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Parte 2 Componentes de uma Barragem (sistema de contenção e de adução) 



UHE Funil - 216 MW Barragem São Bento BARRAGEM DE REJEITOS DE MINERAÇÃO

Barragem Oeste, de Taió

“Barragem é qualquer estrutura em um curso permanente ou temporário de água para fins de contenção ou 
acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as 
estruturas associadas.” Lei 12.334/2010

* água para→ Abastecimento de água para uso humano e industrial;
Aquicultura;
Contenção de intrusão salina;
Regularização de vazões;
Disposição de rejeitos industriais e de mineração;
Irrigação;
Lazer e turismo;
Navegação;
Produção de energia elétrica;
Outros.

* substâncias líquidas ou  misturas de líquidos e sólidos. 

CONCEITO

Países Baixos BARRAGEM 

Compreende a estrutura do 
barramento, suas  

estruturas associadas e o 
reservatório.

Finalidade específica
ou

Usos múltiplos

Proteção de enchente
Itajaí Sul

Psicultura



O que é uma Barragem? 

Reservatório

Maciço da Barragem 
(de concreto)

Vertedouro

Tomada de 
água

Maciço da Barragem 
(de terra)

Casa de força

Sistema  de 
Adução

Dissipador

Sistema  
Extravasor

Sistema de Contenção

Sistema de Contenção

• Barragem = conjunto das estruturas

• Barragem ≠ maciço da barragem
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Componentes de uma barragem



Canais periféricos de pilhas de 
estéril da Mina Tamanduá 

(Pinheiro, 2011).

Reservatório

Tomada d’água

Vertedouro

Dissipador

Canal de 
Fuga

Condutos
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Componentes de uma barragem



ESTRUTURAS AUXILIARES DE UMA BARRAGEM

Estruturas Auxiliares ou anexas

Topografia

Geologia 

Hidrologia

Arranjo do 
aproveitamento

Método Construtivo 

Estruturas de Contenção Maciço da barragem

Estruturas para o Aproveitamento (funcionalidade)  Sistema de adução

Estruturas para permitir a construção  Sistema de desvio 

Estruturas de segurança  Sistema extravasor

Reservatório

Maciço (concreto)

Maciço

Vertedouro

Tomadas d’água

Dissipador de 

energia

Condutos 

Casa de Força

UHE Itaipu (PR), Rio Paraná

Maciço

Imagem de domínio público.

Desvio



Barragem Manso 
(COPASA/MG)

Abastecimento de água 
para uso humano.

Maciço
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Descarga de fundo

Reservatório
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Fonte: Google Earth.

Arranjo e Componentes



Fonte: Google Earth.

Barragem do Arroio Duro (RS) - IRRIGAÇÃO

Reservatório

Arranjo e Componentes



Barragem Eclusa do Canal São Gonçalo / RS
Contenção de Intrusão Salina
Navegação

Fonte: Jornal Diário da Manhã.

Lagoa Mirim

Lagoa dos 
Patos

Fonte: Google Earth.

Arranjo e Componentes



Benefícios das Barragens: Lazer e Turismo

Reservatório Vertedouro

Imagem de domínio público.

Barragem do Paranoá (DF) – Lazer e Turismo

Arranjo e Componentes
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CBDB (2012)

Local de disposição de:
• rejeitos de atividades mineradoras;

• resíduos líquidos industriais;
• água a ser reutilizada em processos 

de mineração

Barragens da Mina de Gongo Soco (MG) 
– REJEITOS

Maciço

Maciço

Vertedouro

Arranjo e Componentes



Tomadas 

d’água

Fonte: Google Earth. Arquivos pessoais.

Arranjo e Componentes



• Cada barragem é única.

• Seu arranjo é exclusivo.

• Deve ser segura, funcional, econômica e sustentável.

• Tipo de obra
 (da finalidade,

da topografia,
do regime hidrológico,
do método construtivo,
da disponibilidade dos materiais existentes no local,
da geologia,
da interferência de uma obra na outra).

