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1 -  APRESENTAÇÃO DO PSB E DECLARAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DA 
BARRAGEM 

O marco legal na segurança de barragens no Brasil é a lei 12.334/2010, que estabeleceu 
a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), destinada à acumulação de água 
para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de 
resíduos industriais. A Lei 12.334/2010 criou o Sistema Nacional de Informações sobre 
segurança de barragens (SNISB), cabendo à Agência Nacional de Águas (ANA) implantar 
e gerir o sistema, e promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores e coordenar a 
elaboração do Relatório de Segurança de Barragens. A entidade outorgante das 
barragens fica responsável por fiscalizar a segurança das barragens às quais concedeu a 
outorga, bem como por manter o cadastro atualizado dessas barragens com identificação 
dos empreendedores, para fins de incorporação ao SNISB. 

Um dos instrumentos da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) é o Plano 
de Segurança da Barragem (PSB) de implementação obrigatória pelo empreendedor cujo 
objetivo é auxiliá-lo na gestão da segurança servindo como uma ferramenta de 
planejamento da gestão da segurança da barragem. A Resolução normativa n° 236, de 3 
de janeiro de 2017 da Agência Nacional de Águas (ANA) estabeleceu os critérios para 
classificação e formulação do plano de segurança de barragem dos empreendimentos 
outorgados por essa. As barragens outorgadas pela ANA serão classificadas em classes, 
segundo categoria de risco e dano potencial associado conforme a matriz do conselho 
nacional de recursos hídricos (CNRH) apresentada na Resolução 143 de 2012.  

A barragem do Paranã é classificada como de alto risco e dano potencial associado, 
enquadra-se, portanto, na classe A. A Inspeção de segurança regular deverá ser 
realizada pelo empreendedor, no mínimo, uma vez por ano.  

A periodicidade de realização da Revisão Periódica de Segurança deverá obedecer aos 
limites normais estabelecidos no Quadro 1.1. 

QUADRO 1.1 
PERIODICIDADE REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA RES. ANA 236 2017 

CLASSE PERIODICIDADE 

A 5 anos 

B 7 anos 

C 10 anos 

D 12 anos 

O plano de segurança de barragem da Barragem do Paranã está organizado em 6 
volumes. O primeiro apresenta as informações gerais do empreendimento. O segundo 
compila a documentação técnica do projeto. O terceiro apresenta planos e procedimentos, 
ao passo que o quarto organiza registros e controles. Os dois últimos volumes, o quinto e 
o sexto, tratam respectivamente da revisão periódica de segurança da barragem e do 
plano de ação emergencial (PAE) propriamente dito. 
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2 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

O empreendedor responsável pela Barragem do Paranã é a Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA. O órgão executivo está sediado no 
Palácio Pedro Ludovico Teixieira, Rua 82, N° 400, 5° Andar Setor Central. Goiânia – GO, 
CEP:74015-908. 

3 - IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE SEGURANÇA DE 
BARRAGENS 

Na Figura 3.1 está apresentado organograma da equipe responsável pela segurança da 
barragem. A equipe apresentada é encarregada para que o PSB da barragem Paranã 
seja adequadamente implementado e operacionalizado. 

 

FIGURA 3.1 
ORGANOGRAMA EQUIPE NECESSÁRIA PSB 

4 - DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A Barragem do Paranã está localizada na divisa entre os municípios de Formosa e São 
João D’Aliança, no Rio Paranã com reservatório com cerca de 30 km² e volume de 
armazenamento de 190 hm³. A extensão da crista da barragem é de 1.760 m, altura 
máxima de 33 m e volume total de aterro da ordem de 1.150.000 m³. Na Figura 4.1 é 
apresentada uma montagem com a indicação das estruturas principais. 



 

BARRAGEM PARANÃ 

VOLUME I - INFORMAÇÕES GERAIS  
 

                

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 

Data de Emissão: 4/12/2021 

5 

 

 

FIGURA 4.1  
PRINCIPAIS ESTRUTURAS BARRAGEM DO PARANÃ 

4.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS 

As características gerais da barragem são apresentadas no Quadro 4.1 

QUADRO 4.1 
FICHA TÉCNICA 

IDENTIFICAÇÃO 

Barragem Nome Paranã 

Localização 

Estado Goiás 

Município São João D’Aliança / Formosa 

Região hidrográfica Araguaia-Tocantins 

Bacia hidrográfica Tocantins 

Rio Paranã 

Coordenadas 
Latitude 14º41’40’’S 

Longitude 47º16’42’’O 

Estrada de acesso GO - 116 

Empreendedor 

Nome 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - SEAPA 

Contato Antônio Carlos de Souza Lima Neto 

Endereço postal 
Rua 256 Qd. 117 nº 52 – Setor Leste Universitário – 

Goiânia/GO 
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Telefone 
Fixo (62) 3201-9833 

Celular (62) 99925-4503 

E-mail antonio.lima@goias.gov.br  

Técnico 
responsável 

Nome  Vitor Hugo Antunes 

Contato  +55 62 98446-6877 

Endereço postal 
Rua 256, nº 52, Qd 117, Setor Leste Universitário – 

Goiânia-GO  

Telefone 
Fixo  (62) 3201-8960 

Celular  (62) 98446-6877 

E-mail  vitor.antunes@goias.gov.br 

Projeto Original  

Autor Geoserv Serviços de Geotecnia e Construção Ltda 

Ano 2000 

Localização Senador Canedo - GO 

Contato (62) 3273-6666 

Projeto Vertedor 
Complementar 

Autor Tecnosolo 

Ano 2006 

Localização Rio de janeiro – RJ 

Contato (21) 3513-9999 

Construção 
Construtor Sobrado Construção Ltda. 

Período de construção  1998/2009 

Exploração Início 2000 

Reservatório 

Nível máximo normal (m) 475,01 

Área para o nível máximo 
normal (km²) 

30 

Volume para o nível máximo 
normal (hm³) 

190 

Nível máximo Maximorum (m) 478 

Uso do reservatório Reservação e Regularização  

Bacia 
hidrográfica 

Área (km²) 3.200 

Precipitação média anual 
(mm) 

1150 

Cobertura vegetal Cerrado 

Tipo de ocupação  Rural 

Singularidades Não há.  

Barragens 
associadas 

Montante  Não há. 

Jusante Porteira 

Corpo da Barragem 

Tipo estrutural Terra 

Cota do coroamento (m) 478 

Borda livre (m) 2,99 

Altura máxima acima da fundação (m) 33 

Comprimento do coroamento (m) 1.760 

Largura do coroamento (m) 5 

mailto:antonio.lima@goias.gov.br
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Paramento de 
montante 

Inclinação 1V:2,5H 

Tipo de proteção Espaldares 

Paramento de 
jusante 

Inclinação 1V;2.0H 

Tipo de proteção Espaldares 

Dispositivo de drenagem Filtro vertical em areia, tapete drenante e dreno de pé. 

Volume total (m³) 1.150.000  

Características Geológicas Regionais 

Tipo de formação 
Metassiltitos e metargilitos do subgrupo Paraopeba que 

pertence ao Grupo Bambuí 

Características de Permeabilidade do reservatório Não foram fornecidas. 

Suscetibilidade a escorregamento de taludes do 
reservatório 

 Baixa 

Vertedor soleira livre 

Número  1 

Localização  Corpo da Barragem 

Recorrência Vazão de projeto (anos) 10.000 

Vazão de Projeto (m³/s) 460 

Vertedor do tipo labirinto 

Número  1 

Localização Margem direita 

Recorrência Vazão de projeto (anos) 10 000 

Vazão de Projeto (m³/s) 2 528 

Tomada de Água 

Número  1 

Localização Canal de adução 

Vazão (sob o nível máximo normal) (m³/s)  3 

Tipo de comporta Gaveta 

Dimensões Principais (m) 2,0 x 2,0 m 

Possibilidade de manobra manual  Sim 

Comando à distância Não 

Condições de acesso Ruins 

Descarga de Fundo 

Número 1 

Localização Meio da barragem 

Vazão (sob o nível máximo normal) (m³/s) 22 

Dimensões Principais (m) Diâmetro de 1 m  

Possibilidade de manobra manual Sim 

Comando à distância Não 

Condições de acesso Ruins 
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Riscos a Jusante 

O vale é encaixado ? Não.  

Extensão (km) ~52 de Flores do Goiás 

Ocupação a jusante  Rural 

Meios de comunicação  Não 

Existem procedimentos de emergência?  Não 

Existe sistema de aviso e alerta?  Não 

Alterações ou obras de reabilitação 

Origem ou causa 
Galgamento localizado junto a ombreira direita em 

função de subdimensionamento de vertedor de serviço. 

Descrição sumária Vertedor labirinto na ombreira direita 

Data Maio de 2006 

Projetista Tecnosolo 

Construtor Sobrado Construção Ltda. 

Resultados obtidos Implantado com sucesso 

4.2 - DESCRIÇÃO GERAL DA BARRAGEM 

A barragem de terra possui coroamento com 1.760 m de comprimento com 5 m de crista. 
A barragem fora inicialmente prevista com um vertedor de soleira livre. Em virtude de 
episódio de extravasão pela ombreira direita foi projetado vertedor complementar em 
labirinto nesse mesmo lado do maciço. O maciço em planta em sua configuração atual, ou 
seja, após a implementação do vertedouro labirinto, está representado na Figura 4.2. 

 

 

FIGURA 4.2 
PLANTA GERAL DA BARRAGEM DO PARANÃ (CONFIGURAÇÃO ATUAL) 
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4.2.1 - Crista e Talude Montante da Barragem 

A crista da barragem, segundo os documentos do projeto executivo (Figura 4.3), 
apresenta 5,0m de largura, com um caimento de 2% para jusante e uma canaleta tipo 
meia-cana junto ao “off-set” como indicado na Figura 4.4. Nos projetos disponibilizados 
não se observa a indicação de pavimento de crista como bica corrida ou qualquer outro 
tipo de revestimento. 

Em relação ao paramento de montante se observa, também, que é previsto “rip-rap” de 
proteção até 1,2 m abaixo da cota de coroamento do barramento. Desse ponto até a 
crista o paramento o maciço da barragem se encontra exposto. Em relação ao 
enrocamento de proteção está especificada uma espessura de 30 cm, na horizontal, de 
pedra arrumada não sendo informada a faixa granulométrica dessa. 

 

FIGURA 4.3 
CRISTA DA BARRAGEM (DESENHO PFG-BP-003). 

 

FIGURA 4.4 
DETALHE DA CANALETA DE DRENAGEM (DESENHO PFG-BP-003). 

Nas Figura 4.5 e Figura 4.6 são apresentadas a situação atual da montante do 
barramento e da crista da barragem. 
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FIGURA 4.5 
SITUAÇÃO ATUAL DA CRISTA E DO PARAMENTO DE MONTANTE DA BARRAGEM. 

 

FIGURA 4.6 
SITUAÇÃO ATUAL DA CRISTA E DO PARAMENTO DE MONTANTE DA BARRAGEM. 

Como se observa o paramento de montante apresenta vegetação variando do porte de 
gramínea a arbustivo, por vezes com a presença de pequenas árvores tanto no trecho 
revestido como no não revestido. 

Em relação ao “rip-rap” pode-se constatar que o mesmo parece ser adequado as 
solicitações entretanto se identificaram pontos localizados de movimentações e/ou 
diminuição de espessura de proteção. 

