras se originaram junto ao vértice
da galeria de passagem, a qual atravessa os contrafortes em seu trecho mais central. Um
dos blocos fissurados era um dos blocos “chaves” instrumentados, o qual possuía alguns
termômetros nas proximidades, os quais permitiram constatar que essas fissuras foram
provocadas por uma queda de temperatura do concreto, na região mais central do
contraforte, de apenas 17º C, conforme se pode observar na referida Figura.
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Figura 2 – Fissuras de origem térmica no contraforte de uma barragem, provocada por uma queda de
temperatura de apenas 17º C.

As características básicas das fissuras de origem térmica junto à fundação são:
 São fissuras que se desenvolvem segundo um plano vertical ou sub-vertical;
 Ocorrem geralmente a meia largura do bloco (L/2) ou, então, a L/3 e 2/3L nos
blocos com dimensões superiores a 30 m, como nas Tomadas de Água das
Barragens de Itaipu e Belo Monte;
 Junto à rocha a abertura é praticamente zero, atingindo uma abertura máxima a
cerca de 1,0 m de altura;
 Prosseguem verticalmente com abertura decrescente, até desaparecer a certa
altura, geralmente antes da crista da barragem;
 São fissuras que devem ser observadas ao final da construção da barragem, mas
antes do enchimento do reservatório, para seu tratamento (injeção) antes da
existência de água a montante.
Na Figura 3 apresenta-se outro tipo de fissura de origem térmica, observada na cabeça
de jusante de alguns blocos tipo gravidade-aliviada, junto à fundação. As mesmas foram
provocadas por tensões de origem térmica, pois se apresentavam mais aberta em sua
base e fechavam-se gradativamente até desaparecer a cerca de 12,0 a 24,8 m de altura.
Essas fissuras tiveram a importante contribuição da geometria do bloco, pois surgiram
exatamente junto ao encontro da mísula com a parte maciça da cabeça de jusante, local
onde se observa uma concentração de tensões, favorecendo a abertura de fissuras.
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Local das
fissuras

Figura 3 – Fissuras de origem térmica (setas) na cabeça de jusante de um bloco tipo gravidade aliviada, na
barragem de Itaipu.

Essas fissuras foram instrumentadas e injetadas com resina epóxi, sempre com abertura
e≥0,5 mm, o que veio assegurar novamente o monolitismo da cabeça de jusante,
conforme almejado.
Na Figura 4 pode-se observar uma dessas fissuras devidamente instrumentada com um
medidor triortogonal de junta, protegido por caixa metálica, com a fissura já injetada com
resina epóxi.
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Figura 4 – Fissura injetada com epóxi na cabeça de jusante do bloco F-36.

2.1.3 Fissuras de origem térmica devido ao gradiente térmico entre regiões mais
espessas e mais delgadas
As fissuras de origem térmica podem ocorrer também em locais da barragem onde ocorre
uma súbita variação das dimensões, como entre a cabeça tipo diamante e o contraforte,
denominada em termos técnicos de região da mísula. Nessa região podem se
desenvolver fissuras de origem térmica, devidas ao rápido resfriamento do concreto na
superfície, enquanto a parte mais interna da cabeça do bloco apresenta-se ainda com
temperatura bem mais elevada.
Na Figura 5 apresentam-se fissuras de origem térmica mapeadas na região da mísula de
um bloco contraforte, na barragem de Itaipu. Interessante ressaltar com relação à
experiência de Itaipu, com essas fissuras na região da mísula, que das fissuras
apresentarem superficialmente aberturas de até 0,8 mm, apresentavam profundidades
máximas entre 0,50 e 0,60 m, sem maiores implicações para a estrutura, não
necessitando, portanto, de qualquer tratamento.
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Figura 5 – Fissuras de origem térmica na região da mísula de uma barragem de contrafortes.

2.1.4 Fissuras devidas ao recalque diferencial da fundação
A existência de irregularidades na superfície da rocha de fundação, ou de regiões no
maciço rochoso com módulos de deformabilidade muito diferentes, podem causar fissuras
no concreto junto à base da estrutura, conforme já observado em algumas barragens em
região de rochas basálticas, na região sul do Brasil (Figura 6). Essa fissura teve sua
vedação a montante com manta Carpi.
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Figura 6 – Fissuras de origem térmica, inclinada junto base do bloco, devido às irregularidades da rocha de
fundação.

