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A UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS GEOFÍSICOS NA INVESTIGAÇÃO
DE UMA PEQUENA BARRAGEM DE TERRA
Leonides Guireli Netto – Otávio Coaracy Brasil Gandolfo – Walter Malagutti Filho – João Carlos Dourado
César Augusto Moreira – Pedro Lemos Camarero

INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, o estudo de barragens foi um tema que ganhou destaque no Brasil devido aos rompimentos
de barragens de mineração, causando inúmeras perdas humanas, ambientais e socioeconômicas. Segundo o Relatório de Segurança de Barragens emitido em 2017 pela Agência Nacional de Águas (ANA), existem 24.092 barragens
cadastradas pelos órgãos fiscalizadores em todo o país.
Dentre as novas metodologias que podem auxiliar as investigações comumente utilizadas em barragens, os métodos geofísicos constituem uma excelente ferramenta não invasiva capaz de auxiliar na avaliação da integridade
do corpo da barragem e na identificação de fluxos anômalos de água no interior do maciço de terra. Os levantamentos podem ser realizados nas regiões da crista da barragem, nos taludes e/ou nas bermas, devendo ser estendidos,
sempre que possível, para além da região das ombreiras (Figura 1).
Devido às condições geológicas e climáticas do Brasil, é vasta a ocorrência
de solos com espessuras significativas e,
somada ao baixo custo de instalação, as
barragens de terra são a maioria em todo
o país. Ressalta-se que, embora as barragens de grande porte ganhem destaque
devido aos acontecimentos recentes e o
potencial de destruição associado aos seus
rompimentos, a maioria dos barramentos
do país é de pequeno porte e, muitas vezes, trata-se de empreendimentos abandonados, com poucas informações a respeito
do processo construtivo e das condições
físicas da estrutura.
A aplicação dos métodos geofísicos
Figura 1. Esquema de uma barragem.
em barragens pode ocorrer em duas etapas do empreendimento: a) na caracterização geológico-geotécnica durante a instalação da obra; b) no monitoramento para identificar o surgimento de
condições anômalas no interior da estrutura durante a fase de operação (Xingxin et al., 2010; Olivier et al., 2017 e
Camarero, 2017).
O presente trabalho mostra os resultados da aplicação dos métodos geofísicos de sísmica (refração e MASW),
eletrorresistividade, potencial espontâneo (SP) e radar GPR em uma barragem de terra de pequeno porte no interior
do estado de São Paulo (Guireli Neto et al., 2019).
LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO E MOTIVOS DA SUA ESCOLHA
A barragem está localizada na cidade de Cordeirópolis-SP. Apresenta algumas características desejadas para o seu
estudo, como as pequenas dimensões (aproximadamente 100
metros de comprimento de crista e 4 metros de altura), o material de construção (solo de alteração de basalto, uma litologia muito comum no sul e no sudeste do Brasil), a ausência
de informações a respeito do projeto construtivo e, por fim,
homogeneidade do material, sendo composta essencialmente
por solo de alteração, compactado (Figura 2).
A aplicação dos métodos geofísicos neste tipo de estudo
é importante, pois as informações obtidas por técnicas não
invasivas e de rápida aquisição podem identificar na estrutura da barragem: zonas de saturação de água que podem se
desenvolver em fluxos internos; a presença ou não de filtros

Figura 2. Localização da área de estudo.
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horizontais ou verticais no corpo da barragem; a profundidade do topo rochoso o qual a barragem foi construída; o
limite da zona saturada e não saturada; a presença de vazios e zonas com problemas de compactação em barragens
de terra.
METODOLOGIA
Como não se possuía nenhuma informação a respeito da etapa de construção da barragem, os métodos geofísicos
foram aplicados com o intuito de realizar uma investigação das condições físicas do barramento para identificação,
por exemplo, de comportamentos anômalos de locais com presença de altos valores de condutividade elétrica indicando uma possível zona saturada por água. Os levantamentos foram realizados em linhas posicionadas na crista
da barragem de terra.
MÉTODO DA ELETRORRESISTIVIDADE
A eletrorresistividade é possivelmente o método geofísico de investigação mais aplicado em barragens, pois permite
localizar zonas anômalas que apresentam baixos valores de resistividade elétrica, associadas a regiões com maior
saturação de água no maciço terroso.
Na barragem de Cordeirópolis, a aquisição de dados cobriu toda a área da crista da barragem onde foram realizadas
três linhas paralelas de 104 metros de extensão, com espaçamento entre eletrodos igual a 2 metros. Foi utilizado o
arranjo dipolo-dipolo. O equipamento utilizado foi um resistivímetro ABEM Terrameter.
MÉTODO DO POTENCIAL ESPONTÂNEO (SP)
O método do potencial espontâneo pode ser aplicado no estudo de barragens de terra, fornecendo geralmente, junto
com a eletrorresistividade, bons resultados. O conhecimento de sua eficácia para este tipo de aplicação não é recente
(Bogoslovsky e Ogilvy, 1970). Como o SP possibilita a determinação de fluxos anômalos no interior do maciço, a
aplicação conjunta destes métodos permite melhor caracterizar as regiões com maior percolação de água no corpo
da barragem.
Neste estudo foram realizadas três linhas com 78 metros de extensão, paralelas entre si e espaçadas de 2 metros, no
mesmo local onde foi realizado o levantamento da eletrorresistividade. O equipamento utilizado para a coleta de
dados foi o módulo de medição de potencial do resistivímetro BISON 2390.