Por sua vez a crista apresenta ravinamentos junto aos off-sets de montante e jusante não 
sendo possível a visualização do sistema de drenagem superficial por estar enterrado. Foi 
executado um alteamento de 30 cm da crista da barragem (compactação sem controle) 
quando da cheia de 2004 para se evitar galgamento da crista. Chama-se a atenção para o 
fato de que, atualmente, a inclinação da crista é variável e a crista não apresenta mais a 
largura original de projeto (5,0m). 
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4.2.2 - Talude de Jusante e Sistemas de Drenagem Interna e Externa 

Como se observa nas seções típicas, a barragem é composta por um maciço de terra 
compactado que apresenta uma zona central, núcleo, mais argilosa e espaldares de 
jusante e montante com inclinações de 1V:2,0H e 1V:2,5H, respectivamente. 

FIGURA 4.7 
SEÇÃO TÍPICA DA BARRAGEM DE TERRA (EST. 40+00). 

FIGURA 4.8 
SEÇÃO TÍPICA DA BARRAGEM DE TERRA (EST 11+00). 

Para o espaldar de jusante foi prevista proteção superficial em grama associado a um 
sistema de drenagem superficial composto por escadas, caixas de passagem, bueiros e 
alas (Figura 4.9). Via de regra, as descidas estão situadas a cada 4 estacas (80m) entre 
as estaca 7+00 e estaca 71+00 e nas estacas 81+00, 85+00, 89+00 e 93+9. 
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FIGURA 4.9 
DETALHES DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL DRENO DE PÉ 

Em termos de drenagem interna o projeto indicou um filtro vertical em areia com 
espessura de 60 cm e elevação máxima situada 2,5 m abaixo da cota de coroamento da 
barragem (mesma cota do núcleo argiloso). O tapete drenante é composto por um 
sanduiche de brita zero e 1 envelopado por geotêxtil apresentando a seguinte 
configuração: geotêxtil – 10 cm de brita zero – 20 cm de brita 1 – 10cm de brita zero – 
geotêxtil. Já o dreno de pé é composto por uma vala escavada com dimensões iguais a 
1,0m de profundidade por 60 cm de largura preenchida por brita 2 e envelopada por 
geotêxtil. 
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 FIGURA 4.10 
DETALHES DO SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA FILTRO VERTICAL E TAPETE 

Em relação aos materiais naturais de construção (solo, areia e britas) e artificiais 
(geotêxtil) não estão disponíveis as suas características. 

Em relação à proteção superficial do espaldar se verificou que a cobertura em grama não 
é continua, deixando trechos significativos do talude desprotegido. Essa deficiência de 
proteção deixou o espaldar sujeito a intemperes que provocaram ravinamentos 
superficiais, alguns profundos, ao longo de toda extensão do barramento. Essa condição 
é agravada pela obstrução da drenagem junto à crista devido ao alteamento executado e 
pela declividade da crista fazendo com que todas as águas superficiais escoem pelo 
talude de forma não controlada. Nas Figura 4.11 e a Figura 4.15 são apresentadas 
algumas imagens da região. 
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FIGURA 4.11 
SITUAÇÃO ATUAL DO PARAMENTO DE JUSANTE DA BARRAGEM. 

  

FIGURA 4.12 
SITUAÇÃO ATUAL DO PARAMENTO DE JUSANTE DA BARRAGEM. 



 

BARRAGEM PARANÃ 

VOLUME I - INFORMAÇÕES GERAIS  
 

                

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 

Data de Emissão: 4/12/2021 

15 

 

FIGURA 4.13 
SITUAÇÃO ATUAL DO PARAMENTO DE JUSANTE DA BARRAGEM 

 

 
FIGURA 4.14 

DESCIDA EM DEGRAUS DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 
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FIGURA 4.15  

DETALHE DO MACIÇO COMPACTADO EM LOCAL ERODIDO. 

Em relação ao talude de jusante verifica-se a presença de pequenos arbustos e/ou 
árvores notadamente junto ao “off-set” jusante, nas proximidades do dreno de pé bem 
como acumulo de materiais erodidos em alguns pontos. 

Em relação à drenagem superficial é possível visualizar o estado de conservação dessas 
(Figura 4.14), observando-se, em alguns casos, assoreamento. Em pontos localizados 
(Figura 4.15), mais erodidos, observa-se que o maciço compactado do barramento 
encontra-se coeso, podendo-se identificar as camadas compactadas. 

4.3 - ORGÃOS EXTRAVASORES  

Atualmente, a barragem conta com dois órgãos extravasores: um vertedor de serviço e 
um do tipo labirinto na ombreira direita. A primeira estrutura, concebida no projeto original 
passou por análise de consultores externos em função de episódio de quase (faltou 35 
cm) galgamento do maciço. Constatou-se uma subestimação, pelo projeto, da magnitude 
das cheias afluentes. O comprimento de 57,70 m da crista livre do vertedor de serviço era 
insuficiente, o que deixava a barragem do rio Paranã em condições críticas de segurança 
e em exposição a significativo risco de galgamento. 

Com tal situação, tomou-se a decisão de criar um vertedor de emergência, por meio de 
terraplenagem da região da ombreira direita e o nivelamento de um canal na elevação 
475,01 m (a mesma da crista do vertedor de serviço), com largura aproximada de 116 m.  

4.3.1 - Vertedor de Superfície 

O vertedor de serviço seria capaz de extravasar 460 m3/s no cenário em que o vertedor 
de labirinto está implementado e funcional. Visto que o vertedor de labirinto foi projetado 
tendo em vista a vazão decamilenar. 
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A soleira vertente, com crista na elevação 475,01 m, desenvolve-se sobre uma base de 
115 m de largura, por 34 m, na direção do eixo longitudinal do vertedor, construída em 
concreto ciclópico, com cota na elevação 471,20 m. O vertedor de superfície está situado 
entre as estacas 72+10 e 75+10 da barragem e encontra-se assentado sob o maciço 
compactado da barragem/terreno natural. O desenho do vertedor está exposto na Figura 
4.16. 

 

FIGURA 4.16 
SEÇÃO TÍPICA DO VERTEDOR DE SUPERFÍCIE 

Em relação ao vertedor propriamente dito, e segundo os documentos de projeto, é um 
vertedor de soleira livre em concreto com cota situada 2,2 m abaixo da cota de 
coroamento do barramento, largura de 5 m e extensão de 57 m. Imediatamente a jusante 
da soleira se verifica a existência de um trecho em degraus (Figura 4.17), em concreto, 
com aproximadamente 20 m de extensão que conduz as águas a uma série de 
dissipadores de energia (cortina dissipadora) expostos na Figura 4.18. A jusante desses 
dissipadores se situa a bacia de dissipação/amortecimento (em concreto) com extensão 
total de 15 m e cota de fundo situada a 7,85m abaixo da cota da soleira espeça exposta 
na Figura 4.19. 
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FIGURA 4.17 
VERTEDOR DE SOLEIRA LIVRE DEGRAUS 

 



 

BARRAGEM PARANÃ 

VOLUME I - INFORMAÇÕES GERAIS  
 

                

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 

Data de Emissão: 4/12/2021 

19 

 

 

FIGURA 4.18 
VERTEDOR DE SOLEIRA LIVRE CORTINA DISSIPADORA 

 

 

FIGURA 4.19  
VERTEDOR DE SOLEIRA LIVRE BACIA DE AMORTECIMENTO 

Do final da bacia de dissipação até a restituição no rio verifica-se a existência de um canal 
escavado em solo e revestido com Gabiões do tipo Caixa na Figura 4.20. Além dessas 
estruturas, vertedor e canal de restituição, se verifica, ainda, a existência de uma escada 
de peixe em concreto e uma ponte de acesso situada antes do trecho em curva do canal 
(sentido do fluxo), expostas na Figura 4.21 e na Figura 4.22, respectivamente. Nota-se 
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ainda que a escada de peixe fora construída junto ao vertedor, percebendo-se que de 
fato, os 3 m correspondentes a essa estrutura são deduzidos da largura do vertedor, 
diminuindo sua capacidade de descarga.  

 

FIGURA 4.20 
 CANAL DE RESTITUIÇÃO 

 

FIGURA 4.21  
ESCADA DE PEIXES 
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FIGURA 4.22  
PONTE DE ACESSO 

4.3.2 - Vertedor do Tipo Labirinto 

A geometria proposta trata-se da clássica, adaptada à área disponível na ombreira direita 
da barragem do rio Paranã. Em planta, são 6 setores típicos, padronizados, configurando 
uma extensão nominal de crista de 414 m. Cada um desses setores apresenta dois 
tramos de crista vertente, cada qual com 34,50 m de extensão, posicionados em ângulo 
divergente entre 14o e 15o, em relação ao eixo diretriz longitudinal da calha do vertedor 
com a crista da soleira vertente na elevação 475,01 m. Os lances são amarrados por 
trechos, também vertentes, de cerca de 1,20 m, perpendiculares à mesma diretriz. A laje 
de fundo se situa na elevação 471,20 m. A estrutura em foto e planta está exposta na 
Figura 4.24 e Figura 4.24. 
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FIGURA 4.23 
VERTEDOR DE EMERGÊNCIA
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FIGURA 4.24 
 VERTEDOR LABIRINTO EM PLANTA 

Imediatamente a jusante do vertedor se verifica a existência de um rápido com extensão 
aproximada de 57,8 m e inclinação de 1V:0,7H que conduz as águas para uma bacia de 
dissipação de energia com 40 m de comprimento e laje de fundo na elevação 465,00. 
Tanto o vertedor quanto a laje de fundo do rápido encontram-se ancorados em rocha com 
chumbadores (extensão de 6m e malha 3,0x3,0 m). 

Para conter os aterros de fechamento da barragem foram previstos muros de gravidade 
do tipo flexão com altura de 7,30 m (Figura 4.25). Em relação aos aterros do fechamento 
se verifica que o fechamento esquerdo apresenta uma seção típica diferente do aterro do 
barramento, conforme apresentado na Figura 4.26.  

A jusante da bacia de dissipação e até a restituição no rio verifica-se a existência de um 
canal escavado em solo, não revestido e com largura variável.  

 

FIGURA 4.25 
SEÇÃO TIPICA DO MURO A FLEXÃO 
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FIGURA 4.26 
ATERRO DE FECHAMENTO JUNTO A OMBREIRA DIREITA 

Esta estrutura teria capacidade de extravasamento de 2.348 m3/s com uma carga de 2,80 
m sobre a soleira, atingindo o nível do reservatório a cota máxima 477,80 m. Os Quadro 
4.2 a 4.4 abaixo expõem as vazões de descarga calculadas para vazões de diferentes 
tempos de retorno.  

