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1. Descrição da barragem

A barragem de Paranoá, de propriedade do Governo do Distrito Federal e 

operada pela Companhia de Eletricidade de Brasília (CEB), foi construída 

entre 1957 e 1960, a tempo de atender a inauguração da nova capital do 

País (Figura 2.459). 

O projeto original correspondia a uma barragem de enrocamento com 

núcleo de argila, mas, por motivos diversos, o projeto foi modificado, com 

a substituição parcial do enrocamento por aterro no espaldar de jusante 

(Figura 2.460). 
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Figura 2.460 – Vista geral da barragem (Internet - http://www.bombeirosdf.com.
br/2019/02/nova-ponte-sobre-o-lago-sera-opcao-para.html)

Figura 2.459 – Barragem Paranoá em final de construção (Internet - https://
www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/06/27/lago-paranoa-a-moldura-liquida-
para-a-capitaluma-moldura-liquida-para-a-capital/ - Acesso em 11/05/2020)
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A barragem foi implantada em área de ocorrência de filitos e quartzitos 

estruturados em camadas alternadas, com fortes mergulhos e eixos 

inclinados para jusante, bem como bastante intemperizadas em 

profundidade de até 20 m. O quartzito friável apresentava permeabilidade 

elevada, favorecendo o fluxo d’água pela ombreira.

A modificação de projeto acima referida tornou necessária a introdução 

de um sistema adicional de drenagem interna, constituído por um filtro 

chaminé conectado a um tapete drenante assentado diretamente sobre 

as ombreiras. Em vista da escassez de areia de filtro, este tapete não se 

estendeu até o talude de jusante da barragem, tendo sido admitido que 

houvesse uma drenagem das águas percoladas, das ombreiras em direção 

ao fundo do vale, bem como houvesse um comportamento homogêneo da 

percolação através da fundação (Figura 2.461).

Figura 2.461 – Barragem de Paranoá: planta com indicação da área saturada (Gaioto, 1981)
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2. Descrição dos eventos

Após o enchimento do reservatório foram notadas infiltrações na ombreira 

direita, principalmente ao longo da saia do aterro da barragem, seguidas do 

aparecimento de áreas úmidas, de solo saturado, no talude da barragem e 

a jusante desta (Figura 2.462).

Os dados de vazão e de poropressão mostravam que o fenômeno se 

agravava lentamente com o correr do tempo, o que motivou a CEB a tomar 

medidas reparadoras.

Um segundo problema surgiu na galeria de desvio, onde foram constatadas 

infiltrações importantes através do concreto. Elas indicavam carreamento 

de solo da fundação e do aterro para o interior da galeria, causando também 

a deterioração do concreto das paredes e da laje superior nas proximidades 

do tampão (Figura 2.463).

Finalmente, constatou-se que na superfície da calha do vertedouro, 

localizado na ombreira esquerda, estava ocorrendo uma erosão do 

concreto, causada por efeito abrasivo ou de cavitação.

3. Consequências do incidente

O tapete drenante da barragem na ombreira direita, construído apenas em uma 

parte do espaldar de jusante, não fornecia condições para a dissipação das 

poropressões originadas pela percolação através dos caminhos permeáveis 

da rocha. Como resultado, o aterro foi sendo gradativamente saturado, de 

baixo para cima, até alcançar a superfície do talude em áreas cada vez mais 

amplas, com a correspondente perda de resistência por encharcamento.
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Figura 2.462 – Seção transversal na ombreira direita, com indicação da área saturada (Gaioto, 1981)

Figura 2.463 – Seção transversal pela barragem na galeria de desvio (Gaioto, 1981)
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4. Medidas de recuperação

Como medidas reparadoras, optou-se pela instalação de um sistema de 

drenagem complementar, capaz de suprir as deficiências do sistema existente. 

Foi então implantada uma trincheira de drenagem na ombreira, adjacente à saia 

do aterro, associada a drenos verticais e sub-horizontais. O posicionamento e a 

direção dos drenos foram orientados de modo a interceptar os contatos mais 

permeáveis entre os filitos e quartzitos da fundação.

Foram instalados 10 poços de alívio verticais e 11 drenos sub-horizontais que 

produziram efeito quase imediato na redução das subpressões reinantes na 

ombreira, perceptível a cada dreno aberto. As vazões pelos drenos foram 

extremamente variáveis, alcançando um valor individual máximo de 70 l/min 

e acusando reduções em função da abertura dos demais drenos. Foi, ainda, 

implantado um sistema de drenagem superficial em espinha de peixe. Ao 

final dos trabalhos, a área anteriormente saturada, tanto no aterro, como na 

ombreira, se mostrava seca e drenada. 

As infiltrações na galeria de desvio, provocadas pela corrosão em dois tubos 

galvanizados embutidos no tampão de concreto, foram obstruídas por 

meio de obturadores especialmente confeccionados, capazes de se opor 

às fortes pressões (medidas em até 3,7 kgf/cm2) e ao fluxo intenso de água 

(de até 93 l/s) pelos tubos. A água que fluía pelos tubos vinha carregada de 

gás sulfídrico, que atacava a superfície de concreto das paredes da galeria, 

chegando a expor a armadura em alguns pontos. Paredes e teto da galeria 

foram recuperados por tratamento com pintura epóxica e argamassa. O 

carreamento de solo ocorria por alguns antigos furos de injeção e também 

por antigos drenos executados logo após o tamponamento da galeria. Esses 

furos foram obstruídos por injeções de calda de cimento, visando também 

preencher os vazios deixados pelo solo carreado.

Quanto à erosão do concreto na calha do vertedouro, o tratamento levado 

a termo consistiu na limpeza rigorosa das cavidades e preenchimento com 

argamassa epóxica.

5. Causas do incidente 

O processo de encharcamento progressivo sofrido pelo aterro da barragem 

junto à ombreira direita, bem como na área imediatamente a jusante da 

barragem, decorreu de mudanças inseridas no projeto em função da escassez 

de materiais drenantes. A dificuldade na obtenção de areia de filtro impediu que 

o tapete drenante assentado nas ombreiras se estendesse até o talude jusante 

da barragem. Consequentemente, a rede de fluxo pela ombreira direita acabou 

saturando o aterro a jusante do filtro chaminé, surgindo daí uma situação de 

risco, tempestivamente eliminada pelas intervenções levadas a termo.

Os problemas identificados na galeria de desvio, a jusante do tampão, 

resultaram da premência de finalizar a obra em tempo hábil para 

a inauguração de Brasília, sendo que detalhes construtivos, como 

tamponamento de furos de injeção e drenagem, devem ter recebido pouca 

atenção na fase final de construção. Outra circunstância desfavorável não 

prevista foi a carga de gás sulfídrico que as águas traziam para o interior da 

galeria, afetando a integridade do concreto.
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