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Resumo – Apresenta-se nesse trabalho as principais experiências obtidas com o
acompanhamento e análise da instrumentação instalada na região da abóbada da
caverna subterrânea da Usina Hidrelétrica 14 de Julho, da CERAN – Companhia
Energética do Rio das Antas, RS. Após o primeiro ano de operação da usina a
indicação de certa distensão na região da abóbada por alguns extensômetros múltiplos
passou a levantar sérias preocupações, o que levou à realização de inspeção do
estado dos terminais de leitura dos extensômetros instalados na abóbada, assim como
à realização de uma reunião com um consultor internacional, que conduziram à
necessidade de melhoria da instrumentação nessa região. A re-instrumentação da
abóbada foi realizada através da instalação de quatro novos extensômetros, todos eles
importados, permitindo confirmar após alguns meses de observação que os
deslocamentos na região da abóbada eram de pequena magnitude e encontravam-se
em franco processo de estabilização, permitindo descartar eventuais acidentes com
queda de blocos de rocha sobre os equipamentos de geração.
Summary – In this paper are presented the main experience gotten with the installation
and analysis of some multiple extensometers in the vault of the underground cave of the
14 of July Hydroelectric Powerplant, owned by CERAN – Companhia Energética Rio
das Antas, RS. After the first year of operation, the indication of certain distress in the
region of the vault, by some multiple extensometers, started serious concerns about the
possibility of rock fall over the electromechanical equipments. This led to the inspection
of the terminals head of some extensometers at the vault, as well as the
accomplishment of a meeting with an international Consultant at the Rock Mechanic
field that had emphasized the necessity of improvement the displacements rock
monitoring in the vault. The monitoring improvement of this region was carried out
through the installation of four new multiple extensometers, all imported from the USA,
allowing after some months of displacements readings that the basaltic rock mass at the
vault was stabilized, allowing to discard eventual accidents with fall of blocks over the
generation equipment.
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1. INTRODUÇÃO
A Usina Hidrelétrica 14 de Julho (100 MW), juntamente com a UHE Monte Claro (130
MW) e UHE Castro Alves (130 MW), compõe o denominado Complexo Energético Rio
das Antas, localizado na porção nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, conforme
locação indicada na Figura 1. A proprietária do empreendimento é a CERAN –
Companhia Energética Rio das Antas, constituído pelas empresas CPFL – Companhia
Paulista de Força e Luz, CEEE – Companhia Estadual de Energia Elétrica e Desenvix
S/A.
O nível das tensões naturais atuantes no maciço basáltico local apresentou-se com
tensões elevadas desde a primeira das usinas, que foi a de Monte Claro, e na
sequência a de Castro Alves, na qual a previsão de altas tensões naturais na
horizontal, após estudos realizados pelo IPT – Instrumento de Pesquisas Tecnológicas
de São Paulo, em 2004, levou a Projetista a modificar a geometria do túnel de adução,
com extensão de 7,1 km, para melhor absorção dessas tensões e atenuação do
sistema de suporte das escavações em rocha. Já na UHE 14 de Julho o nível de
tensões foi ainda maior que nas duas usinas anteriores, o que foi confirmado através
da grande amplitude das deformações medidas pela instrumentação na abóbada e
paredes da caverna subterrânea, conforme será apresentado mais adiante.

2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO E CARACTERÍSTICAS DA CAVERNA
SUBTERRÂNEA
O arranjo geral da UHE 14 de Julho tira proveito de uma volta do rio das Antas, com o
barramento e vertedouro situados no trecho mais a montante. O circuito hidráulico de
geração intercepta pela margem direita a alça do rio, com desnível total a ser
aproveitado da ordem de 33 m.
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A barragem de concreto compactado a rolo (CCR) apresenta cerca de 30 m de altura e
395 m de comprimento e incorporará uma soleira vertente com extensão de 200 m,
para o vertimento das cheias. O desvio do rio foi realizado através de adufas situadas
na parte inferior da barragem gravidade, na margem esquerda, de modo a descarregar
cheias com 3460 m³/s.
O sistema de adução/geração é composto por uma tomada de água situada na
margem direita, logo a montante da barragem, um túnel adutor com 7.100 m de
extensão e dois túneis forçados com seção de 8 m de diâmetro e 220 m de extensão,
imediatamente a montante da Casa de Força subterrânea, a qual abriga duas turbinas
do tipo Kaplan, totalizando 100 MW de potência instalada. A restituição das águas
turbinadas ao rio é feita através de um túnel de fuga com cerca de 65m de extensão.