QUADRO 4.2  
VAZÕES DE DESCARGA PARA DIFERERENTES TEMPOS DE RETORNO DECAMILENAR 

TR ( anos) 10 000 Vazão (m³/s) 2801 

 
NA res (m) Cota crista (m) Coef. Vazão L sol (m) Q calc (m³/s) 

Vertedor complementar 477,8 475 1,21 414 2348 

Vertedor de serviço 477,8 475 1,7 57,7 460 

Q Total 
    

2808 
 

QUADRO 4.3 
 VAZÃO DE DESCARGA PARA DIFERENTES TEMPOS DE RETORNO MLENAR 

TR (anos) 1 000 Vazão (m³/s) 2205 

 
NA res (m) Cota crista (m) Coef. Vazão L sol (m) Q calc (m³/s) 

Vertedor complementar 477,25 475 1,34 414 1873 

Vertedor de serviço 477,25 475 1,7 57,7 331 

Q Total 
    

2204 
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QUADRO 4.4  
VAZÃO DE DESCARGA PARA DIFERENTES TEMPOS DE RETORNO CENTENÁRIA 

TR (anos) 100 Vazão (m³/s) 1602 

 
NA res (m) Cota crista (m) Coef. Vazão L sol (m) Q calc (m³/s) 

Vertedor complementar 476,71 475 1,5 414 1390 

Vertedor de serviço 476,71 475 1,7 57,7 219 

Q Total 
    

1610 

A vazão máxima de extravasão sobre um vertedor é ditada pela seguinte equação geral: 

Q = C L H 3/2 

Na qual, 

C = coeficiente de vazão; 
L = comprimento de soleira (m); 
H = carga hidráulica sobre a soleira (m). 

Para determinação do coeficiente de vazão C foram consideradas as recomendações do 
artigo "Design of Labyrinth Spillways", de Tullis, Amanian e Waldron, publicado pelo 
Journal of Hydraulic Engineer, tendo em conta o ângulo entre os tramos vertentes do 
vertedor e a relação H/p, onde “H” é a carga sobre a crista do vertedor e “p” é a altura da 
soleira do vertedor. 

No Quadro 4.5 e Figura 4.27, apresenta-se a curva de capacidade de vazão do vertedor 
complementar projetado, com os coeficientes de vazão considerados para cada carga 
hidráulica. 

QUADRO 4.5 
CURVA DE CAPACIDADE E COEFICIENTES DE VAZÃO 

COEF. VAZÃO VAZÃO (m³/s) NÍVEL D’ÁGUA (m) 

 0 475,00 

1,57 58 475,20 

1,65 173 475,40 

1,69 326 475,60 

1,70 503 475,80 

1,68 696 476,00 

1,64 894 476,20 

1,59 1092 476,40 

1,54 1286 476,60 

1,47 1474 476,80 

1,41 1654 477,00 

1,35 1829 477,20 

1,30 2002 477,40 

1,25 2174 477,60 

1,21 2348 477,80 

1,18 2528 478,00 
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FIGURA 4.27 

CURVA DE CAPACIDADE DE VAZÃO DO VERTEDOR COMPLEMENTAR 

4.4 - Descarga de Fundo 

A descarga de fundo é composta por dois condutos metálicos instalados no interior das 
galerias, sob berços de concreto e fixados a estes com cintas metálicas e reconformado o 
aterro no entorno da estrutura. Como se observa na Figura 4.28 a reconformação do 
aterro acarretou na execução de uma berma. 
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FIGURA 4.28 
VISTA SUPERIOR DA REGIÃO DO DESCARREGADOR DE FUNDO 

Nas Figura 4.29 e Figura 4.30 é possível observar a situação do descarregador de fundo. 

 

FIGURA 4.29 
VISTA GERAL DA REGIÃO DO DESCARREGADOR DE FUNDO 
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FIGURA 4.30 
SAIDA DOS CONDUTOS METÁLICOS 

4.5 - Tomada d’Água 

Na tomada d’água empregam-se duas galerias celulares com dimensões de 2,0x2,0 m e 
comporta a jusante como exibido nos desenhos do projeto original representados pelas 
Figura 4.31 a Figura 4.33. 

A situação atual e o estado de conservação dos hidromecânicos da tomada d’água são 
apresentados da Figura 4.34 a Figura 4.35 ressaltando-se que não foram disponibilizadas 
as dimensões das estruturas, especificações e manuais/regras de operação. Estes 
equipamentos são semelhantes aos da descarga de fundo. 
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FIGURA 4.31  
PLANTA TOMADA D’ÁGUA 
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FIGURA 4.32 
SEÇÃO TÍPICA DA GALERIA CELULAR 

 
FIGURA 4.33 

SEÇÃO LATERAL DA RANHURA DE OPERAÇÃO DAS COMPORTAS 
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FIGURA 4.34 
TOMADA D'ÁGUA VISTA SUPERIOR 

FIGURA 4.35 
TOMADA D’ÁGUA – VISTA FRONTAL 

4.6 - RESERVATÓRIO 

As características gerais do reservatório são apresentadas no Quadro 4.6. 

  



 

BARRAGEM PARANÃ 

VOLUME I - INFORMAÇÕES GERAIS  
 

                

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 

Data de Emissão: 4/12/2021 

32 

 

QUADRO 4.6 
CARACTERÍSTICAS GERAIS RESERVATÓRIO BARRAGEM DO PARANÃ 

Nível Mínimo Normal Montante (m) 469 

Nível Máximo Normal Montante (m) 475 

Nível Máximo Maximorum Montante (m) 478 

Área N.A Máximo Maximorum (km²) 35 

Área N.A Máximo Normal (km²) 30 

Área N.A Mínimo Normal (km²) 15 

Volume N.A Máximo Normal (m³) 196 000 000 

Volume Abaixo da Soleira do Vertedor 
(m³) 

196 000 000 

Volume Útil (m³) 120 500 100¹ 

Profundidade Média (m) 22 

Profundidade Máxima (m) 30 

Tempo de Formação do Reservatório 
(dias) 

Depende da precipitação na bacia de contribuição entre os 
meses de novembro a março. 

Tempo de residência (dias) 15 

Nota 1: fonte: Projeto de Irrigação Flores de Goiás, disponível em: http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2017-07/projeto-de-
irrigacao-flores-de-goias.pdf 

4.7 - CARACTERISTICAS HIDROLÓGICAS 

Estudos hidrológicos efetuados em 2005 determinaram que o pico de cheia afluente de 
tempo de recorrência decamilenar, a ser considerado pelo projeto, deveria ser de 2.980 
m3/s, muito acima da capacidade do vertedor de serviço existente. Com o amortecimento 
da hidrógrafa afluente, para a hipótese do reservatório estar em sua cota normal 475,00 
m, o pico de cheia efluente, a ser extravasado pelo vertedor, deveria ser de 2.801 m3/s. 

4.8 - CARACTERISTICAS GEOLÓGICAS E SISMICAS 

As informações geológico-geotécnicas aqui expostas referem-se restritamente a área do 
vertedor complementar e do rápido que o sucede. As investigações que levaram ao 
levantamento dessas informações foram realizadas para fins do projeto do vertedor do 
tipo labirinto e durante mapeamento de campo antecedente a lançamento do concreto. 
Referências de natureza geológico-geotécnicas pertinentes a outras áreas da barragem 
não foram fornecidas. 

4.8.1 - Área do Rápido 

As características referentes à localização e geometria da área mapeada encontram-se 
indicadas na Figura 4.36 abaixo. 
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FIGURA 4.36  
LOCALIZAÇÃO E DIMENSÕES DA ÁREA DO RÁPIDO 

Trata-se de uma área retangular com dimensões de 115,80 m de largura x 57,75 m de 
comprimento, totalizando 6.687,45 m² compreendidos entre as estacas 6 + 14 m e 9 + 
11,75 m ao longo do eixo da estrutura, com superfície rochosa final regularizada entre as 
cota 470,35 m (estaca 6+ 14 m) e 464,15 m (estaca 9+11,75 m), formando uma rampa 
inclinada na proporção de 1V : 10,74 H. 

Até ao nível mais inferior da escavação da área do Rápido, cota 464,15m, a rocha de 
fundação na rampa destinada a estrutura do Rápido do vertedor é representada 
predominantemente por um maciço de metasiltito amarelo, estratificado, finamente 
laminado, cujas condições geomecânicas são resumidas como de baixas a 
intermediárias, caracterizando-se como material mecanicamente escavável. Diante da 
escavação mecânica, o maciço em questão apresenta facilidades para desenvolvimento 
de “over break”. 

4.8.2 - Vertedor Complementar 

As características referentes à localização e geometria da área mapeada encontram-se 
indicadas na Figura 4.37 abaixo. 
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FIGURA 4.37 
LOCALIZAÇÃO E DIMENSÕES DA ÁREA VERTEDOR COMPLEMENTAR 

Trata-se de uma área retangular com dimensões de 115,80m de largura x 34,00 m de 
comprimento, compreendida entre as estacas 5 e 6+ 14m, ao longo do eixo da estrutura, 
com superfície final regularizada na cota 469,35m. 

Até ao nível da cota 469,35m, a rocha de fundação na cava destinada a estrutura do 
vertedor é representada predominantemente por um maciço de metasiltito amarelo, 
finamente laminado, cujas condições geomecânicas são resumidas como de baixas a 
intermediarias, caracterizando-se como material mecanicamente escavável. Diante da 
escavação mecânica, o maciço em questão apresenta facilidades para desenvolvimento 
de “over break”. 

As medidas de atitude a seguir apresentadas, referem-se ao norte magnético (bússola 
não declinada). 

As rochas que constituem o local são siltitos, normalmente brandos, de estratificação bem 
definida e altitude = N 60º E, mergulhando 25º para NW (montante). 

A inspeção das áreas secas permitiu a identificação de dois materiais (siltitos) distintos, 
conforme descrito abaixo: 

4.8.3 - Siltito “Maciço”, cinza 

Esse tipo de rocha, de acamamento bem espaçado, com afastamento entre planos, da 
ordem do metro, por vezes maior, aparece no flanco direito da área, mais para montante. 
Entre os planos de estratificação, o material é de aspecto maciço, extremamente 
homogêneo. A rocha é branda, quebrando bordas à pressão dos dedos e esfarelando-se 
ao impacto do martelo, com ruído abafado. 
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Na Figura 4.38 a área aproximada de ocorrência desse tipo de siltito, está indicada, Pelo 
exame das sondagens e em função da atitude dos acamamentos acredita-se que essa 
camada (cinza), esteja sotoposta a camada de siltitos amarelo/preto, descrita adiante. 

 

FIGURA 4.38 
PERFIL GEOLÓGICO 

Geotecnicamente, esse material deve ser considerado como brando, pouco permeável, 
extremamente suscetível à erosão, aparecendo sempre já desagregado quando em 
superfície. Numa estimativa pode-se admitir para o material em sub-superfície os 
parâmetros expostos no Quadro 4.7 

QUADRO 4.7  
PARÂMETROS SILITITO CINZA 

PARÂMETRO VALOR 

Coesão (c) 100-200 kPa 

Ângulo de atrito () 24–28º 

Resistência a compressão simples 2500–3000 kPa 

Permeabilidade 10-4 – 5 x 10-5 cm/s 
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4.8.4 - Siltito Estratificado, amarelo/escuro 

Essa rocha aparece na maior parte da fundação do vertedor, conforme pode ser 
visualizado de maneira aproximada, no desenho anexo. 

Trata-se de Siltito, ainda brando, porém bem mais duro que o anteriormente descrito. Na 
verdade, a rocha em si é dura, porém se fragmenta com facilidade na estratificação, 
nesse caso muito intensa, com espaçamento da ordem dos 5-10 cm. Acredita-se que 
esse material quando intacto na fundação apresente boas qualidades mecânicas, 

especialmente levando-se em conta a atitude dos planos de estratificação  N 60º. E, 
mergulhando cerca de 25-30º para NW (para montante). 