2.1.5 Fissuras provocadas pela aplicação de pressão hidrostática internamente
A aplicação de altas pressões hidrostáticas pode causar a propagação de eventuais
microfissuras que já ocorriam no concreto, sem maiores implicações, mas que ao serem
pressurizadas por altas pressões podem se propagar, dando origem a fissuras como
aquela que ocorreu na cabeça de montante do bloco F-8 na barragem principal de Itaipu
(Figura 7). Essa fissura foi observada na região da mísula do bloco, a jusante, justamente
na época de pressurização do dreno de junta entre blocos F8/F9 com água (pressão 8,0
kgf/cm2).

Figura 7 – Fissuras descoberta após a pressurização dos drenos de junta entre blocos F8/F9.

O empuxo hidrostático aplicado na junta de contração entre blocos F8/F9, a montante,
provocava tensões longitudinais de compressão da ordem de 13 kgf/cm 2, na parte de
montante do monólito, enquanto a jusante o campo de tensões longitudinais era
predominantemente de tração, decorrente de tensões de origem térmica. A fissura
observada junto à base do bloco F-8, em Ago/1983 teve sua origem provavelmente em
microfissuras de origem térmica que se propagaram após a aplicação de uma tensão
adicional hidrostática, da ordem de 8,0 kgf/cm2.
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2.1.6 Fissuras devidas à RAA – Reatividade Álcali-Agregado
Muitas das barragens construídas empregando-se rochas reativas como agregado tem
apresentado problemas decorrentes da RAA – Reatividade Álcali-Agregado. Dentre essas
rochas incluem os granito-gnaisses, quartzitos e outras contendo o quartzo deformado
(strained quartz) dentre os minerais constituintes. A RAA provoca ao longo do tempo uma
lenta expansão do concreto, decorrente da absorção de água pelo gel resultante da
reação dos álcalis do cimento com o quartzo deformado, ou outro eventual mineral
reativo.
Os tipos de fissuras mais comuns provenientes da RAA são os seguintes:
 Fissuras tipo “mapa” (Figuras 8 e 9) que ocorrem superficialmente, causadas pela
expansão diferencial entre a parte externa, mais seca, e a parte interna da
estrutura, com maior teor de água;

Figura 8 – Fissuras tipo “mapa” no paramento de jusante de uma barragem afetada pela RAA.
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Figura 9 – Fissuras tipo “mapa” Na parede interna de uma eclusa de barragem.

 Fissuras longitudinais na crista da barragem (Figura 10), decorrente das altas
compressões longitudinais, e consequente tração na direção montante-jusante;

Figura 10 – Fissura longitudinal instrumentada com medidor triortogonal na crista de barragem gravidade
afetada por RAA.
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 Fissura longitudinal que podem ocorrer em alguns trechos ao longo da galeria
(Figura 11).

Figura 11 – Fissura longitudinal no teto da galeria de drenagem de uma barragem gravidade afetada por
RAA.

 Fissuras decorrentes da expansão diferencial entre o aço e o concreto
Em algumas barragens afetadas pela RAA há várias décadas, ou submetidas a taxas de
expansão superiores a 50 micro-deformações por ano (με/ano), pode ocorrer o
aparecimento de fissuras nas proximidades das guias das comportas ou stop-logs, ou
junto ao espelho das comportas, devido à expansão do concreto, a qual não é
acompanhada pela estrutura de aço, intimamente solidária à barragem, conforme
mostrado na Fig. 2.12.
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Figura 12 – Fissuras causadas pela RAA junto à guia metálica de uma barragem gravidade, há quatro
décadas em operação.