Máximo de aproveitamento dos materiais 

ARRANJOS

“A arte de projetar uma 
barragem está ligada à arte 
de controlar o fluxo de água 

pelo conjunto barragem-
fundação” 

(Cruz, 1996)



TERRA HOMOGÊNEA (um único tipo de solo) TERRA e ENROCAMENTO

Maciço da Barragem da Margem 
esquerda de Itaipu

Barragem de Euclides da Cunha

ENROCAMENTO COM FACE DE CONCRETO

UHE Campos Novos 

ENROCAMENTO COM NÚCLEO ASFÁLTICO

UHE Foz do Chapecó, Rio Uruguai 
(RS/SC)

ARRANJOS E TIPOS - MACIÇO DA BARRAGEM 



Barragem Roosevelt (alvenaria) 

UHE Dona Francisca 
(CCR)

Barragem Três Gargantas
UHE Itaipu (PR)

CONCRETO GRAVIDADE

CONCRETO GRAVIDADE ALIVIADO  Contraforte

ARRANJOS E TIPOS - MACIÇO DA BARRAGEM 



Barragem Três Gargantas

Barragem Glen Canyon

CONCRETO EM ARCO

UHE Funil

DE MADEIRA  Vida útil de 25 a 30 anos

Barragem de Timber Crib

INFLÁVEL  Pequenas alturas→ Alteamento de Barragens

ARRANJOS E TIPOS - MACIÇO DA BARRAGEM 

http://wishtrain.com/wp-content/uploads/2009/10/Timber_Crib-Dam.jpg


Enrocamento com face de concreto

ARRANJOS E TIPOS - MACIÇO DA BARRAGEM 



BARRAGENS DE REJEITOS

ARRANJOS E TIPOS - MACIÇO DA BARRAGEM 



Aproveitamento junto ao maciço da barragem

Arranjo - Sistema de Adução

Através do maciço

Na ombreira
No maciço de concreto



PCH  Pinhal (ES) – 1,4 MW

Casa de Força

Condutos

Canal de
adução

Tomada 
de água

Câmara 
de Carga

Vazão Ecológica depende:
> das características do rio (topografia, regime hidrológico etc.),

> dimensionamento da usina, 
> operação da usina.

Vertedouro

Aproveitamento por derivação (canal)

Imagens de domínio público.

Arranjo e Componentes - Sistema de Adução



Tubulação de 
baixa pressão

Conduto 
forçado

Chaminé de 
equilíbrio

Barragem, tomada d’água e canal da PCH TOCA 
(RS, Brasil, arquivo pessoal)

PCH Eloy Chaves, 17.600 kW (SP, Brasil).
Imagem de domínio público.

Aproveitamento por derivação (canal ou tubulação de baixa pressão)

Arranjo e Componentes - Sistema de Adução

Casa de força

Canal de fuga



XXXXXXXXXXXXXXX

Represa do Cachoeira.

Imagem de domínio público.

Aproveitamento por derivação (Túnel)

Arranjo - Sistema de Adução



Chaminé de 
equilíbrio

Ilustração de domínio público.

Aproveitamento por derivação (Túnel)

Arranjo e Componentes - Sistema de Adução



Finalidades:
• Captar e conduzir água ao sistema adutor;
• Impedir a entrada de corpos flutuantes;
• Fechar a entrada de água quando necessário;
• Permitir o rebaixamento ou esvaziamento do reservatório (descarregador de fundo);
• ...

Tomada d’água de superfície
Tomada d’água submersa
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Arranjo e Componentes -Tomada d’água

UHE Salto do Jacui

UHE Salto do Forqueta



Topografia desfavorável à adução em canal ou conduto. 

• Suficiente cobertura de rocha ao longo da diretriz prevista para o túnel;

• Rocha no trecho do túnel  boa qualidade, baixa permeabilidade e sem 
ocorrência de materiais erodíveis ou solúveis;

• Revestimento  não revestido;
revestido → concreto projetado, 

concreto estrutural,
blindado ou não.

Túnel de Adução

(Ilustrações de domínio publico)

Arranjo e Componentes - Sistema de Adução



Tipos de Chaminé de Equilíbrio

Arranjo e Componentes - Sistema de Adução

Câmara de expansão + com vertedouroSimples



Modelo sistema de adução da UHE Serra da Mesa, arquivo pessoal.

Modelo de chaminé de equilíbrio, arquivo pessoal.

Chaminé de 
equilíbrio

Condutos 
Forçados
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Níveis registrados na usina

Níveis modelados numericamente

Oscilação de  nível na chaminé de equilíbrio

Funcionamento da Chaminé de Equilíbrio

Arranjo e Componentes - Sistema de Adução



Marcelo Giulian Marques
mgmarques.rem@gmail.com

+55 51 99962 5492

mailto:mgmarques.rem@gmail.com