Os planos de estratificação mostram-se lisos, selados, com película “escura” preenchendo 
os planos e demais fraturas da rocha. Quando desmontado o material origina plaquetas 
achatadas. Não quebra bordas com a pressão dos dedos e ao impacto do martelo emite 
som nítido e claro, de material já duro (“para um sedimento”). Sua forte estratificação 
pode ser vista nas Figura 4.39 e Figura 4.40. 

 

FIGURA 4.39 
ACAMAMENTO FINO DE SILITO AMARELO FINO 
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FIGURA 4.40 
ACAMAMENTO FINO DE SILITO AMARELO 

Geotecnicamente esse material pode ser considerado como de dureza mediana (para 
rocha sedimentar), já com permeabilidade considerável, em faixas localizadas ou 
concentradas, podendo-se estimar parâmetros para material “in-situ”, intacto conforme 
Quadro 4.8. 

QUADRO 4.8 
PARÂMETROS SILITITO AMARELO 

PARÂMETRO VALOR 

Coesão (c) 200 kPa 

Ângulo de atrito () 28–30º 

Resistência a compressão simples 4000–5000 kPa 

Permeabilidade 5 x 10-4 - 10-4 cm/s 

4.9 - INSTRUMENTAÇÃO CIVIL DA AUSCUTAÇÃO 

A barragem não apresenta instrumentação expressiva instalada e funcional. Não há 
considerações acerca dessas em nível de projeto executivo.  

4.10 - ÁREA DE ENTORNO DAS INSTALAÇÕES E ACESSO Á BARRAGEM 

O acesso à barragem é possível a partir de estradas vicinais subordinadas à GO-116, no 
sentido norte-sul. A barragem dista por volta de 40 km de distância de São João D’Aliança 
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e 60 km de Flores do Goiás. O acesso ao barramento e às estruturas associadas está 
demarcado em vermelho na Figura 4.41 abaixo.  

 

FIGURA 4.41 
ACESSO À BARRAGEM PARANÃ  

5 - USOS DA BARRAGEM 

A finalidade deste empreendimento é a regularização das vazões para usos múltiplos na 
região, principalmente irrigação e controle de cheia. No Quadro 5.1 são apresentados os 
usos da Barragem do Paranã. 

QUADRO 5.1 
 USOS DA BARRAGEM DO PARANÃ 

[X] Regularização de Vazões [  ] Navegação 

[  ] Combate às secas [  ] Contenção de rejeitos 

[X] Defesa contra inundações [  ] Recreação 

[  ] Hidrelétrica [  ] Abastecimento de água 

[X] Irrigação [X] Piscicultura 

[  ] Proteção do meio ambiente [  ] Outros: 

Tem Geração de energia? 
Potência instalada (MW): 

[ ] Sim [X] Não 
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ANEXO I – FICHA TÉCNICA  
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IDENTIFICAÇÃO 

Barragem Nome Paranã 

Localização 

Estado Goiás 

Município São João D’Aliança / Formosa 

Região hidrográfica Araguaia-Tocantins 

Bacia hidrográfica Tocantins 

Rio Paranã 

Coordenadas 
Latitude 14º41’40’’S 

Longitude 47º16’42’’O 

Estrada de acesso GO - 116 

Empreendedor 

Nome 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - SEAPA 

Contato Antônio Carlos de Souza Lima Neto 

Endereço postal 
Rua 256 Qd. 117 nº 52 – Setor Leste Universitário – 

Goiânia/GO 

Telefone 
Fixo (62) 3201-9833 

Celular (62) 99925-4503 

E-mail antonio.lima@goias.gov.br  

Técnico 
responsável 

Nome  Vitor Hugo Antunes 

Contato  +55 62 98446-6877 

Endereço postal 
Rua 256, nº 52, Qd 117, Setor Leste Universitário – 

Goiânia-GO  

Telefone 
Fixo  (62) 3201-8960 

Celular  (62) 98446-6877 

E-mail  vitor.antunes@goias.gov.br 

Projeto Original  

Autor Geoserv Serviços de Geotecnia e Construção Ltda 

Ano 2000 

Localização Senador Canedo - GO 

Contato (62) 3273-6666 

Projeto Vertedor 
Complementar 

Autor Tecnosolo 

Ano 2006 

Localização Rio de janeiro – RJ 

Contato (21) 3513-9999 

Construção 
Construtor Sobrado Construção Ltda. 

Período de construção  1998/2009 

Exploração Início 2000 

Reservatório 

Nível máximo normal (m) 475,01 

Área para o nível máximo 
normal (km²) 

30 

Volume para o nível máximo 
normal (hm³) 

190 

Nível máximo Maximorum (m) 478 

mailto:antonio.lima@goias.gov.br
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Uso do reservatório Reservação e Regularização  

Bacia 
hidrográfica 

Área (km²) 3.200 

Precipitação média anual 
(mm) 

1150 

Cobertura vegetal Cerrado 

Tipo de ocupação  Rural 

Singularidades Não há.  

Barragens 
associadas 

Montante  Não há. 

Jusante Porteira 

Corpo da Barragem 

Tipo estrutural Terra 

Cota do coroamento (m) 478 

Borda livre (m) 2,99 

Altura máxima acima da fundação (m) 33 

Comprimento do coroamento (m) 1.760 

Largura do coroamento (m) 5 

Paramento de 
montante 

Inclinação 1V:2,5H 

Tipo de proteção Espaldares 

Paramento de 
jusante 

Inclinação 1V;2.0H 

Tipo de proteção Espaldares 

Dispositivo de drenagem Filtro vertical em areia, tapete drenante e dreno de pé. 

Volume total (m³) 1.150.000  

Características Geológicas Regionais 

Tipo de formação 
Metassiltitos e metargilitos do subgrupo Paraopeba que 

pertence ao Grupo Bambuí 

Características de Permeabilidade do reservatório Não foram fornecidas. 

Suscetibilidade a escorregamento de taludes do 
reservatório 

 Baixa 

Vertedor soleira livre 

Número  1 

Localização  Corpo da Barragem 

Recorrência Vazão de projeto (anos) 10.000 

Vazão de Projeto (m³/s) 460 

Vertedor do tipo labirinto 

Número  1 

Localização Margem direita 

Recorrência Vazão de projeto (anos) 10 000 

Vazão de Projeto (m³/s) 2 528 

Tomada de Água 

Número  1 

Localização Canal de adução 

Vazão (sob o nível máximo normal) (m³/s)  3 
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Tipo de comporta Gaveta 

Dimensões Principais (m) 2,0 x 2,0 m 

Possibilidade de manobra manual  Sim 

Comando à distância Não 

Condições de acesso Ruins 

Descarga de Fundo 

Número 1 

Localização Meio da barragem 

Vazão (sob o nível máximo normal) (m³/s) 22 

Dimensões Principais (m) Diâmetro de 1 m  

Possibilidade de manobra manual Sim 

Comando à distância Não 

Condições de acesso Ruins 

Riscos a Jusante 

O vale é encaixado ? Não.  

Extensão (km) ~52 de Flores do Goiás 

Ocupação a jusante  Rural 

Meios de comunicação  Não 

Existem procedimentos de emergência?  Não 

Existe sistema de aviso e alerta?  Não 

Alterações ou obras de reabilitação 

Origem ou causa 
Galgamento localizado junto a ombreira direita em 

função de subdimensionamento de vertedor de serviço. 

Descrição sumária Vertedor labirinto na ombreira direita 

Data Maio de 2006 

Projetista Tecnosolo 

Construtor Sobrado Construção Ltda. 

Resultados obtidos Implantado com sucesso 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
6319888-1

Equipe - ART Principal
1. Responsável Técnico

DIEGO DAVID BAPTISTA DE SOUZA
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A

RNP:
Registro:

Registro:

1700818171
078955-8-SC

038710-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: RUA 82, S/N Nº: 400
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIV
Cidade: UF: CEP:GOIANIA GO 74015-908
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 435.711,64 Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: Barragem Paranã e Porteira Nº: SN
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: UF: CEP:SAO JOAO D ALIANCA GO 73760-000
Data de Início: 21/08/2017 Data de Término: 18/05/2018 Coordenadas Geográficas:

4. Atividade Técnica

Barragem de terra
Consultoria Inspeção Projeto

Dimensão do Trabalho: 1,00 Obra(s)

5. Observações

Plano de Segurança da Barragem Paranã e Porteira. CT 038/2017-SED. P00319/00.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SENGE/SC - 13

8. Informações

  TAXA DA ART PAGA EM 20/09/2017   NO VALOR DE R$     214,82

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART:

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 20 de Setembro de 2017

DIEGO DAVID BAPTISTA DE SOUZA

027.074.679-01

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

21.652.711/0001-10
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1 -  DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO 

Neste Volume II do Plano de Segurança de Barragens (PSB) são apresentadas as cópias 
dos principais desenhos do empreendimento. Os desenhos apresentados são divididos 
por pertinência à barragem de terra e os Vertedores.  

1.1 - BARRAGEM DE TERRA 

Em relação aos projetos da barragem de terra, foram fornecidos os documentos do 
Projeto Executivo referentes ao Maciço Terroso, Vertedor de Soleira Livre, Descarga de 
Fundo e Tomada d’Água. O levantamento topobatimétrico foi realizado, a pedido da Nova 
Engevix, pela empresa Topocart topografia engenharia e aerolevantamentos S/S Ltda. As 
listas de documentos são apresentadas na sequência.  

1.1.1 - Maciço de Terra 

A lista de desenhos é sumariada no Quadro 1.1. 

QUADRO 1.1 
LISTA DE DESENHOS REFERENTE A BARRAGEM DE TERRA 

CÓDIGO ESTRUTURA TÍTULO COMPLEMENTO 

PFG-BP-001 Barragem de Paranã Barragem Planta 

PFG-BP-002 Barragem de Paranã Barragem Perfil Longitudinal 

PFG-BP-003 Barragem de Paranã Barragem Seções e Detalhes 

PFG-BP-004 Barragem de Paranã Barragem Seções 

1.1.2 - Vertedor de Soleira Livre 

A lista de desenhos é sumariada no Quadro 1.2. 

QUADRO 1.2 
LISTA DE DESENHOS REFERENTE AO VERTEDOR DE SOLEIRA LIVRE 

CÓDIGO ESTRUTURA TÍTULO 

PFG-BP-009 Barragem de Paranã Vertedor de Superfície 

PFG-BP-009A Barragem de Paranã Vertedor de Superfície 

PFG-BP-009B Barragem de Paranã Vertedor de Superfície 

PFG-BP-009C Barragem de Paranã Vertedor de Superfície 

PFG-BP-009D Barragem de Paranã Vertedor de Superfície 

PFG-BP-010 Barragem de Paranã Vertedor de Superfície 

PFG-BP-016 Barragem de Paranã Vertedor de Superfície 
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1.1.3 - Descarga de Fundo 

A lista de desenhos é sumariada no Quadro 1.3. Ressalte-se que os desenhos são parte 
do projeto executivo original, e não representam a condição atual da descarga de fundo.  

QUADRO 1.3 
LISTA DE DESENHOS REFERENTE A DESCARGA DE FUNDO 

CÓDIGO ESTRUTURA TÍTULO COMPLEMENTO 

PFG-BP-005 Barragem de Paranã Galeria – Descarga de Fundo Jusante 

PFG-BP-006 Barragem de Paranã Galeria – Descarga de Fundo Jusante 

PFG-BP-007 Barragem de Paranã Galeria – Descarga de Fundo Jusante 

PFG-BP-008 Barragem de Paranã Galeria – Armação Jusante 

PFG-BP-011 Barragem de Paranã Galeria – Armação Jusante 

PFG-BP-015 Barragem de Paranã Galeria – Descarga de Fundo Jusante 

1.1.4 - Tomada d’Água 

A lista de desenhos é sumariada no Quadro 1.4. 