3. COMPORTAMENTO DA CAVERNA DURANTE AS ESCAVAÇÕES
A escavação da caverna da casa de força de 14 de Julho foi realizada entre meados de
2006 e meados de 2007, iniciando pela escavação de uma galeria exploratória na
região central da abóbada. Na etapa inicial das escavações o projeto de
instrumentação previu a instalação de alguns extensômetros até 10 m de profundidade,
sendo os extensômetros EH-3 e EH-9 instalados na região da abóbada, verticalmente,
com os demais extensômetros horizontalmente, a partir das paredes de montante e de
jusante da caverna, conforme ilustrado na Figura 2.

Figura 2 – Seção transversal da caverna com a locação de alguns extensômetros.
Os deslocamentos superficiais do maciço basáltico local passaram a indicar valores
elevados de deslocamento, conforme se pode observar a seguir, onde se apresentam
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os maiores deslocamentos medidos na região da abóbada, assim como nas paredes
de montante e de jusante da caverna, durante as escavações:






Distensão vertical no centro da abóbada(EH-3) .................................. 10,0 mm;
Deslocamento horizontal topo parede montante (EH-2) ...................... 27,0 mm;
Deslocamento horizontal base parede montante (EH-8) ..................... 13,5 mm;
Deslocamento horizontal topo parede jusante (EH-4) .......................... 60,0 mm;
Deslocamento horizontal base parede jusante (EH-10) ....................... 30,0 mm.
Casa de Força UHE - 14 DE JULHO
Extensômetro de Haste - EH-09 CF Abóboda -Cota 95,48
6,00

5,00

Deslocamento (mm)

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

-1,00
10/10/2006

18/1/2007

28/4/2007

6/8/2007

Comprimento das hastes (m):
h1 =15m h2 =10m h3=5m
h1
Ins. tirantes mono. elev. 62,00m
Escavação do poço
Termino da inst. dos tirantes
Esvaziamento da C.Força

14/11/2007

22/2/2008

1/6/2008

9/9/2008

Tempo (dias)
h2
Escavação banc. 62 a 58,00m
Reinicio da escav. cond. forç. 1 jus.
Termino das escavações

18/12/2008

28/3/2009

6/7/2009

14/10/2009

( + ) Compressão
( - ) Distenção
h3
Escavação 58 a 54m
Reinicio da escav.cond. for. 1 mont.
Inundação da CF até a elev. 56,00m

Figura 3 – Evolução das distensões na abóbada – Extensômetro EH-9
Na região da abóbada os extensômetros EH-3 e EH-9 indicaram distensões máximas
de respectivamente 10,0 e 6,0 mm, as quais ocorreram essencialmente durante o
período das escavações, com tendência de atenuação até Abr/2009, quando, então,
passou-se a observar uma aparente intensificação dos deslocamentos medidos, o que
veio levantar certa preocupação, mas ao mesmo tendo dúvidas com relação aos
deslocamentos medidos, em função das frequentes oscilações observadas entre
leituras consecutivas (Figura 3).
Os deslocamentos horizontais da rocha indicados pelos extensômetros EH-2 e EH-4
(Figura 4), instalados no topo das paredes de montante e de jusante, atingiram valores
de 27,0 e 60,0 mm, respectivamente, ao longo de períodos que variaram entre três a
doze meses. Estes deslocamentos foram observados essencialmente durante o
período das escavações, vindo a se estabilizar tão logo era instalado o sistema de
contenção da rocha, integrado por chumbadores, tirantes e aplicação de concreto
projetado.
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Casa de Força UHE - 14 DE JULHO
Extensômetro de Haste - EH- 04CF - Jusante - Cota 87,30 m

