
Reabilitação de barragens 
de aterro

Barragem do Roxo

Anomalias, Diagnóstico 
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Caraterísticas Gerais da 
Barragem do Roxo

> Vale assimétrico
� Forte inclinação na margem esquerda
� Suave na margem direita

> Estrutura mista
� Troço em betão (de contrafortes e de gravidade)

o 2 blocos de gravidade com 32 m
o 9 contrafortes com 135 m
o 5 blocos de gravidade com 65 m (4,5 envolvidos pelo aterro)

� Troço em aterro homogéneo, com dreno de pé de jusante, com 615 m
o Materiais provenientes da alteração de xistos com 615 m
o Declive do paramento de montante 3:1 e do paramento de jusante 2,5:1

� 847 m de desenvolvimento total
� 49 m de altura máxima acima da fundação (36,5 m no aterro)
� Cota do coroamento 139,5 m
� Volume da albufeira 96,3 x106 m3

� Descarregador de superfície na zona de contrafortes
� Descarga de fundo que atravessa a barragem
� Rega e abastecimento

> Ribeira do Roxo
> 20 km de Beja







Aspetos construtivos (1964-1968)

> Condições geológicas no local de implantação
� Aluviões, depósitos oligocénicos, xistos do Devónico Superior e pórfiros
� Circulação de água laminar, com tendência para a colmatação de fraturas por 
aumento de pressão

� Zonas impermeáveis dos xistos a maiores profundidades do que as dos pórfiros
� Troços de betão fundados predominantemente em pórfiros
� Margem direita – pórfiros frequentemente intersetados por falhas, veios de xistos 
e veios de quartzo muito fraturados e com circulação de água

> Fundação e construção dos aterros
� Saneamento de terra vegetal, formações aluvionares, argilas residuais e maciço 
rochoso de elevada alteração

� Fundação em xistos
� Grau de compactação superior a 95% e desvio do teor em água entre -2% e 0 
(Proctor Normal)

� Construção em duas fases: 
o 1ª quase todo o aterro; 
o 2ª zona de interface com a estrutura de betão

> Contacto entre o aterro e o betão (Guedes de Melo e Teixeira Direito, 
1982)

� Pórfiro são, bastante fraturado e cortado por falhas
� Faixa de xistos devónicos

o Espessura 15 m mergulhando para Norte com uma inclinação de 45º
o Desenvolvimento quase perpendicular ao eixo da barragem
o Xisto muito alterado e argilidificado

� Redução para 46 m (supressão de 2 blocos) do 3º troço em blocos de gravidade 
(fundado em pórfiros)



Aspetos construtivos (1964-1968)

>Tratamento da fundação
�Faixa de xistos devónicos

o Intercetar o caminho de percolação da água

o Melhorar a deformabilidade

o Furos de injeção em perfis afastados de 3 m
� Dirigidos para a zona de contacto entre os pórfiros e os xistos

� Apontados para zona dos xistos

� Elevados valores de absorção

�Tratamento da falha
o Betonagem superficial

o Tratamento por injeção por grupos de furos, em perfis espaçados de 
3 m, em planos perpendiculares ao eixo da falha

o Tendência para a comunicação com trincheira do lado de jusante da 
escavação localizada no prolongamento da falha

�Cortina de impermeabilização
o Injeções de cimento ao longo de toda a extensão da barragem

o Furos verticais a partir da superfície do aterro, com uma espessura 
mínima de 5 m.



Anomalias no trecho em aterro
(até 1972)
> Assentamentos excessivos do aterro

� Coroamento junto à zona de contacto terras-betão
� Extensão 130 m
� Deformações iniciadas do lado de montante
� Rotação do pavimento em torno da interseção do coroamento 
com o paramento de jusante

� Evolução linear (taxa constante) ao longo do tempo
� Final de 1972 – 0,42 m

>Deslocamentos horizontais
� Pequenos e de andamento irregular
� Não evidência de superfícies de deslizamento

> Pressões intersticiais junto à fundação
� Subidas muito bruscas e marcantes
� Abaixamentos súbitos por vezes
� Atraso e progressão do fenómeno da fundação para a superfície

> Teores em água (sondagens)
� Muito elevados junto à interface com o betão, mesmo em zonas 
acima da linha de saturação



1972



1972



Hipóteses levantadas

> Consolidação
� Os valores atingidos não podiam ser explicados exclusivamente por um 
processo de consolidação

> Deformabilidade da fundação
� As dimensões, localização e caraterísticas da falha e da faixa de xistos 
devónicos não justificavam os assentamentos

> Deslizamento dos taludes do aterro
� Os reduzidos deslocamentos horizontais levaram à eliminação desta 
hipótese

> Colapso de camadas amolecidas por ação das ressurgências
� Os assentamentos iniciaram-se a montante

� Amolecimentos dos terrenos

� Squeezing

� Progressão de baixo para cima

> Erosão interna para montante
� Existência de ressurgência

> Redução da tensão efetiva
� Fácil comunicação entre a albufeira e a base do aterro devido à 
presença de falha



Diagnóstico dos problemas de 
comportamento (1973-1976)
> Drenagem do aterro para a fundação e consolidação das zonas 
amolecidas

� 3 furos sub-horizontais 

> Reconhecimento e amostragem do aterro e instalação de 
piezómetros

� 11 furos verticais da superfície do aterro com alguns metros de 
penetração na fundação