QUADRO 1.4 
LISTA DE DESENHOS REFERENTE A TOMADA DE ÁGUA 

CÓDIGO ESTRUTURA TÍTULO COMPLEMENTO 

PFG-BP-012 Barragem de Paranã Tomada de Água Formas 

PFG-BP-013 Barragem de Paranã Tomada de Água Armação 

PFG-BP-014 Barragem de Paranã Tomada de Água Armação 

1.1.5 - Levantamento topobatimétrico  

A lista de desenhos é sumariada no Quadro 1.5. 

QUADRO 1.5 
LISTA DE DESENHOS REFERENTE AO ESTUDO TOPOBATIMÉTRICO 

CÓDIGO ESTRUTURA TÍTULO 

S01- Barragem de Paranã Seção topobatimétrica S01 

S02 Barragem de Paranã Seção topobatimétrica S02 

S03 Barragem de Paranã Seção topobatimétrica S03 

S04 Barragem de Paranã Seção topobatimétrica S04 

S05 Barragem de Paranã Seção topobatimétrica S05 

S06 Barragem de Paranã Seção topobatimétrica S06 

S07 Barragem de Paranã Seção topobatimétrica S07 

S08 Barragem de Paranã Seção topobatimétrica S08 
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CÓDIGO ESTRUTURA TÍTULO 

S09 Barragem de Paranã Seção topobatimétrica S09 

S10 Barragem de Paranã Seção topobatimétrica S10 

S11 Barragem de Paranã Seção topobatimétrica S11 

S12 Barragem de Paranã Seção topobatimétrica S12 

S13 Barragem de Paranã Seção topobatimétrica S13 

GERAL Barragem de Paranã Levantamento planialtimétrico 

1.2 - VERTEDOR COMPLEMENTAR 

Da mesma forma foram disponibilizados documentos do Projeto Executivo referentes ao 
Vertedor Complementar. As listas de documentos são apresentadas na sequência e 
consistem de desenhos (Quadro 1.6) e documentos de projeto (Quadro 1.7). 

QUADRO 1.6 
LISTA DE DESENHOS REFERENTE AO VERTEDOR LATERAL 

CÓDIGO ESTRUTURA TÍTULO COMPLEMENTO 

248388 – R2 Vertedor 
Complementar Mapeamento Geológico Planta 

248389 – R2 Vertedor 
Complementar Mapeamento Geológico Seção 

248390 – R2 Vertedor 
Complementar Arranjo Geral das Estruturas   

248391 – R2 Vertedor 
Complementar Geométrico – Planta e Detalhes FL. 1/2 

248392 – R1 Vertedor 
Complementar Geométrico – Planta e Detalhes FL. 2/2 

248393 – R2 Vertedor 
Complementar Escavação – Planta e Detalhes FL. 1/2 

248394 – R1 Vertedor 
Complementar Escavação – Planta e Detalhes FL. 2/2 

248395 – R2 Vertedor 
Complementar Escavação Seção AA 

248396 – R1 Vertedor 
Complementar Escavação Seções 

248397 – R3 Vertedor 
Complementar Muros de Peso Direito e Esquerdo Plantas, Seções e Vista - Formas 

248398 – R1 Vertedor 
Complementar Dique da Margem Direita Planta, Seções e Detalhes 

248399 – R1 Vertedor 
Complementar Chumbadores da Fundação Planta e Seções 
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CÓDIGO ESTRUTURA TÍTULO COMPLEMENTO 

248400 – R3 Vertedor 
Complementar Arranjo Geral Planta 

248401 – R2 Vertedor 
Complementar VT1 = VT4 Planta, Seções e Detalhes - 

Formas 

248402 – R1 Vertedor 
Complementar VT2 Planta, Seções e Detalhes - 

Formas 

248403 – R1 Vertedor 
Complementar VT3 Planta, Seções e Detalhes -

Formas 

248404 – R3 Vertedor 
Complementar L1 = L4 e L5 = L8 Planta e Seções - Forma 

248405 – R2 Vertedor 
Complementar L2 = L3 e L6 = L7 Planta e Seções - Forma 

248406 – R2 Vertedor 
Complementar Bacia de Dissipação – L1 = L4 Planta e Seções - Forma 

248407 – R2 Vertedor 
Complementar Bacia de Dissipação – L2 = L3 Planta e Seções - Forma 

248408 – R2 Vertedor 
Complementar Armadura – VT1 = VT4 Planta e Seções 

248409 – R1 Vertedor 
Complementar Armadura – VT2 Planta e Seções 

248410 – R1 Vertedor 
Complementar Armadura – VT3 Planta e Seções 

248411 – R2 Vertedor 
Complementar Alternativa 3 – Canal de Restituição Planta, Seções e Detalhes 

248412 – R1 Vertedor 
Complementar Alternativa 3 – Canal de Restituição Planta Seções e Detalhes 

248413 – R2 Vertedor 
Complementar 

Armadura- Laje da Bacia de Dissipação – L1 = 
L4 Planta Seções 

248414 – R2 Vertedor 
Complementar 

Armadura- Laje da Bacia de Dissipação – L1 = 
L4 Planta Seções 

248415 Vertedor 
Complementar Muros Ala Direito e Esquerdo Planta, Seções, Forma e 

Armadura 

QUADRO 1.7 
LISTA DE DOCUMENTOS REFERENTE AO VERTEDOR LATERAL 

RELATÓRIO COMPLEMENTO DATA TIPO 

Relatório 072/06 Revisão 2 Maio/2006 Memorial Descritivo 

Relatório 072/06 Revisão 3 Março/2007 Memorial Descritivo 

Relatório 072/06 Revisão 2 Maio/2006 Especificações Técnicas 

Relatório 073/06 Revisão 1 Maio/2006 Memórias de Cálculo 



 
BARRAGEM DO PARANÃ 

VOLUME II – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO 
EMPREENDIMENTO  

                

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 
Data de Emissão: 04/12/2021 

7 

 

RELATÓRIO COMPLEMENTO DATA TIPO 

Relatório 01 Área do Vertedor Julho/2009 Mapeamento das Fundações 

Relatório 02 Área do Vertedor Agosto/2009 Mapeamento das Fundações 

1.3 - CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA 

As informações geológico-geotécnicas da área do vertedor complementar e do rápido que 
sucede está exposta no item 4 do Volume I – Informações gerais.  

1.4 - ESTUDOS HIDRÓLOGICOS E HIDRÁULICOS 

O estudo hidrológico da bacia do Paranã e a atualização dos estudos hidráulicos das 
estruturas de descargas está apresentada no Relatório de Atualização dos Estudos 
Hidrológicos e Hidráulicos do Plano de Segurança de Barragens (PSB) da Barragem de 
Paranã. O relatório está apresentado no ANEXO III – RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO 
DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS.  

1.5 - EQUIPAMENTOS HIDRO E ELÉTRICO MECÂNICOS 

O acionamento das comportar de tomada d’água e descarregador de fundo são por 
controle elétrico e podem ser acionados manualmente, por manivela com sistema rosca 
sem fim, em ocasiões de falha do fornecimento elétrico. A regra operação dos 
equipamentos foi estabelecida na Resolução 1.399, de 08 de setembro de 2014, do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis – IBAMA. 
Esta resolução define os procedimentos para a emissão de outorga preventiva e outorga 
do direito de uso de recursos hídricos no rio Paranã, no trecho compreendido entre a 
barragem Paranã e a confluência com o rio Corrente e está apresentada no ANEXO IV – 
OPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO. 
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ANEXO I – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – BARRAGEM DE TERRA 
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BARRAGEM DO RIO PARANÃ - VERTEDOURO COMPLEMENTAR –RELATÓRIO DE PROJETO 

APRESENTACÃO 
 
O presente relatório tem por finalidade apresentar o Projeto Executivo do Vertedouro 
Complementar elaborado pela TECNOSOLO S.A. para a barragem do rio Paranã, 
pertencente ao Projeto de Irrigação Flores de Goiás da Superintendência de Irrigação do 
Ministério da Integração Nacional em conjunto com a Secretaria de Planejamento do estado 
de Goiás.  
 
Os Documentos de Licitação para a implantação do Vertedouro Complementar, estão assim 
estruturados: 
 
Memorial Descritivo, Planilha de Quantidades de Serviços e Materiais, Fotos locais e 
Documentação Gráfica  
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1. INTRODUÇÃO 
 
O presente relatório tem por finalidade apresentar o Projeto Executivo do Vertedouro 
Complementar cujo objetivo fundamental é manter a integridade do corpo do barramento, 
evitando o seu galgamento por ocasião de chuvas de recorrência decamilenar. 
 
O relatório apresenta Memorial Descritivo hidráulico , estrutural e das condições geológico-
geotécnicas locais, apresentação dos projetos de escavação, aterros e proteção de taludes, 
bem como seqüência e cuidados construtivos recomendados e Planilha de Quantidades de 
Serviços e Materiais. 
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2. HISTÓRICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS 
 
A Barragem do rio Paranã foi implantada visando à regularização de vazões para o Projeto de 
Irrigação Flores de Goiás. 
 
Desde o início de sua operação em 2003, o barramento vem experimentando, com frequência 
anual, passagens de cheias acarretando sobrelevação do nível d'água do reservatório, muito 
acima da esperada. Já no primeiro período de cheias, em janeiro e fevereiro de 2003, parte 
das vazões extravasou sobre a ombreira direita, acarretando danos com a erosão da capa de 
solo no local. 
 
Essa ombreira havia sido deixada, propositadamente, em cota um pouco mais baixa que a 
crista de coroamento da barragem (visando sua proteção), de modo a propiciar, por aquele 
local, o extravasamento preferencial das vazões de excesso, em caso de ocorrência de cheias 
superiores às previstas pelo projeto, ou seja, somente em caso de cheias de magnitude 
excepcional. 
 
No ano seguinte, a situação se repetiu, causando sulcos profundos de erosão sobre a ombreira 
direita. 
 
Consultores chamados a analisar o problema constataram uma subestimação, pelo projeto, da 
magnitude das cheias afluentes. O comprimento de 57,70 m da crista livre do vertedouro de 
serviço era insuficiente, o que deixava a barragem do rio Paranã em condições críticas de 
segurança e em exposição a significativo risco de galgamento. 
 
Com tal situação, tomou-se a decisão de criar um vertedouro de emergência, através da 
terraplenagem da região da ombreira direita e o nivelamento de um canal na elevação 
475,00 m (a mesma da crista do vertedouro de serviço), com largura aproximada de 150 m.  
 
Embora tal medida acarretasse extravasamentos de cheias de qualquer magnitude por esse 
vertedouro de emergência, tal providência reduzia o risco de galgamento e falência completa 
do barramento, o que se mostrava de absoluta prioridade. 
 
Nova cheia em 2006 levou ao agravamento da situação, com a ocorrência da abertura de 
profundas grotas de erosão, não só na ombreira, como também ao longo da encosta natural a 
jusante. O resultado desse processo levou as vazões extravasadas a moldarem, com as 
erosões, um canal de restituição até a calha natural do rio Paranã, com a retirada da camada 
de solo mais superficial e a exposição, em alguns locais, do topo de rocha subjacente. 
 