Comprimento das bastes(m):
h1 =10m
h2 =3m
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( - ) Distenção
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10/8/2010

26/2/2011

Tempo
h1
Reaterro 2ª fase
Escavação do poço
Termino das escavações
Série29

h2
Ins.tirante mono.elev.62,00m
Reinicio escav. cond.forç. 1 jus.
Inundação da CF até a elev.56,00m

Raterro 1ª fase
Escavação banc. 62 a 58,00m
Reinicio escav.cond.for.1 mont.
Série27

Escavação - 67 a 62m
Escavação 58 a 54m
Termino da ins. dos tirantes
Esvaziamento C.Força

Figura 4 – Evolução das distensões no topo da parede de jusante – Extensômetro
EH-4.
Deve-se destacar que o sistema de contenção da rocha nas paredes e abóbada da
escavação foi reforçado após a observação dos grandes deslocamentos medidos, em
relação ao sistema inicialmente previsto em projeto, vindo revelar dessa forma a
importância de se trabalhar “pari passu” com a análise dos dados da instrumentação,
para o acompanhamento da evolução das escavações e avaliação permanente da
eficiência dos sistemas de contenção da rocha previstos em projeto.
Deve-se destacar que os maiores deslocamentos da rocha na parede de jusante são
fruto não apenas das condições do maciço basáltico, mas foram também afetados pela
escavação da “galeria de ventilação”, escavada cerca de 15 m a jusante da caverna,
conforme pode-se observar na Figura 2.

4. INDÍCIOS DE DISTENSÃO NA REGIÃO DA ABÓBADA
O extensômetro EH-3A que estava indicando deslocamentos no topo da abóbada
praticamente estabilizados, passou a indicar uma intensificação dos mesmos a partir de
Abr/2009, conforme se pode observar na Figura 5, a seguir. A ocorrência dessa
intensificação das distensões passou a gerar preocupação, uma vez que estando a
usina em operação, a possibilidade de uma eventual queda de blocos de rocha sobre
os equipamentos de geração poderia tirar a usina do sistema. Ressalta-se, de outro
lado, que todos os demais extensômetros múltiplos instalados nas paredes e abóbada
da caverna estavam indicando no mesmo período deslocamentos praticamente
estabilizados. Em Julho/2009 as distensões indicados pelos extensômetros EH-3A e
EH-9 atingiram velocidades de 0,42 e 0,30 mm/mês, respectivamente, com tendência
crescente.
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Casa de Força UHE - 14 DE JULHO
Extensômetro de Haste - EH - 3A CF Abóboda - Cota 96,74m
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Figura 5 – Evolução das distensões na região da abóbada – Extensômetro EH-3.
Em decorrência da aparente “intensificação” das distensões na região da abóbada da
caverna da UHE 14 de Julho a partir de Abr/21009, indicada pelos extensômetros EH-3
e EH-9, decidiu-se proceder à uma investigação cuidadosa do estado em que se
encontravam as cabeças desses instrumentos, para uma avaliação de suas reais
condições. Esta inspeção levou à necessidade de montar uma estrutura de andaime
tubular sobre a ponte rolante da Casa de Força, para permitir o acesso até as cabeças
desses dois extensômetros na abóbada da caverna.
O primeiro extensômetro inspecionado foi o EH-3, constatando-se que havia muita
umidade condensada no interior de sua cabeça, proveniente das infiltrações que
ocorrem através das juntas do maciço rochoso, desde o topo do terreno. Como os
extensômetros eram dotados de transdutores de deslocamento eletrônicos sem
qualquer proteção contra umidade, os mesmos estavam a partir de Abr/2009, cerca de
27 meses após a instalação, começando a provocar leituras anômalas. Na Foto 1
pode-se observar o estado em que se encontrava a cabeça do extensômetro EH-3,
com vários pontos de oxidação decorrentes da umidade em seu interior.
O segundo extensômetro inspecionado foi o EH-9, cuja cabeça encontrava-se cheia de
água, a qual estava comprometendo não apenas os dispositivos eletrônicos de leitura
dos deslocamento, como causando a intensa oxidação de suas partes metálicas e dos
parafusos de sua fixação à rocha, como pode ser observado na Foto 2.
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Foto 1 – Cabeça do EH-3, que se apresenta com
umidade em seu interior.