MÉTODOS SÍSMICOS
Os métodos sísmicos aplicados para o estudo de barragens, a princípio eram apenas utilizados durante a etapa de
implantação e construção da obra. Atualmente, a utilização conjunta proveniente de informações da distribuição em
subsuperfície de ondas compressionais (P) e cisalhantes (S), podem contribuir de modo significativo na diferenciação
entre mudanças de litologias ou de saturação no maciço. Um levantamento de sísmica de refração (com ondas P e
S) possibilita a identificação da interface entre a zona saturada e não saturada, assim como a profundidade do topo
rochoso sobre o qual a estrutura está construída. Juntamente com a refração, a utilização do método multicanal de
ondas superficiais (MASW) agrega informações, com baixo custo e sem perda de produtividade, pois a instrumentação e o arranjo de campo são os mesmos.
Na investigação da barragem de Cordeirópolis foi utilizada a refração (onda P e S) e o método MASW. O equipamento utilizado para a aquisição dos dados foi um sismógrafo Geode (Geometrics), de 24 canais. Os geofones horizontais
de 28 Hz foram utilizados nos ensaios de refração com onda S, enquanto os levantamentos para aquisições com
onda P utilizaram geofones de 4,5 Hz. A fonte sísmica utiliza foi uma marreta e o espaçamento entre geofones foi
de 2 m.
MÉTODO GPR
No contexto de barragens, o radar de penetração no solo (GPR) é um método geofísico de apoio aos métodos anteriormente citados. O GPR fornece informações de alta resolução, porém, com baixas profundidades de investigações.
Assim, a utilização deste método é apropriada para barragens de pequeno porte.
A aplicação do GPR pode localizar estruturas presentes na barragem, como filtros horizontas/verticais e drenos de
pé. Em alguns casos, aplica-se o GPR na identificação de cavidades no interior do corpo da barragem (Chlaib et al.,
2014).
No presente estudo, durante a etapa de coleta de informações em campo ocorrida previamente aos levantamentos
geofísicos, notou-se a presença de um vertedouro próximo à região central da barragem, e que este cortava a estrutura desde o talude de montante até ser encontrado no talude de jusante. O GPR, neste caso, mostra-se como uma
excelente ferramenta para localização de estruturas antrópicas no interior da barragem.
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No levantamento de campo foi utilizado um equipamento GPR RAMAC/MALA Geoscience, com uma antena
blindada de frequência central igual a 250 MHz.
RESULTADOS
Os resultados obtidos com os métodos geofísicos são apresentados em modelos 3D, com os dados inseridos no
corpo da barragem, visto que todos os levantamentos foram realizados na crista do barramento.
Os resultados da eletrorresistividade mostram zonas com alta condutividade elétrica que foram associadas a
pontos com maior saturação do maciço terroso, possivelmente relacionados com infiltração de água (Figura 3 A).
Incorporando as informações do método de potencial espontâneo (SP) observa-se a presença de uma anomalia
negativa coincidente com a zona de alta condutividade elétrica, se desenvolvendo até a região de montante (Figura
3 B).
Os ensaios sísmicos forneceram informações da profundidade do topo rochoso, a interface entre a zona saturada
e não saturada e as variações na litologia em profundidade. Nota-se na seção sísmica uma anomalia de alta velocidade na região do vertedouro. O método MASW forneceu as variações da velocidade da onda S em profundidade,
permitindo a avaliação das condições de rigidez do corpo da barragem (Figura 3 C).
Por fim, o GPR evidencia uma interface mergulhando no interior do barramento, que foi associada a uma camada mais argilosa encontrada em campo, e na região do vertedouro foi observada uma perturbação das reflexões
da onda eletromagnética (Figura 3 D).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo apresentou um estudo de caso realizado em uma pequena barragem de terra localizada no
interior de Estado de São Paulo. Os
resultados obtidos exemplificam a
importância de utilização integrada
métodos geofísicos (eletrorresistividade, potencial espontâneo, sísmica
de refração, MASW e GPR) para o estudo de uma barragem de terra, permitindo uma boa caracterização do
maciço do corpo da barragem e dos
fluxos de água no maciço terroso.
Salienta-se que não existia nenhum tipo de informação prévia das
condições do maciço e muito menos
alguma documentação a respeito do
projeto de construção da barragem.
Este cenário, muitas vezes, ocorre em
barragens de pequeno porte do país,
que se encontram abandonadas e carentes de manutenção.
Devido às dificuldades mencionadas, a aplicação dos métodos geofísicos mostrou-se como uma excelente ferramenta para investigação
das condições do corpo da barragem,
possibilitando identificar elementos estruturais, como o vertedouro,
o topo rochoso o qual o barramento foi instalado e possíveis zonas de
saturação por água que, futuramente,
caso desenvolvam para um processo de erosão interna (piping), podem
Figura 3. Resultados dos levantamentos geofísicos na barragem de Cordeirópolis. A) eletrorresistivicomprometer a estabilidade do bardade; B) potencial espontâneo (SP); C) ensaios sísmicos de refração e MASW; D) radar de penetração
ramento.
no solo (GPR).
Por fim, em uma próxima etapa
de trabalho poderia ser realizado uma aquisição de MASW 2D que forneceria uma melhor visualização de possíveis
zonas com má compactação do material do corpo da barragem de terra.
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