� Recolha de amostras e realização de ensaios SPT

> Resultados dos ensaios laboratoriais
� Teor em água superior, em geral, ao da construção
� Invariância do peso volúmico
� Parâmetros de resistência em concordância com os do projeto
� Amostra a 21 m de profundidade – teor em água muito elevado e 
caraterística de resistência inferiores às das restantes

> Resultados dos ensaios SPT
� Distinção de zonas de comportamento diferenciado
� Valores aos 16 m inferiores aos dos 11 m, aumentando para 
profundidades elevadas

� Zona intermédia do aterro de menor resistência

> 2 leques de 8 furos até ao contacto aterro-fundação (cotas 113 e 
120) a partir de jusante



Diagnóstico dos problemas de 
comportamento (1973-1976)

> Execução de 23 furos a partir da superfície do aterro
� Existência de fendas no aterro em correspondência com as orientações 
das estruturas de montante e de jusante da estrutura rígida que 
penetra no aterro

� Injeção de ar comprimido pelos furos de montante – franca 
comunicação entre alguns deles

> Escavação de uma galeria de drenagem de 40 m
> Injeção generalizada em todos os furos executados
> Conclusões

� Inexistência de domínio sobre as causas 
� Interação entre as causas iniciais e os tratamentos do aterro e da 
fundação

� Identificação de acidentes geológicos localizados, com franca circulação 
de água, dominados por injeções

� Possibilidade de existência de zonas idênticas não detetadas
� Possibilidade de transferência de zonas críticas com a subida do nível 
da água

� Barragem constituída por um conjunto de blocos de aterro, em boas 
condições, separados por zonas de material muito alterado (elevado 
teor em água e baixa resistência)

� Zonas inferiores com possibilidade de arraste de materiais



jan. 1977





Causas dos problemas de 
comportamento (Maranha das Neves, 1987)

>Os aterros junto às estruturas rígidas (zona de fecho), 
foram construídos muito rapidamente e compactados do 
lado seco

� Acentuada transferência de tensões

� Fissuração

> Início do enchimento da albufeira
� Fracturação hidráulica

� Presença da ressurgência 

� Deformabilidade dos aterros

>Molhagem dos materiais
� Tensões transferidas voltam a ser suportadas pelo aterro

� Consolidação do aterro

� Assentamentos diferidos da construção

� Fecho das descontinuidades devido à ocorrência dos 
assentamentos – cicatrizes molhadas



Saturação de um solo compactado

Relação entre as 
pressões de 

préconsolidação p*0 e p0



Trabalhos de reabilitação (1977-78)

> Remoção do aterro na zona afetada
�Plataforma geral à cota 128
�Escavação na zona central junto ao contacto aterro-betão até 
à fundação (cota 106)

�Aterro a montante – ensecadeira
� Instalação de sistema de drenagem
�Construção de parede auto-endurecedora (cimento-bentonite) 
prolongada por cortina de injeções (180 m)

�Aberturas de valas longitudinais e transversais (3,5 m de 
profundidade) para avaliar o estado do aterro e proceder às 
escavações em segurança
o Aterro em geral de boa qualidade
o Zona húmida junto do contacto com os blocos de betão

�Exposição da faixa de xistos devónicos
o Aparecimento de manchas de humidade
o Importante circulação de água a profundidades não superiores a 0,50 m, 
através das fraturas

> Enchimento com betão armado da faixa de xistos da falha



Trabalhos de reabilitação (1977-78)

>Prolongamento da estrutura de betão (46,5 m)
�4 blocos de betão

>Reconstrução da zona de aterro da barragem
�Executada com os materiais e com as caraterísticas 
semelhantes às da fase de construção

>Manutenção da barragem parcialmente 
operacional

�Nível máximo da albufeira 127 m

>Construção de um descarregador de 
emergência

�Escavação do aterro numa zona em que a fundação se 
localizava aproximadamente à cota 127 m

>Instalação de um novo sistema de observação



Descarregador de emergência – jan. 1977



Descarregador de emergência – jan. 1977



Descarregador de emergência – jan. 1977



Aterro – jan. 1977



jan. 1977



Desmonte do aterro junto ao encontro de betão – abril 1978





abril 1978



Filtro do paramento de montante - abril 1978



Parede auto-endurecedora - abril 1978



Parede auto-endurecedora e zona de escavação dos aterros - abril 1978



maio 1978



maio 1978



agosto 1980
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Muito obrigado pela atenção



• Aprofundamento das 
cotas de fundação dos 
blocos
• Muros de ala 
inalterados → adoção 
de maiores inclinações 
(1,75:1) dos cones de 
aterro de ligação à 
estrutura de betão
• Prolongamento do 
troço em aterro para 
634 m
• Atravessamento dos 
dois últimos blocos de 
betão pela falha mais 
importante
• Observada uma 
ressurgência de 
apreciável caudal





• Iniciados a partir da base de jusante do bloco 12
• Importante efeito drenante do último furo – abaixamento das pressões 
intersticiais, as quais tendiam a aumentar com a sua obturação



• Circulação de água no contacto do aterro com o paramento de montante e na 
face transversal do muro de gravidade

• Através de juntas abertas no corpo do muro de gravidade a água de infiltração 
atingia o quarto de cone do aterro de jusante, com deformações anormais