Foto 2 – EH-9 na abóboda com parafusos de
fixação a cabeça muito oxidados, pois tinha água
no interior.

Em Out/2009 a CERAN tomou a iniciativa de trazer um consultor internacional, de
origem norueguesa, Mr. Arne Myrvan, com grande experiência na escavação e
monitoração de escavações subterrâneas, para sua avaliação sobre o comportamento
das obras subterrâneas da UHE 14 de Julho, particularmente em função do alto estado
de tensões no maciço basáltico local e das aparentes distensões registradas na região
da abóboda da escavação.

5. NECESSIDADE DE MELHORIA DO PLANO DE INSTRUMENTAÇÃO
O maciço rochoso basáltico na área do complexo hidrelétrico do rio das Antas, RS, está
submetido a um estado de tensões elevado ao longo da direção horizontal, conforme
manifestações constatadas durante a escavação do túnel adutor da UHE Monte Claro,
que foi a primeira a ser construída pela CERAN. Durante a escavação do túnel adutor
dessa usina, com cerca de 1,3 km de extensão, eram frequentes as manifestações de
altas tensões na rocha através de ruídos, estalos e desplacamento da rocha (rockburst), geralmente iniciando-se uma hora após a detonação na frente de escavação [1].
Em função dessa experiência prévia e da extensão do túnel adutor da segunda usina a
ser construída pela CERAN, que foi a UHE Castro Alves, cujo túnel apresenta 7,1 km
de extensão, decidiu-se modificar a geometria prevista para esse túnel, alterando-se
em projeto a seção inicial arco-retângulo com 9,5 x 9,5 m, para uma seção semicircular com altura de 8,0 m e vão de 12,1 m (Figura 6), mantendo-se a área hidráulica
necessária [2]. Estas alterações se fizeram necessárias em função das altas tensões
horizontais reinantes no maciço basáltico da região, mostrando-se na Figura 6 que
túneis de menor altura implicam em uma melhor distribuição de tensões no entorno da
escavação, reduzindo com isto o custo dos sistemas de contenção da rocha.
Durante a construção da terceira usina, que é a UHE 14 de Julho, constatou-se que o
estado das tensões horizontais no maciço basáltico local era ainda maior, o que passou
a ser confirmado em função dos altos deslocamentos medidos nas paredes de
escavação da caverna da Casa de Força (vide item3), assim como de outras
manifestações observadas ao longo dos túneis de acesso à caverna, resultando no
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desplacamento do concreto projetado e na necessidade de reforço do sistema de
contenção em alguns trechos, conforme ilustrado nas Fotos 3 a 6, a seguir. Destaca-se
que essas ocorrências foram observadas em 2009 e 2010, praticamente três a quatro
anos após as escavações, indicando que o alto estado de tensões horizontais no
maciço rochoso vem implicando em deformações plásticas de longo prazo.

Figura 6 – Seção do túnel em função das tensões horizontais [1].

Foto 3 – Trecho com tela e chumbadores
instalados em Setembro de 2009.

Foto 4 – Desplacamento da gunita com rocha, em
trecho que ficou sem tela (Out/2009).

Foto 5 – Desplacamento da gunita do teto, antes
da instalação da tela.