2.1.7 Outros tipos de fissuras, menos usuais
Existem, evidentemente, outros tipos de fissuras, ou de associação de fissuras, pois
muitas vezes as mesmas não são decorrentes de uma única causa, mas sim da
associação de duas ou mais, não havendo disponibilidade aqui para uma abordagem
completa de todos os tipos e associações de fissuras. Julga-se, entretanto, que na
relação anteriormente apresentada, onde cada tipo de fissura teve sua causa analisada e
suas características típicas ilustradas em fotos, foram listadas as mais usuais,
compreendendo com certeza as fissuras que ocorrem com maior frequência nas
barragens de concreto.

3

Critérios existentes para classificação de fissuras

Nesse item apresentam-se alguns critérios que têm sido utilizados para a classificação de
fissuras, mais especificamente em barragens de concreto, procurando-se apresentar os
mesmos em ordem cronológica, até para se tentar acompanhar sua evolução ao longo do
tempo.

3.1 Classificação ITAIPU - 1989
Com base nas investigações e mapeamentos realizados em ITAIPU, foi definida a
seguinte classificação para as fissuras:
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Tabela 1 – Classificação adotada na barragem de Itaipu na década de 80.
Características
Classe I
Classe II
Comprimento
> 6,0 m
3,0 a 6,0 m
Abertura
> 0,3 mm
0,1 a 0,3 mm
Outras
Tendência a propagar
Tendência a atingir a face de jusante

Classe III
< 0,05 mm
-

Trata-se, evidentemente, de um critério bem antigo, considerando-se hoje que não há
qualquer interesse na consideração de fissuras com abertura inferiores ou iguais a 0,05
mm.
Após algumas décadas de acompanhamento da evolução das fissuras através de
mapeamentos periódicos, tomou-se a decisão de injetar apenas as fissuras que
ultrapassassem a abertura de 0,5 mm (e > 0,5 mm), devendo as injeções serem
realizadas sempre nos períodos mais frios, para assegurar melhor desempenho, quando
as fissuras encontram-se mais abertas. Ressalta-se, entretanto, que apenas as fissuras
com implicações estruturais passaram a ser efetivamente injetadas, enquanto algumas na
região das mísulas, nos blocos gravidade-aliviada da Barragem Principal de Itaipu, que no
inverno atingiam até 0,7 mm, não necessitaram de tratamento, pois se travam de fissuras
superficiais com um máximo de 0,6 m de profundidade.

3.2 ICOLD Bulletin 107 – Concrete Dam – Control and treatment of cracks
No Boletim No 107, da ICOLD as fissuras em barragens de concreto são classificadas em
termos de sua espessura, conforme a tabela a seguir.
Tabela 2 – Método de classificação de fissuras da ICOLD – Boletim 107- 1997
Abertura (mm)
Designação
e < 0,50
Fina
0,50 ≤ e ≤ 2,00
Média
e > 2,00
Larga (pronunciada)

3.3 Experiência do ACI - American Concrete Institute - 2001
O documento “Control of Cracking in Concrete Structures” fornece a seguinte tabela, a
qual classifica as fissuras em estruturas de concreto armado, em função de sua abertura
e das condições de exposição ao ambiente, conforme segue:
Tabela 3 – Método de classificação de fissuras da ACI – USA - 2001
Condição de Exposição
Espessura Fissura (mm)
Ar seco ou membrana protetora
0,41
Umidade, ar úmido, solo
0,30
Produtos químicos de degelo
0,18
Água do mar, vapor de água do mar
0,15
Estruturas de retenção de água
0,10
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Obs:. Deve-se esperar que uma parte das fissuras nas estrutura exceda esses valores.
Com o tempo, uma parcela significativa pode exceder esses valores. Estas são diretrizes
gerais para projeto que devem ser utilizadas em conjunto com a experiência técnica,
considerando-se que fissuras que ultrapassem as aberturas acima designadas, deveriam
ser injetadas.