Estudos hidrológicos efetuados em 2005 determinaram que o pico de cheia afluente de tempo 
de recorrência decamilenar, a ser considerado pelo projeto, deveria ser de 2.980m3/s, muito 
acima da capacidade do vertedouro de serviço existente. Com o amortecimento da hidrógrafa 
afluente, para a hipótese do reservatório estar em sua cota normal 475,00 m, o pico de cheia 
efluente, a ser extravasado pelo vertedouro, deveria ser de 2.801 m3/s. 
 
Esse quadro indicava a necessidade premente de se ampliar a capacidade de extravasão das 
estruturas vertedouras do barramento. 
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2.1 - ALTERNATIVAS PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE EXTRAVASÃO 
 
Tendo em conta as dificuldades construtivas que se apresentariam, mostra-se inviável a 
ampliação do atual vertedouro de serviço existente para atender a capacidade de vazão 
requerida. A solução aventada é a implantação de um vertedouro complementar na própria 
ombreira direita, que serve atualmente como extravasor de emergência.  
 
Nesse local, tem-se nominalmente disponível uma largura de 150 m para a implantação de 
uma soleira vertedoura, contudo, junto ao flanco direito, as erosões formaram grotas 
profundas, revelando que a camada de solo superficial é mais espessa por aquele lado. Essa 
observação leva, a princípio, a se dispor no local de uma largura útil de cerca de 110 m para a 
implantação de uma soleira vertedoura. 
 
Com isso, as seguintes alternativas de solução foram consideradas preliminarmente: 
 
 
Alternativa 1: 
 
Implantação na ombreira direita de um vertedouro convencional, de soleira tipo "Creager", 
retilínea, com 110 m de extensão, com cota de crista na elevação 475,00 m. Esta estrutura 
teria capacidade máxima de extravasamento de 1.985 m3/s, com o nível d'água máximo do 
reservatório na cota 479,13 m. O vertedouro de serviço seria capaz de extravasar 823 m3/s. 
Tal alternativa requereria o alteamento do barramento. 
 
O quadro a seguir apresenta os cálculos preliminares efetuados, onde Qcalc é a vazão 
extravasada por cada vertedouro. 
 
As grandezas assinaladas no quadro são as seguintes: 
 
NA res =   nível d'água no reservatório; 
 
Cota de crista =  cota da crista da soleira do vertedouro; 
 
Coef vazão =   coeficiente de vazão adotado para o vertedouro; 
 
Lsol =    extensão da soleira do vertedouro; 
 
Q calc =   vazão extravasada pelo vertedouro, assim calculada, 
 
Q calc = coef vazão x L sol x (NA res - cota crista) 1,5  
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Cheia Decamilenar NA res (m) cota crista (m) coef vazão Lsol (m) Q calc (m3/s)
Vert Complem 479,13 475,00 2,15 110 1985

Q tr 10000 Vert Serviço 479,13 475,00 1,70 57,7 823
2801 Q Total 2808

Cheia Milenar NA res (m) cota crista (m) coef vazão Lsol (m) Q calc (m3/s)
Vert Complem 478,52 475,00 2,15 110 1562

Q tr 1000 Vert Serviço 478,52 475,00 1,70 57,7 648
2205 Q Total 2210

Cheia Centenária NA res (m) cota crista (m) coef vazão Lsol (m) Q calc (m3/s)
Vert Complem 477,85 475,00 2,15 110 1138

Q tr 100 Vert Serviço 477,85 475,00 1,70 57,7 472
1602 Q Total 1610  

 
 
Alternativa 2: 
 
Implantação na ombreira direita de um vertedouro similar ao da alternativa 1, com soleira 
tipo "Creager", retilínea, com 110 m de extensão, porém, com soleira com cota de crista na 
elevação 473,45 m. Esta estrutura teria capacidade de extravasamento de 2.295 m3/s, com o 
nível d'água máximo do reservatório na cota 478,00 m. O vertedouro de serviço seria capaz 
de extravasar 510 m3/s. Tal alternativa requereria pequeno alteamento do barramento, visto 
que se estaria admitindo que o nível d’água para a cheia decamilenar atingiria a cota atual de 
coroamento 478,00 m. Nesta alternativa, com o rebaixamento da cota de crista do vertedouro, 
se perderia um volume de armazenamento do reservatório relativo à diferença entre as cotas 
475,00 m e a cota 473,45 m.  
 
Cheia Decamilenar NA res (m) cota crista (m) coef vazão Lsol (m) Q calc (m3/s)

Vert Complem 478,00 473,45 2,15 110 2295
Q tr 10000 Vert Serviço 478,00 475,00 1,70 57,7 510

2801 Q Total 2805

Cheia Milenar NA res (m) cota crista (m) coef vazão Lsol (m) Q calc (m3/s)
Vert Complem 477,38 473,45 2,15 110 1843

Q tr 1000 Vert Serviço 477,38 475,00 1,70 57,7 360
2205 Q Total 2203

Cheia Centenária NA res (m) cota crista (m) coef vazão Lsol (m) Q calc (m3/s)
Vert Complem 476,70 473,45 2,15 110 1386

Q tr 100 Vert Serviço 476,70 475,00 1,70 57,7 217
1602 Q Total 1603  

 
 
Alternativa 3: 
 
Implantação, na ombreira direita, de um vertedouro do tipo "labirinto", com comprimento 
nominal de crista desenvolvida de 414 m (6 setores compostos por dois tramos vertentes, 
cada tramo com comprimento de 34,50 m), com a crista da soleira vertente na elevação 
475,00 m. Esta estrutura teria capacidade de extravasamento de 2.348 m3/s, com o nível 
d'água máximo do reservatório na cota 477,80 m. O vertedouro de serviço seria capaz de 
extravasar 460 m3/s. Tal alternativa requereria, também, pequeno alteamento do barramento, 
visto que se estaria admitindo que o nível d’água para a cheia decamilenar atingiria cota 
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muito próxima do coroamento de crista do barramento, 478,00 m. Nesta alternativa, porém, a 
cota de crista do vertedouro seria mantida na elevação 475,00 m não se perdendo volume de 
armazenamento do reservatório. 
 
Cheia Decamilenar NA res (m) cota crista (m) coef vazão Lsol (m) Q calc (m3/s)

Q tr 10000 Vert Complem 477,80 475,00 1,21 414 2348
2801 H 2,80

p 3,80
H/p 0,74

Vert Serviço 477,80 475,00 1,70 57,7 460
Q Total 2808

Cheia Milenar NA res (m) cota crista (m) coef vazão Lsol (m) Q calc (m3/s)
Q tr 1000 Vert Complem 477,25 475,00 1,34 414 1873

2205 H 2,25
p 3,80

H/p 0,59

Vert Serviço 477,25 475,00 1,70 57,7 331
Q Total 2204

Cheia Centenária NA res (m) cota crista (m) coef vazão Lsol (m) Q calc (m3/s)
Q tr 100 Vert Complem 476,71 475,00 1,50 414 1390

1602 H 1,71
p 3,80

H/p 0,45

Vert Serviço 476,71 475,00 1,70 57,7 219
Q Total 1610  

 
 
2.2 - SELEÇÃO DA MELHOR ALTERNATIVA 
 
A Alternativa 1, a mais convencional e, naturalmente, a primeira a ser considerada, tem como 
desvantagem a necessidade do alteamento do barramento, pois o nível d’água máximo para a 
passagem da cheia decamilenar atingiria a cota 479,13 m. A área inundada pelo reservatório 
seria superior a quase 20% da inicialmente prevista pelo projeto. Mesmo a passagem da cheia 
milenar acarretaria sobrelevação acima da elevação 478,00 m, atual cota de coroamento da 
barragem.   
 
A Alternativa 2, que visa manter a cota máxima do reservatório na elevação 478,00 m na 
ocorrência da cheia decamilenar, acarretaria o inconveniente de perda de volume de 
reservação.  
 
Com a Alternativa 3, que preconiza a implantação de um vertedouro de crista desenvolvida, 
são evitados os inconvenientes das duas alternativas anteriores. 
 
Dessa forma, foi recomendada a implantação da alternativa 3. 
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3. DESCRIÇÃO GEOMÉTRICA E HIDRÁULICA DA ALTERNATIVA 

SELECIONADA 
 
3.1 VERTEDOURO 
 
Vertedouros com comprimento de crista desenvolvida em forma de labirintos vêm tendo 
utilização crescente em projetos de obras hidráulicas, porém, não se dispõe, ainda, na 
literatura, de parâmetros práticos para determinação de sua geometria, como se dispõe para os 
vertedouros convencionais. Desse modo, procura-se basear os projetos em geometrias 
testadas em modelos hidráulicos reduzidos. 
 
No caso em questão da barragem do rio Paranã, o vertedouro com crista desenvolvida em 
labirinto é aplicável ao tipo de arranjo e características da obra, mostrando-se uma solução 
adequada sob os aspectos técnico e econômico. A geometria proposta é uma dessas 
geometrias clássicas, que foi adaptada à área disponível na ombreira direita da barragem do 
rio Paranã. 
 
Em planta, são 6 setores típicos, padronizados, configurando uma extensão nominal de crista 
de 414 m. Cada um dos 6 setores apresenta dois tramos de crista vertente, cada qual com 
34,50 m de extensão, posicionados em ângulo divergente entre 14o e 15o, em relação ao eixo 
diretriz longitudinal da calha do vertedouro. Os lances são amarrados por trechos, também 
vertentes, de cerca de 1,20 m, perpendiculares á mesma diretriz. 
 
A soleira vertente, com crista na elevação 475,00 m, desenvolve-se sobre uma base de 115 m 
de largura, por 34 m, na direção do eixo longitudinal do vertedouro, construída em concreto 
ciclópico, com cota na elevação 471,20 m. 
 
3.1.1 Capacidade Máxima de Extravasão 
 
O vertedouro complementar dimensionado tem capacidade de descarregar a vazão máxima de 
2.348 m3/s, com uma carga de 2,80 m sobre a soleira, atingindo o nível do reservatório a cota 
máxima 477,80 m.  
 
A vazão extravasada sobre um vertedouro é ditada pela seguinte equação geral: 
 
Q = C L H 3/2  
 
Onde, 
 
C = coeficiente de vazão; 
 
L = comprimento de soleira (m); 
 
H = carga hidráulica sobre a soleira (m). 
 
Para determinação do coeficiente de vazão C foram consideradas as recomendações do artigo 
"Design of Labyrinth Spillways", de Tullis, Amanian e Waldron, publicado pelo Journal of 
Hydraulic Engineer, tendo em conta o ângulo entre os tramos vertentes do vertedouro e a 
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relação H/p, onde “H” é a carga sobre a crista do vertedouro e “p” é a altura da soleira do 
vertedouro. 
O cálculo para as vazões de recorrência decamilenar, milenar e centenária foram já 
explicitados no quadro do item 2.1. 
 
No quadro e figura, apresenta-se a curva de capacidade de vazão do vertedouro 
complementar projetado, com os coeficientes de vazão considerados para cada carga 
hidráulica. 
 