Foto 6 – Grande volume de rocha desplacado
sobre a tela de proteção, na abóbada do túnel.
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A ocorrência de desplacamentos da gunita na região dos túneis de acesso tem ocorrido
com certa frequência, apresentando-se a seguir a locação assim como foto de um
desplacamento ocorrido recentemente (Out/2010).

Foto 7 – Detalhe das placas de gunita desplacadas em Out/2010.

Figura 7 – Local do desplacamento mostrado na Foto 7, no túnel de acesso.
Ocorrências desse tipo vêm mostrar, aparentemente, que apesar de decorridos mais
de quatro anos das escavações, acomodações do maciço rochoso continuam a
ocorrer, o que vem refletir, provavelmente, o alto estado de tensões reinantes no
maciço basáltico na UHE 14 de Julho.
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Tendo por base os resultados da medição de tensões “in situ” empregando-se um furo
de sondagem vertical e outros dois horizontais, segundo direções ortogonais entre si, o
consultor Myrvang [3] destacou que a combinação de seus resultados para a obtenção
do estado tridimensional de tensões não permite uma boa precisão, pelo fato de se
tratar de ensaios afastados 10 a 20 m entre si. Segundo a experiência de Mr. Myrvang
isto conduz a resultados incertos, o que foi claramente mostrado pelos resultados
obtidos em 14 de Julho. Porém a direção da tensão principal maior se apresentou
sempre com direção praticamente constante e horizontal, com variações entre 23 MPa
e 36 MPa de magnitude e azimute aproximadamente N 130º E.
No que concerne aos resultados da instrumentação na região da abóbada Mr. Myrvang
salientou que em função dos sérios problemas de corrosão observados nos parafusos
de fixação dos extensômetros EH-3A e EH-9, assim como na umidade e infiltrações de
água constatadas no interior de suas cabeças de leitura, seus potenciômetros estariam
já com evidências sérias de danificação, não sendo mais de confiabilidade. Veio
endossar a recomendação de outros consultores da CERAN, nas áreas de
Instrumentação e Mecânica das Rochas, de que esses instrumentos deveriam ser
imediatamente
substituídos
por
outros
importados,
com
desempenho
reconhecidamente bom em obras simulares. Foi selecionada a empresa GEOKON
como fornecedora dos novos extênsometros.
Decidiu-se, então, pela instalação de dois extensômetros múltiplos sub-verticalmente a
partir do topo do maciço rochoso, até o topo da abóbada da caverna, e de outros dois
extensômetros sub-horizontais a partir da galeria de drenagem dos condutos, até as
proximidades da abóbada, conforme locação mostrada na Figura 8. Os dois instalados
a partir da superfície do terreno o foram com um total de quatro hastes, sendo as mais
profundas instaladas nas proximidades da abóbada da caverna, com uma quarta haste
com 10 m de profundidade, para a correção das variações térmicas ambientais, a qual
se mostrou de grande importância prática. Suas sondagens foram realizadas com Ф10
cm até a profundidade de 10 m, e no restante do furo com Ф7,5 cm.
Já os dois extensômetros instalados a partir da galeria de drenagem dos condutos
forçados, por estarem bem afastados da superfície exterior, foram instalados com
apenas três hastes, em furos de sondagem com Ф7,5 cm
O extensômetro múltiplo EH-16 que é o mais profundo, teve suas hastes instaladas nas
profundidades de 50, 41, 28 e 10 m, ficando a haste mais profunda afastada 2,27 m do
topo da abóbada. Em projeto pretendia-se instalá-la mais próxima, a cerca de 0,50 m
da abóbada, mas no campo resolveu-se não correr nenhum risco durante a execução
das sondagens verticais, as quais foram perfuradas verticalmente de cima para baixo a
partir do topo do talude. Já os extensômetros EH-17 e EH-19, instalados a partir da
galeria de drenagem dos condutos, tiveram suas hastes instaladas nas profundidades
de 24, 18 e 11 m, aproximadamente, com a haste mais profunda afastada apenas 0,88
m do concreto projeto na região da abóbada.
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Figura 8 – Arranjo geral dos novos extensômetros instalados na região da abóbada.

