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Caso emblemático – O surgimento de trincas longitudinais ao longo da 

crista de uma barragem de terra e/ou de terra-enrocamento constitui um 

fato relativamente comum, embora indesejado. Um significativo número de 

barragens no Brasil tem apresentado esta ocorrência, em alguma etapa da vida: 

durante a construção, ao final da mesma e antes do enchimento do reservatório 

ou durante/após o enchimento. Na maioria das vezes, após a identificação das 

causas, as trincas têm sido objeto de reparos e não evoluem a ponto de colocar 

em risco a segurança e integridade das obras. Em alguns casos, entretanto, seu 

aparecimento esteve associado a condições críticas, no próprio aterro e/ou na 

fundação, tendo evoluído para uma situação de ruptura da seção.

Citar no presente trabalho todas as ocorrências registradas e documentadas 

de aparecimento de trincas longitudinais em barragens seria por demais 

repetitivo, de modo que é apresentado um caso que pode ser considerado 

representativo. A barragem de Emborcação, que era a barragem de terra/

enrocamento mais alta em construção na época e por ter sido documentada 

e estudada em profundidade, com registro abundante na literatura técnica, 

foi a escolhida para esse fim. Sua altura foi o motivo para ser o principal 

reservatório de regularização do rio Paranaíba, formador do rio Paraná, nos 

Estados de Minas Gerais e Goiás.

1. Descrição da barragem

A barragem de terra e enrocamento possui um núcleo impermeável delgado, 

inclinado para montante, ladeado por espaldares de enrocamento em faixas 

de transição com granulometria diferenciada. Possui extensão de 1.520 m, 

largura de crista de 15 m e altura máxima de 158 m. Junto à fundação, no 

trecho central da seção, foi implantado um corpo de material não selecionado 

(random), impermeável, que praticamente triplicava o caminho de percolação 

entre o enrocamento de montante e o enrocamento de jusante. A ensecadeira 

de montante foi incorporada à barragem. Os taludes são íngremes para 

barragens dessa altura e desse tipo: talude de montante 1,8H:1,0V e de jusante 

1,4H:1,0V. A Figura 2.211 traz uma seção típica da barragem. 

O material do núcleo era constituído predominantemente por solos 

coluvionares e residuais de basalto e o grau de compactação obtido foi 

de 103,7% até a El. 600,00 m e de 101,6% acima desta cota. Os materiais 

para a execução dos corpos de enrocamento foram obtidos das escavações 

obrigatórias em maciço rochoso granito-gnáissico e complementados por 

materiais provenientes de pedreira.
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Figura 2.211 – Seção típica da barragem (Viotti & outros, 1983)
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2. Descrição do acidente

O enchimento do reservatório teve início em agosto de 1981. As primeiras trincas 

longitudinais foram observadas ao longo da crista em novembro de 1981, no 

trecho de barragem com altura superior a 120 m, e apareceram quando o nível 

do reservatório se encontrava na El. 600,00 m, isto é, 60 m abaixo do nível d’água 

máximo normal. Inicialmente, foi observada uma trinca em correspondência 

à zona de transição a jusante do núcleo, com cerca de 130 m de extensão, 

profundidade de 0,6 m e abertura da ordem de 7 mm. Uma semana mais tarde, 

surgiram trincas longitudinais esparsas na zona do núcleo, com comprimento 

não superior a 50 m e abertura máxima de 5 cm. As trincas foram recobertas 

com pavimentação asfáltica, mas reapareceram em meados de janeiro de 1982, 

alcançando extensão de 400 m e abertura de 10 cm (Figura 2.212).

Em fins de janeiro de 1982, quando o nível do reservatório se encontrava 

na El. 642,00 m, surgiram novas trincas. Desta vez apareceram na zona de 

transição a montante do núcleo, atingindo até 700 m de extensão e abertura 

máxima de 25 cm. A abertura dessas trincas ocorreu mais rapidamente do 

que a das observadas anteriormente. A estabilização das mesmas se deu 

cerca de dois meses após o término do enchimento do reservatório, quando 

pararam de evoluir (Figura 2.213).

Simultaneamente à abertura das trincas, ocorreram recalques diferenciais 

entre as bordas das trincas. O enrocamento de montante chegou a ter um 

recalque 34 cm superior ao do núcleo. 

Poços de inspeção mostraram que a profundidade máxima alcançada pelas 

trincas era da ordem de 4,2 m, correspondendo aproximadamente à El. 660,00 m. 

A Figura 2.214 mostra uma seção longitudinal da barragem, com indicação 

dos deslocamentos verticais acumulados nos marcos superficiais instalados 

na crista e a relação dos mesmos com o trecho onde ocorreram as trincas.

Figura 2.212 – Trinca longitudinal de montante entre 
núcleo, transição e enrocamento (Silveira, 2016)
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Figura 2.214 – Recalques superficiais x trecho com trincas (Parra, 1985)

Figura 2.213 – Cronologia do aparecimento das trincas (Parra, 1985)
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3. Consequências do incidente

Embora indesejadas, as trincas que surgiram ao longo da crista da barragem, 

no trecho com altura superior a 120 m, não colocaram em perigo a segurança 

da obra. As trincas mais profundas atingiram a El. 660,00 m, aproximadamente, 

que corresponde ao nível d’água máximo normal do reservatório.

O enrocamento de montante chegou a ter um recalque 20 cm superior ao do 

núcleo - e este, um recalque 2 cm superior ao do enrocamento de jusante.

Por recomendação dos consultores, o piso ao longo da crista foi revestido 

com asfalto. Com isso, protegiam-se as trincas contra a entrada de água 

e, ao mesmo tempo, implantava-se um elemento capaz de assinalar com 

clareza o reaparecimento das mesmas, como de fato aconteceu. 

4. Medidas de recuperação

Após sua estabilização, as trincas foram preenchidas com areia fina com o 

auxílio de um fluxo de água. Esta tarefa consumiu cerca de 110 m3 de areia 

até o preenchimento total das fendas.

Após os reparos, realizados em abril de 1982, a abertura da trinca de 

montante e os recalques diferenciais prosseguiram lentamente até 

estabilizar, em fins de 1983.

5. Causas do acidente

Vários fatores têm sido apontados como responsáveis pelas deformações 

diferenciais que levaram ao surgimento das trincas, a saber: a) a elevada 

compressibilidade do enrocamento da zona 2 (Figura 2.211), compactada 

em camadas de 1,2 m de espessura (Mc = 200 kgf/cm2); b) a baixa 

compressibilidade dos materiais de transição (Mc = 1.000 kgf/cm2); c) a 

compactação do enrocamento sem rega; d) o efeito de retardamento dos 

recalques pós-construtivos; e) o enchimento rápido do reservatório.
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