3.4 Experiência Chinesa - 2014
Zhu, Bofang, na publicação “Thermal Stresses and Temperature Control of Mass
Concrete”, classificou as fissuras em concreto de acordo com sua abertura e profundidade
conforme a seguinte tabela:
Tabela 4 – Classificação de fissuras em barragens de concreto na China - 2014
Classificação da Fissura
Descrição
Espessura da Fissura
Profundidade da Fissura
Tipo A
Microfissura
e < 0,2 mm
h ≤ 300 mm
Tipo B
Fissura superficial
0,2 mm ≤ e < 0,3 mm
300 mm < h ≤ 1000 mm
Tipo C
Fissura profunda
0,3 m ≤ e < 0,5 mm
1000 mm < h ≤ 5000 mm
Tipo D
Fissura passante
e ≥ 0,5 mm
h > 5000 mm

Em função das condições ambientais as fissuras no concreto foram classificadas em três
tipos:
Classe I: ambiente interno ou externo;
Classe II: superfície a montante, zona de variação do N.A. ou águas subterrâneas
agressivas;
Classe III: superfície de descarga, zona com água do mar e ação da névoa.
Desta forma determinou-se que as Fissuras de tipo A e B na condição de classe I não
necessitam de tratamento. As fissuras do tipo A e do tipo B nas condições da classe II e
da classe III devem ser tratadas. Fissuras de tipo C e tipo D em diferentes condições
ambientais devem ser tratadas.

3.5 Classificação da ANA - 2016
Quando uma fissura é detectada no concreto é importante primeiramente identificar a
localização e suas dimensões. Conforme “Manual do Empreendedor sobre Segurança de
Barragens - 2016”, publicado pela ANA, as fissuras que se desenvolvem nas barragens
de concreto podem ser classificadas de forma semelhante às que se desenvolvem nas
barragens de aterro, sendo frequente classificá-las como indicado a seguir.
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Tabela 5 - Classificação das Fissuras em Barragem de Concreto – 2016.
Abertura (mm)
Designação
e ≤ 0,50
Fissura
0,50 < e ≤ 1,50
Trinca
1,50 < e ≤ 5,00
Rachadura
5,00 < e ≤ 10,00
Fenda
e > 10,00
Brecha

3.6 Classificação da SBB - 2018
Tendo por base os critérios anteriores, assim como a experiência da SBB no
acompanhamento de barragens de concreto ao longo de mais de quatro décadas, propõese na Tabela 6 um critério mais atualizado e prático, objetivando o acompanhamento da
evolução e eventuais tratamentos de fissuras em barragens de concreto massa, sejam
elas em CCV ou CCR.

Tipo
I
II
III
IV

Tabela 6 – Método SBB de classificação para fissuras – 2018
Abertura
Mapeamento durante
Designação
Tratamento recomendado
(mm)
construção
e ≤ 0,3
Fissura capilar
Não necessário
Nenhum
0,3 < e ≤ 1,0
Fissura pequeno porte
Sim, anualmente
Se atingir profundidade >1,0 m
Injeção epóxi se houver implicação
1,0 < e ≤ 2,0
Fissura significativa
Sim, semestralmente
estrutural ou ferro (*)
Injeção epóxi se houver implicação
e > 2,00
Fissura pronunciada
Sim, semestralmente
estrutural ou ferro (*)

(*) A injeção poderá ser com calda de cimento, se envolver fissuras na base de vigas.

Recomendação sobre a injeção de fissuras: As injeções devem sempre ser realizadas na
época mais fria do ano, quando as mesmas apresentam-se com as maiores aberturas.
Meses ideais: setembro e outubro na região centro-sul do Brasil, pois há certo “time lag”
no esfriamento do concreto em profundidade.
Na barragem italiana de Ancipa, tipo gravidade-aliviada, foi utilizado um “Índice de
Fissuração” definido pela relação If = ∆l/L, no qual:
 ∆l = Somatória da abertura das fissuras ao longo do contraforte;
 L = extensão do contraforte em sua base.
Dessa forma para as fissuras observadas junto à base dos contrafortes da barragem de
Ancipa, e na calha esquerda do Vertedouro de Itaipu, atingiram os seguintes valores:
 Barragem de Ancipa, Itália ..................................... If = 7 x 10-5
 Barragem de Itaipu, calha esquerda VS ................ If = 16 x 10-5
Trata-se do único critério que se encontrou para expressar o “Índice de Fissuração” de
uma barragem de concreto, recomendando-se que o mesmo passe a ser utilizado com
mais frequência nas estruturas mais fissuradas, para se dispor de maiores informações
sobre sua aplicabilidade e consequências.
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4