6. EXPERIÊNCIA COM A NOVA INSTRUMENTAÇÃO INSTALADA
Os furos de sondagem para a instalação dos quatro novos extensômetros na região da
abóbada da caverna foram executados em meados de 2010, tendo os respectivos
instrumentos sido instalados em Ago/2010. Foi selecionada como empresa fornecedora
desses novos extensômetros múltiplos para a UHE 14 de Julho, a Geokon Inc.,
localizada em Lebanon, NH, Estados Unidos [4].
A leitura do deslocamento das hastes dos quatro novos extensômetros passou a ser
realizada empregando-se um micrômetro de alta sensibilidade e precisão (Foto 10), o
qual veio exigir muito cuidado do operador, para assegurar o bom posicionamento do
aparelho em sua base de leitura na cabeça do instrumento. Já os extensômetros EH-16
e EH-17, instalados a partir do topo do maciço foram dotados também de um sistema
de leitura remota, com central de leitura localizada na galeria de drenagem dos
condutos, conforme mostrado na Foto 8.
A programação previamente estabelecida seria proceder à realização de leitura nesses
dois extensômetros, ao longo de um ano, empregando-se o sistema manual e remoto,
para em seguida prosseguir apenas com as leituras remotas, Isto viria facilitar a sua
operação futura, a partir do momento que não haveria mais necessidade de
deslocamento do leiturista até o topo do talude (Foto 11). As Fotos 9 e 11 ilustram a
cabeça do EH-19, instalado a partir da galeria do conduto forçado, e as cabines de
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leitura dos extensômetros EH-16 e Eh-17 instalados no topo do talude, em locais de
difícil acesso.

Foto 8 – Equipamento de leitura dos
deslocamentos das hastes.

Foto 9 – Detalhe da cabeça do EH-19 instalado a
partir do túnel de drenagem dos condutos.

Foto 10 – Micrômetro e acessórios utilizados na
leitura dos novos extensômetros tipo Geokon.

Foto 11 – Detalhe das cabines de leituras dos
extensômetros EH-17 e EH-16 no talude da
subestação.

7. COMPORTAMENTO ATUAL DO MACIÇO BASÁLTICO NA REGIÃO DA
ABÓBADA
Os novos extensômetros instalados na região da abóbada da caverna da UHE 14 de
Julho passaram a indicar no período Ago a Out/2010, ou seja, nos primeiros meses
uma aparente distensão do maciço rochoso, o que passou a levantar alguma
preocupação, conforme ilustrado na Figura 10. Destaca-se, entretanto, que a haste No
4 foi instalada com 10 m de comprimento, justamente para a correção das influências
térmicas sobre os deslocamentos medidos, nos instrumentos instalados a partir da
superfície do maciço rochoso. Passou-se, então, ao acompanhamento da velocidade
de variação da diferença entre os deslocamentos das hastes H1, mais profunda, menos
o da haste H4, conforme analisado mais adiante, o que passou a indicar
deslocamentos praticamente estabilizados na região da abóbada da caverna. Esta
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constatação veio indicar a importância da instalação de uma haste mais curta, com
apenas 10 m de comprimento, a qual permite a correção das influências térmicas
ambientais, assim como das eventuais deformações do concreto da base de leitura
logo após sua concretagem (correção da retração do concreto).
EH 16 - Topo de Talude CF
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Figura 9 – Evolução dos deslocamentos da rocha medidos pelos novos EH’s.
 Velocidade dos deslocamentos
A análise da velocidade dos deslocamentos medidos pelos extensômetros foi
realizadas baseando-se na diferença das leituras entre hastes mais profundas e a
haste H1, para a correção das variações térmicas ambientais. A análise dessas
velocidades é importante para a detecção de uma eventual tendência de instabilização
na região da abóbada, desde que as essas velocidades passassem a ser crescentes
com o tempo, mas tal não ocorreu, conforme se pode observar na Tabela 1, a qual
apresenta a evolução dessas velocidades mês a mês desde a instalação dos
instrumentos.
Variação mensal (mm/mês)
Extensômetro (h1-h4)
Mês
EH-16
EH-17
EH-18
EH-19
Ago/10
0,2
0,43
0,5
0,21
Set/10
0
0,05
0,14
1,09
Out/10
0,11
0,13
0,07
0,14
Nov/10
0,12
0,07
0,22
0,03
Dez/10
0,03
0,03
0
0,02
Jan/11
0,01
0,06
0,05
-0,04
Fev/11
0,01
0,07
0,2
0,17
Mar/11
0,02
-0,12
-0,04
-0,03
Tabela 1 – Variação de velocidade mensal dos deslocamentos – UHE 14 de Julho.
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O acompanhamento das velocidades dos deslocamentos para os extensômetros EH-18
e 19, instalados internamente ao maciço rochoso, a partir do túnel de drenagem dos
condutos forçados, foi realizado diretamente com os deslocamentos medidos pela
haste mais profunda (H1), visto que os mesmos não sofrem qualquer influência das
variações térmicas ambientais.
O gráfico mostra que as velocidades de deslocamentos diminuíram durante os dois
primeiros meses, pois, no início os deslocamentos estavam sendo influenciados
também pela cura do concreto de suas bases de fixação. Atualmente, as velocidades
de deslocamentos são baixas, geralmente inferiores a 0,20 mm/mês, revelando uma
situação de normalidade para a região da abóbada da caverna da Casa de Força, na
qual o maciço basáltico já teria atingido uma situação de equilíbrio, após as
escavações.
Variação da Velocidade Mensal dos deslocamentos
1,2