Coef vazão Vazão (m3/s) NA res (m) 
 0 475,00 

1,57 58 475,20 
1,65 173 475,40 
1,69 326 475,60 
1,70 503 475,80 
1,68 696 476,00 
1,64 894 476,20 
1,59 1092 476,40 
1,54 1286 476,60 
1,47 1474 476,80 
1,41 1654 477,00 
1,35 1829 477,20 
1,30 2002 477,40 
1,25 2174 477,60 
1,21 2348 477,80 
1,18 2528 478,00 
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3.2 RÁPIDO DE DESCARGA DO VERTEDOURO ATÉ A CALHA NATURAL 
 
3.2.1 Trecho em Concreto 
 
As vazões vertentes são encaminhadas a um rápido de descarga com declividade de cerca de 
1:11, com comprimento de 57,75 m, que desce da cota 471,20 m, no pé do vertedouro, até a 
cota 465,00 m, onde encontra uma bacia de dissipação de piso horizontal, com 40 m de 
extensão. 
 
Visando garantir a formação do ressalto dentro da bacia foi posicionada uma soleira terminal 
de 2,00 m de altura ao final da bacia de dissipação. 
 
3.2.2 Trecho sem Revestimento até a Calha Natural 
 
Para restituição das vazões vertidas até o rio Paranã, é necessária uma longa calha, na forma 
de um rápido de descarga, que deve ser adaptada à configuração atual do terreno, resultante 
das erosões provocadas pelos vertimentos ocorridos pela ombreira direita. 
 
A jusante da laje de concreto da bacia de dissipação na elevação 465,00 m, a calha será 
implantada entre as cotas 465,00 m e 458,00 m, em patamares, com degraus em planos 
horizontais, escavados na rocha.  
 
Conforme Memória de Cálculo elaborada, a velocidade máxima estimada para o escoamento 
sobre a superfície da rocha escavada irá atingir 13 m/s. Para o projeto, foi recomendado que o 
material menos resistente, suposto de erodir, seja escavado e retirado e, quando necessário, a 
superfície da calha seja protegida, dependendo do material encontrado nas escavações. 
 
Teve-se como premissa que a calha continuará a ser trabalhada pelas erosões, requerendo 
algum tipo de reparo para sua manutenção. 
 
3.2.3 Estimativas da Linha d’Água e Velocidade no Rápido de Descarga 
 
Os perfis de linha d'água e velocidades do escoamento pelo rápido de descarga foram 
estimados para as vazões com tempos de recorrência de 10000, 1000 e 100 anos, através do 
modelo HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center - River Analysis System) - version 2.2 - 
September/1998, desenvolvido pelo U.S. Army Corps of Engineers.  
 
O rápido entre o vertedouro e a calha natural do rio Paranã foi modelado de acordo com 56 
seções transversais, adequadamente localizadas, com base nos desenhos de projeto. Para 
realização dos cálculos foram interpoladas seções, limitando em 5,00 m a distância máxima 
entre elas. 
 
As vazões de cheia utilizadas nos cálculos foram as definidas pelo estudo hidrológico 
anteriormente realizadas. 
 
O coeficiente de Manning adotado para os cálculos foi de 0,025 para os trechos da calha sem 
revestimento e 0,0133 para o trecho em concreto. 
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A localização das seções topográficas e os resultados obtidos são apresentados nas figuras e 
quadros em Memória de Cálculo. 
3.3 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
A barragem do rio Paraná apresenta atualmente condições críticas de segurança, estando 
exposta a elevado risco de galgamento. Tal situação requer uma solução de emergência. 
 
O problema decorre de uma subestimação do pico de cheia defluente e, consequentemente, da 
insuficiência do comprimento de crista livre do vertedouro de serviço inicialmente projetado.  
 
A solução para o problema é complexa, visto que é necessário dotar a barragem de uma 
capacidade de extravasamento 10 vezes maior do que a originalmente projetada. 
 
Além disso, outras condições de contorno se impõem como a inconveniência em aumentar a 
área alagada pelo reservatório durante a passagem das cheias ou perder volume de reservação 
de água, baixando a cota de crista do vertedouro. 
 
A simples ampliação do vertedouro de serviço existente para a capacidade de vazão requerida 
se mostra inviável, tendo em conta as dificuldades construtivas que se apresentam. 
 
Com tudo isso em conta, foi proposta a implantação de um vertedouro complementar na 
ombreira direita, do tipo "labirinto". (no local do vertedouro de emergência provisoriamente 
aberto). A jusante do vertedouro prevê-se um rápido curto e uma bacia de dissipação em 
concreto. 
 
Desse modo, o projeto foi desenvolvido visando dispor de uma estrutura de extravasão 
solidária ao atual barramento, dotada de uma estrutura de dissipação de energia dentro dos 
padrões e requisitos para as obras desse porte. 
 
O vertedouro complementar, com crista desenvolvida em forma de "labirinto", mostra-se uma 
solução segura e aplica-se perfeitamente ao caso da barragem do rio Paranã, revelando-se 
adequada tanto sob o aspecto técnico quanto o econômico. 
 
A jusante da laje de concreto da bacia de dissipação, o projeto propõe que a calha seja 
implantada em patamares, com degraus em planos horizontais, sem revestimento. 
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4. CONDIÇÕES GEOLÓGICO-GEOTÉCNICAS LOCAIS 
 
4.1 CONDIÇÕES GERAIS 
 
O presente documento descreve a visita de inspeção realizada ao local do Barramento do Rio 
Paranã, quando foram verificadas, em especial, as fundações do futuro vertedouro, onde 
atualmente aparecem fortes erosões, causadas por cheias que passaram pelo local. 
 
O local já se encontra praticamente com o topo rochoso exposto, a exceção do trecho 
alagado, onde uma lâmina de água de cerca de 0,20 – 0,60 m não permitiu a verificação da 
rocha. 
 
De qualquer forma acredita-se que a caracterização dos materiais a seguir descritos, bem 
como eventuais recomendações ao Projeto, são confiáveis e satisfazem as necessidades atuais 
do Projeto. 
 
As medidas de atitude a seguir apresentadas, referem-se ao norte magnético (bússola não 
declinada). 
 
4.2 ASPECTOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS 
 
As rochas que constituem o local são siltitos, normalmente brandos, de estratificação bem 
definida e atitude = N 60º E, mergulhando 25º para NW (montante). 
 
A inspeção das áreas secas permitiu a identificação de dois materiais (siltitos) distintos, 
conforme descrito abaixo: 
 
a) Siltito “Maciço”, cinza 

 
Esse tipo de rocha, de acamamento bem espaçado, com afastamento entre planos, da ordem 
do metro, por vezes maior, aparece no flanco direito da área, mais para montante. Entre os 
planos de estratificação, o material é de aspecto maciço, extremamente homogêneo. A rocha 
é branda, quebrando bordas à pressão dos dedos e esfarelando-se ao impacto do martelo, com 
ruído abafado. 
 
Na planta anexa, a área aproximada de ocorrência desse tipo de siltito, esta indicada, porém o 
seu limite exato não pode ser definido, em função da presença de lâmina d’água. Pelo exame 
das sondagens e em função da atitude dos acamamentos acredita-se que essa camada (cinza), 
esteja sotoposta a camada de siltitos amarelo/preto, descrita adiante. 
 
Geotecnicamente esse material deve ser considerado como brando, pouco permeável, 
extremamente suscetível a erosão, aparecendo sempre já desagregado quando em superfície. 
Numa estimativa pode-se admitir para o material em sub-superfície os seguintes parâmetros: 
 
-  Coesão (c) ................................................................................................  100-200 kPa 
 
-  Ângulo de Atrito () ............................................................................... 24–28º 
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-  Resistência a compressão simples ........................................................... 2500–3000 kPa 
 
-  Permeabilidade ........................................................................................ 10-4 – 5 x 10-5 cm/s 
 
Acredita-se que esses valores sejam válidos para o “maciço”, incluindo-se aqui os planos de 
acamamento. 
 
No álbum fotográfico anexo a esse documento, essas rochas aparecem mais em detalhe nas 
fotografias nºs 2 a 4. 
 
b) Siltito Estratificado, amarelo/escuro 
 
Essa rocha aparece na maior parte da futura fundação do vertedor, conforme pode ser 
visualizado de maneira aproximada, no desenho anexo. 
 
Trata-se de Siltito, ainda brando, porém bem mais duro que o anteriormente descrito. Na 
verdade, a rocha em si é dura, porém se fragmenta com facilidade na estratificação, nesse 
caso muito intensa, com espaçamento da ordem dos 5-10 cm. Acredita-se que esse material 
quando intacto na fundação apresente boas qualidades mecânicas, especialmente levando-se 
em conta a atitude dos planos de estratificação  N 60º. E, mergulhando cerca de 25-30º para 
NW (para montante). 
 
Os planos de estratificação mostram-se lisos, selados, com película “escura” preenchendo os 
planos e demais fraturas da rocha. Quando desmontado o material origina plaquetas 
achatadas. Não quebra bordas com a pressão dos dedos e ao impacto do martelo emite som 
nítido e claro, de material já duro (“para um sedimento”). 
 
Sua forte estratificação pode ser vista nas fotografias 7 e 8. 
 
Geotecnicamente esse material pode ser considerado como de dureza mediana (para rocha 
sedimentar), já com permeabilidade considerável, em faixas localizadas ou concentradas, 
podendo-se estimar parâmetros para material “in-situ”, intacto conforme abaixo: 
 
-  Coesão (c) ................................................................................................  200 kPa 
 
-  Ângulo de Atrito () ............................................................................... 28–30º 
 
-  Resistência a compressão simples ........................................................... 4000–5000 kPa 
 
-  Permeabilidade ........................................................................................ 5 x 10-4 - 10-4 cm/s  
 
 
4.3 COMPARTIMENTAÇÃO ESTRUTURAL DO MACIÇO ROCHOSO 
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O pacote de siltitos, na área de interesse, apresenta uma compartimentação estrutural bem 
clara e definida, constituída por sistemas de fraturas que se interceptam, conforme se verá 
adiante. 
 
Na compartimentação será sempre fundamental a atitude espacial do acamamento, que no 
caso da estrutura projetada, é favorável aos estudos de estabilidade. 
 
O primeiro sistema (SF.1), o mais marcante no local é o sistema N 40º W, vertical, de grande 
continuidade. É um sistema de direção aproximada montante jusante, com leve inclinação 
para a ombreira direita. É facilmente identificável no local, tendo de certa forma 
condicionado a atual erosão junto ao flanco direito e a erosão de jusante, junto ao flanco 
esquerdo, conforme pode ser visualizado nas fotografias 1 a 3 e 5 a 6. Nessas fotografias 
pode-se ainda identificar trincas, na ombreira, geradas pela  presença dessa feição. A 
presença dessas trincas, já é indicativa da instabilização da ombreira, onde retaludamentos 
serão necessários, de modo a se garantir a estabilidade futura da mesma. 
 
O sistema não tem distribuição generalizada e homogênea, ocorrendo em faixas definidas, na 
forma de feixe de fraturas, com afastamento de fraturas dentro do feixe, da ordem de 0,50 m 
– 1,00 m. Na inspeção foram identificados dois feixes um em cada flanco do trecho, 
conforme indicado no desenho anexo. Acredita-se que com a seca no leito novas ocorrências 
possam ser identificadas. 
 
Esse sistema de fratura é plano, levemente rugoso sempre selado e o contato é R-R, nunca 
com preenchimento. 
 