Experiência com a investigação e tratamento de fissuras em
barragens

Na sequência procura-se apresentar brevemente a experiência com o acompanhamento e
tratamento de fissuras nas estruturas de concreto de Itaipu, envolvendo praticamente três
diferentes tipos de barragens: gravidade, gravidade-aliviada e contrafortes.
As primeiras fissuras foram observadas durante o período construtivo, junto à base dos
contrafortes do Trecho “D”, passando depois a serem observadas em alguns contrafortes
de outros trechos da barragem. Eram essencialmente fissuras de origem térmica, que
ocorriam a partir da fundação, devido às restrições de deformação impostas pela rocha,
como já mostrado nas Figuras 1 a 4.
Os primeiros mapeamentos realizados vieram mostrar um excesso de fissuras sobre os
contrafortes, época em que estavam sendo mapeadas todas as fissuras visíveis.
Verificou-se, então, que o melhor seria não mapear as fissuras capilares (e < 0,2 mm),
pois as mesmas representavam até 95% do total de fissuras, sendo geralmente
superficiais e sem maiores implicações. Essa recomendação veio implicar em substancial
redução de fissuras nos novos mapeamentos, nos quais eram representadas apenas
aquelas de real importância e com eventual implicação no comportamento da barragem.
Uma boa recomendação para novas barragens tipo contraforte seria o de se mapear
apenas fissuras com e> 0,5 mm, que são normalmente as mais importantes, e geralmente
um pouco mais profundas, com eventuais implicações do ponto de vista estrutural.
O tratamento das fissuras de Itaipu, iniciado em meados da década de 80, teve a
consultoria dos maiores especialistas da época, vindos dos Estados Unidos ou Itália,
passando-se a utilizar um novo tipo de equipamento para a injeção de resina epóxi, no
qual a mesma era misturada ao catalizador já no bico de injeção, assegurando uma resina
mais fluida, com maior penetração, conseguindo-se injetar fissuras com até 0,1 mm de
abertura. Fissuras inferiores não podiam ser injetadas de forma eficiente na época.
Na barragem de Itaipu, devido ao porte e importância das estruturas, passou-se a realizar
um acompanhamento detalhado das fissuras não apenas superficialmente, mas também
a investigação da sua profundidade, através da execução de sondagens com extração de
testemunhos com diâmetro de 10 cm, uma ao lado da outra, caso necessário, para o
acompanhamento de sua profundidade até o final.
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Figura 12 – Sondagens 4" utilizadas para a amostragem de fissura injetada no contraforte de um bloco
da barragem de Itaipu.

Esse mesmo processo de amostragem foi utilizado para a extração de testemunhos do
concreto nos trechos injetados (Φ 15 cm), para a avaliação da penetração da resina
epóxi, em função da abertura das fissuras, assim como para a realização de ensaios
de cisalhamento direto em laboratório, para a determinação da coesão e ângulo de
atrito, nos trechos injetados.
No final da década de 90 procedeu-se à injeção das fissuras junto à cabeça de jusante
dos blocos F-33/34 e F-35/36 em Itaipu, mas a mesma acabou sendo realizada no mês
de janeiro, período de verão, quando então as fissuras apresentam-se mais fechadas,
não tendo apresentado um bom desempenho. Em Set/Out/2004 procedeu-se à
realização de nova campanha de injeção, obtendo-se desta vez uma boa eficiência,
em função da maior abertura das fissuras na cabeça de jusante destes blocos, com
abertura superficial e>0,5 mm, e espessura média interna de 0,3 mm, perfeitamente
injetáveis com resina epóxi, conforme já previamente comprovado.
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Figura 13 – Testemunho extraído do bloco F-34 com nova micro-fissura, junto à fissura injetada em
1982, ao final do período construtivo.

Como já se conhecia na época, as injeções de fissuras com calda de cimento só
permitiram injetar fissuras a partir de 0,2 mm de abertura de modo eficiente, empregandose o cimento Portland comum. Para fissuras menores a penetração da calda é muito
limitada, não assegurando um tratamento eficiente.