Velocidade (mm/mês)

1
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EH-17

0,4
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0,2

0

-0,2
ago-10

set-10

out-10
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jan-11

fev-11
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Data

Figura 10 – Evolução das velocidades de deslocamentos medidos pelos novos extensômetros.

8. PRINCIPAIS CONCLUSÕES
A experiência prévia da CERAN na execução e instrumentação das obras civis das
Usinas Hidrelétricas de Monte Claro e Castro Alves, entre 2004 e 2008, veio revelar a
existência de altas tensões horizontais naturais no maciço basáltico existente ao longo
do vale do rio das Antas, nas proximidades de Bento Gonçalves, RS. Quando da
execução da UHE 14 de Julho, aquela localizada a jusante das duas anteriores,
constatou-se que o nível das tensões horizontais no maciço basáltico eram ainda
maiores. As altas tensões horizontais se manifestavam durante as escavações através
de estalidos da rocha, desplacamento superficial (rock burst) e altos deslocamentos
superficiais medidos pela instrumentação instalada na caverna subterrânea da Casa de
Força. Medições realizadas “in situ” revelaram tensões horizontais da rocha variando
de 23 a 36 MPa, bastante altas, portanto, na UHE 14 de Julho.
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Durante o período das escavações dessa caverna subterrânea foram observados
deslocamentos superficiais da rocha da ordem de 10 mm, na região da abóbada, e
deslocamentos superficiais que atingiram 27 mm e 60 mm, no topo das paredes de
montante e de jusante, respectivamente, os quais vieram exigir o reforço do sistema de
contenção das escavações inicialmente previsto em projeto.
Após uma aparente estabilização dos deslocamentos medidos pelo extensômetros
múltiplos na região da abóbada da Casa de Força, dois desses instrumentos passaram
a indicar em meados de 2010 uma aparente intensificação das distensões na região da
abóbada, o que levantou sérias preocupações na época. Procedeu-se, então, a retirada
da cabeça desses dois extensômetros múltiplos que estavam sendo lidos com
sensores eletrônicos, constatando-se que suas leituras estavam sendo afetadas pelo
excesso de umidade no interior da cabeça, e pela falta de dispositivos apropriados de
proteção.
Em decisão endossada também pelo consultor norueguês Mr. Arne Myrvang,
procedeu-se à instalação de quatro novos extensômetros importados da Geokon, USA,
dois deles no topo da caverna e dois outros a partir do túnel de drenagem dos condutos
forçados, os quais estão confirmando que os deslocamentos do maciço basáltico na
região da abóbada apresentam-se praticamente estabilizados, não levantando maiores
preocupações. Esta constatação só foi possível, para os dois extensômetros instalados
a partir do topo do maciço rochoso, em função da iniciativa de instalação de quatro
hastes, sendo a mais profunda com 50 m e a mais rasa com apenas 10 m, para a
correção das influências térmicas ambientais.
Destacam-se ao final três conclusões importantes reveladas pela instrumentação da