5

Principais conclusões

Destacam-se como principais conclusões referentes à ocorrência, mapeamento e
tratamento de fissuras em um grande número de barragens no Brasil, as seguintes:
 As fissuras de origem térmica são decorrentes do processo de resfriamento do
concreto, devido às reações exotérmicas que ocorrem durante o processo de cura,
e pelas restrições impostas pela rocha de fundação quando do resfriamento. São
as fissuras de maior interesse nas barragens, pois quando ocorrem no paramento
de montante, podem gerar fissuras que se não forem devidamente mapeadas e
tratadas, poderão implicar em infiltrações significativas e de difícil controle, após o
enchimento do reservatório;
 Tendo por base a constatação anterior, recomenda-se sempre a realização, em
todas as barragens de concreto, de uma inspeção minuciosa do paramento de
montante, ao final da construção e antes do enchimento, para a constatação de
eventuais fissuras de origem térmica, as quais tem sua origem junto à fundação.
Sempre que detectadas, deverão ser prontamente injetadas;
 Toda barragem de concreto apresenta algum tipo de fissuração. Mapeamentos
devem ser realizados após o final da construção e enchimento do reservatório,
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registrando-se sempre as fissuras com e ≥ 0,5 mm. Esses mapeamentos deverão
ser sempre realizados no verão (Mar) e inverno (Set) de cada ano, podendo-se
observar variações da ordem de ~0,3 mm na abertura de uma mesma fissura, entre
esses períodos. Essa observação se aplica para fissuras não diretamente expostas
à ação da insolação direta;
 Só se deve injetar fissuras com abertura e> 0,2 mm, pois fissuras desse porte
apresentam aberturas internas da ordem de 0,10 mm ao até menos, não sendo
injetadas nem por resina epóxi, de forma eficiente. Injeções com calda de cimento
só são eficientes para fissuras com abertura e ≥ 0,2 mm;
 As fissuras injetadas com resina epóxi, de modo eficiente ao final do período
construtivo na barragem de Itaipu, voltaram a apresentar novas fissuras, mas
geralmente com apenas 0,2 mm, após invernos mais rigorosos de 1999 e 2000.
Interessante destacar que as investigações realizadas com a retirada de
testemunhos do concreto, revelaram que as fissuras injetadas com epóxi
continuavam perfeitamente fechadas, tendo as novas fissuras abertas paralelas às
anteriores. Essa constatação veio endossar os ensaios de tração realizados no
laboratório de Itaipu, em fissuras previamente injetadas com epóxi, revelando que a
ruptura por tração ocorria no concreto, e não na fissura injetada;
 O tratamento de fissuras através de injeções de epóxi, tendo por objetivo o
restabelecimento da integridade estrutural da barragem, deve sempre ser realizado
na época mais fria do ano, quando as mesmas apresentam-se mais abertas.
Meses ideais: setembro e outubro na região centro-sul do Brasil, pois há certo “time
lag” no esfriamento do concreto em profundidade;
 Tendo por base a experiência da SBB no acompanhamento de barragens de
concreto ao longo de mais de quatro décadas, assim como vários outros critérios
de classificação de fissuras em barragens, apresentado no Item 3 desse trabalho,
propõe-se a seguir um critério mais atualizado e prático, objetivando o
acompanhamento da evolução e eventuais tratamentos de fissuras em barragens
de concreto massa, sejam elas em CCV ou CCR.
Tabela 7 – Método SBB de classificação para fissuras – 2018
Mapeamento durante
Tipo
Designação
Tratamento recomendado
construção
I
Fissura capilar
Não necessário
Nenhum
Fissura pequeno
II
0,3 < e ≤ 1,0
Sim, anualmente
Se atingir profundidade >1,0 m
porte
Fissura
Injeção epóxi se houver implicação
III
1,0 < e ≤ 2,0
Sim, semestralmente
significativa
estrutural ou ferro (*)
Fissura
Injeção epóxi se houver implicação
IV
e > 2,00
Sim, semestralmente
pronunciada
estrutural ou ferro (*)
(*) A injeção poderá ser com calda de cimento, se envolver fissuras na base de vigas.
Abertura
(mm)
e ≤ 0,3
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