caverna subterrânea da Casa de Força da UHE 14 de Julho com extensômetros
múltiplos:
 Durante o período das escavações os extensômetros instalados na região da
abóbada e paredes de montante e de jusante da caverna da C.F. foram de
relevante importância para a indicação dos altos deslocamentos da rocha, o que
veio exigir o reforço do sistema de contenção da rocha no teto e paredes, para
se evitar um possível acidente;
 A instalação de extensômetros múltiplos dotados de sensores eletrônicos sem
os necessários dispositivos de proteção contra umidade, vieram causar a
indicação de distensões “aparentes” na região da abóbada da caverna, as quais
passaram a levantar sérias preocupações após a usina estar em operação,
vindo a exigir a melhoria e complementação do plano de instrumentação com
extensômetros importados, de qualidade bem superior aos similares nacionais;
 A instalação de dois extensômetros múltiplos com quatro hastes a partir do topo
do talude, e dois outros com três hastes a partir do túnel de drenagem dos
condutos forçados, foram de inestimável importância na comprovação da
estabilização dos deslocamentos da rocha na região da abóbada da Casa de
Força;
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 A instalação dos dois extensômetros sub-verticais com quatro hastes, sendo a
mia curta com 10 m de profundidade, para a correção das influências térmicas
ambientais, foi da maior importância para a constatação da estabilização das
deformações da rocha, ao se acompanhar a variação da velocidade dos
deslocamentos entre hastes H1 (50 m) e haste H4 (10 m).

9. AGRADECIMENTOS
Os autores vêm expressar os seus agradecimentos à CERAN – Companhia Energética
do Rio das Antas, RS, pela possibilidade de divulgação desses dados referentes à
instrumentação das escavações da Casa de Força subterrânea da UHE 14 de Julho,
assim como aos Srs. Silvio Luis Santos e Gilson Viana da Costa, técnicos da referida
empresa, pelo empenho e dedicação na operação e manutenção do plano de
auscultação das três usinas hidrelétricas da empresa.
10. PALAVRAS-CHAVES
Instrumentação, caverna subterrânea, extensômetro múltiplo, distensão na rocha.

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
[1] SILVA JUNIOR, P.C.; MORAES, R.B.; TAJIMA, R. (2005) – “Escavação do Túnel
Adutor da UHE Castro Alves em Maciço Rochoso com Tensões Horizontais Altas”,
11º Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, ABGE,
Florianópolis;
[2] MAGALHÃES, F.S.; DEHIRA, L.K.; AZEVEDO, A.A. (2005) – “Análise Paleotensões
na Área do Aproveitamento Hidrelétrico Castro Alves, Rio das Antas, RS”, 11º
Congresso Brasileiro de Geologia de Engenharia e Ambiental, ABGE, Florianópolis;
[3] MYRVANG, A. (2009) – “Inspection and Discussion Related to Rock Stress
Problems at the 14 de Julho Hydroelectric Powerhouse”, Relatório da Sigma H Ltd,
Norway, para a CERAN;
[4] GEOKON (2011) – “Geotechnical Instrumentation Catalog”, Item 3 – Rod type
Extensometers, Lebanon, NH, USA.

XVIII Seminário Nacional de Grandes Barragens

16