Numa estimativa pode-se atribuir para a feição os seguintes parâmetros: 
 
-  Coesão (c) – (siltito amarelo) ..................................................................  50 kPa 
 
-  Coesão (c) – (siltito cinza) .......................................................................  20 kPa 
 
-  Ângulo de Atrito – (siltito amarelo) ........................................................       22º 
 
-  Ângulo de Atrito – (siltito cinza) .............................................................       24º 
 
-  Permeabilidade (siltito amarelo) .............................................................. 5 x 10-4 cm/s 
 
-  Permeabilidade (siltito cinza) .................................................................. 10-4 cm/s 
 
O segundo sistema (SF.2) possui atitude N 20º - 30º E, sub vertical, para jusante. Esse 
sistema corre acompanhando o eixo do futuro vertedor, ocorre de maneira aleatória, em 
fraturas isoladas e de continuidade relativa (max. 10 – 15 m) e pode ser visto nas fotografias 
4 e 10. Aparece sempre selado, plano, pouco rugoso e de contato rocha-rocha. A ocorrência 
das fraturas é bem espaçada, acredita-se que com distâncias da ordem dos 10 – 20 m (na 
verdade foram identificadas poucas dessas fraturas, porém grande parte da área está com 
lâmina d´água). 
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Numa estimativa válida para ambos os siltitos,  pode-se considerar os seguintes parâmetros 
para esse sistema: 
 
- Coesão (c) .................................................................................................  20 kPa 
 
- Ângulo de Atrito .......................................................................................       20º 
 
- Permeabilidade (pouca influência) ........................................................... 5 x 10-5 cm/s 
 
Para qualquer análise deve-se sempre levar em conta a pequena “continuidade” do sistema 
(Máx. 10 – 15 m). 
 
4.4 MODELO GEOMECÂNICO 
 
A seguir é apresentada uma figura esquemática a ser aplicada no futuro modelo geomecânico, 
sugerido para a utilização nos estudos de estabilidade. 
 
Estão apresentados na figura os sistemas que compartimentam o maciço, já descritos 
anteriormente, quais sejam:  
 
-  Acamamento (N 60º E – 25º NW); 
 
-  Sistema de fratura SF-1 (N 40º W – vertical); e 
 
-  Sistema de fratura SF-2 (N 20º - 30º E – sub-vertical/jusante). 
 
Deve ficar bem claro que desses, o acamamento e o SF-2, devem ser considerados como de 
ocorrência aleatória, em toda a área e o SF-1 se concentra em duas zonas, uma próxima ao 
flanco direito da área (mais a montante) e a outra no flanco esquerdo (mais a jusante). 
 
4.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
De toda a descrição/caracterização apresentada nos itens anteriores, algumas recomendações 
gerais devem ser apresentadas: 
 
-  O sistema SF1 deverá condicionar sempre a estabilidade dos taludes laterais a escavação, 

em ambas as margens, pois suas fraturas tendem a desconfinar  os materiais na face dos 
taludes, gerando trincas verticalizadas, conforme já observado no talude direito na área do 
eixo. Esses tratamentos/cuidados deverão ser localizados, nos trechos onde o sistema SF1 
atinge o talude ( o sistema ocorre em feixes); 

 
-  Os taludes já escavados especialmente na ombreira direita apresentaram boa resistência aos 

processos de erosão das “ almas das chuvas” (siltito alterado brando); 
 
-  O sistema S2 e o acamamento, tendo em vista sua atitude, não condicionam os taludes 

laterais da escavação; 
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-  Durante a inspeção foi constatada a dificuldade de obtenção de brita no local/região. Foi 
visitada área junto à margem esquerda da barragem (fotografias 15 e 16) onde ocorrem 
manchas de cascalho de terraço de excelente qualidade (embora as visitadas sejam pouco 
espessas). Recomenda-se um estudo para delimitação das referidas “manchas”, de modo a 
se cubar e caracterizar (por ensaios de granulometria) o material disponível, para sua 
utilização em alguma fase do projeto; 

-  Finalmente deve sempre ser lembrado o caráter “frágil” que apresenta o maciço rochoso no 
local. Tendo em vista esse fato, cuidados especiais deverão sempre ser tomados, no que se 
refere à escavação da rocha (a frio por escarificadores e localmente marteletes). 
Recomenda-se que a cerca de 0,50 m – 1,00 m, das cotas finais de escavação, o cuidado 
seja redobrado, não utilizando-se equipamentos pesados, com esteiras, em especial, de 
modo a manter a integridade da rocha, na linha de fundação (deverá ser utilizada muita 
limpeza manual). Esse tipo de rocha é muito suscetível aos processos intempéricos, 
devendo o lançamento da camada de concreto de regularização ser imediato após a limpeza 
da área. 
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5. PROJETO DE ESCAVAÇÃO, ATERRO E PROTEÇÃO DE TALUDES 
 

As obras de terra do Vertedouro Complementar consistem em: 
 
-  Escavação do Canal de Aproximação; 
 
-  Escavação para Fundação das estruturas do Vertedouro e Bacia de Dissipação; 
 
-  Escavação do Canal de Restituição; 
 
-  Execução de Dique de Fechamento entre a ombreira direita e o muro lateral direito do 

Vertedouro; 
 
-  Execução de reaterro compactado não controlado das erosões a jusante do Dique de 

Fechamento; 
 

a)  Canal de Aproximação 
 

O canal de aproximação apresenta 115 m de largura e aproximadamente 70 m de 
comprimento. Está prevista escavação com altura máxima de 4m, parte em solo e parte em 
rocha branda (siltito), sendo prevista berma de 3,0m de largura entre os taludes de escavação 
em rocha e em solo. O talude de escavação de entrada possui declividade 1,0(v) 4,0(H) em 
solo e rocha. Os taludes de escavação laterais em solo possuem declividade 1,0(V):1,5(H) , 
sendo subverticais no trecho em rocha. 

 
b) Fundação do Vertedouro e Bacia de Dissipação 
 

A fundação do Vertedouro será executada na elevação 469,45 m. Este recinto de escavação 
possuirá dimensões 115 x 34 m, será praticamente totalmente escavado em rocha branda e os 
taludes de seu perímetro subverticais. 

 
A fundação da Calha Rápido e da Bacia de Dissipação possui, respectivamente, as 

dimensões 57,75 x 115 m e 40 x 115 m, e também serão escavadas em rocha branda, com 
taludes periféricos subverticais. 

 
c) Canal de Restituição 
 
A jusante da viga de soleira da bacia de dissipação na elevação 464,25 m, a calha será 
implantada em patamares, com degraus em planos, escavados na rocha, sem nenhum 
revestimento. 
 
Na transição entre a laje de concreto da bacia de dissipação na elevação 464,25 m e o 
primeiro patamar em rocha, na elevação 467,00 m, foi prevista uma chaveta com fundação na 
cota 457,50 m, para sua proteção contra eventual erosão retrogressiva. 
 
O patamar na elevação 464,25 m será escavado com 50 m de comprimento no sentido 
longitudinal da calha e comprimento de 115 m de fundo. Nesse patamar, tanto o talude da 
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margem esquerda quanto o da margem direita serão subverticais e se elevam até a cota 
471,00 m, onde se intercalará outro patamar de 6,00 m de largura, tanto na margem esquerda 
quanto na margem direita. Na margem direita, está previsto neste trecho a execução de um 
muro de peso para de concreto até a cota 470,00 m para fechamento de calha. 
 

A jusante do primeiro patamar escavado na superfície de rocha na elevação 464,25 m segue 
a segundo patamar, com extensão aproximada de 80m, na elevação 463,00 m, ponto inicial de 
estreitamento da calha da largura de 115m para cerca de 55 m.  

 
O terceiro e quarto patamares possuem largura de 55m, extensão de 80,00m , cada, e 

situam-se respectivamente nas elevações 463.00m e 462.00m. 
 
O quarto patamar, com trecho em curva, possui extensão aproximada de 270m, largura de 

61m, situando-se na elevação 461.00m. Segue-se a este trecho uma rampa de 80m de 
extensão e declividade de 2,5%, com largura de 56m.  Ao final da rampa segue a piscina, 
com largura de 56,00m e extensão de 220m, na elevação 456.00m. O deságüe se faz em curva 
no leito do rio na elevação aproximada 457.00m.  A partir do inicio da rampa está previsto o 
revestimento de taludes em camada dupla de sacos de solo cimento. 

 
d) Dique de Fechamento 
 

O Dique de Fechamento constitui-se de maciço homogêneo de solo compactado com crista 
na elevação 478,50m, largura de 4,00m, talude de montante com inclinação de 1,0(V):2,5(H), 
talude de jusante com inclinação 1,0(V):2,0(H). A altura máxima do Dique após preparo de 
fundação pode atingir 8m.  No trecho de jusante, após preenchimento, das erosões, na 
elevação 475,00m a altura livre será de 3,0m.  A barragem será dotada de drenagem interna 
em filtro de areia horizontal com 0,60m de espessura, com deságüe em dreno de pé em 
enrocamento. 

 
O talude de montante será protegido por camada de rip-rap de rocha com espessura de 

1,0m, constituída de blocos com diâmetro máximo de 0,65m, associadas a duas camadas de 
transição granulares de brita e de areia. O talude de jusante deverá ser dotado de revestimento 
vegetal e a crista o revestimento será em bica corrida. 

 
e) Retaludamento Ombreira Direita 
 

O talude da ombreira direita apresenta-se subvertical em diversos trechos (ver fotos – 
ANEXO I), em decorrência da passagem da última cheia. Após execução do reaterro de 
erosões até a elevação 475.00m, deverá ser executado retaludamento com inclinação 
1,0(V):1,0(H) e revestimento vegetal da superfície resultante. 
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6. PROJETO ESTRUTURAL 
 
O vertedouro complementar a ser implantado terá a crista desenvolvida em forma de 
labirintos, com parede estrutural assente sobre laje de 1,75 m de espessura, dividida em duas 
camadas, a superior com espessura de 0,75 m e concreto com fck de 25MPa e a inferior, 
espessura de 1,00m e 15MPa. No lado de montante a laje será dotada de uma linha de 
chumbadores a cada 3,0 m, com profundidade de 6,0 m, diâmetro de perfuração igual a 0,10 
m. 
 
As paredes possuem 34,50 m de comprimento, 0,50 m de espessura e 3,8 m de altura, e serão 
posicionadas em ângulo divergente de 14°a 15° em relação à linha base do vertedouro. 
 
Cada lance da crista é amarrado por trechos vertentes de 1,20 m de comprimento e de altura 
semelhante a das paredes. 
 
Na entrada do trecho em labirinto será construído um muro ala de raio igual a 9,0 m com cota 
da crista variando de 477,00 a 478,50 m e fundação na cota 471,0 m. 
 
A calha rápida será composta por uma laje de concreto, com espessura igual a 0,75 m, 57,75 
m de comprimento, concreto com fck de 25MPa e com cota variando de 471,20 m a 465,00 
m, dotada de chumbadores em malha tipo 3,0 x 3,0 m, profundidade de 6,0 m e diâmetro de 
perfuração de 0,10 m. 
 
A bacia de dissipação será composta por uma laje de concreto, com 114 m de largura, na cota 
de topo 465,0 m, 37,5 m na direção longitudinal da calha do vertedouro, espessura de 0,75 m 
e concreto com fck igual a 25MPa. A calha também será dotada de sistema de chumbadores 
em malha tipo 3,0 x 3,0 m, profundidade de 6,0 m e diâmetro de perfuração de 0,10 m. 
 
Na transição da bacia de dissipação para a calha para o canal de restituição deverá ser 
construída viga contínua de dissipação em concreto armado (fck de 25MPa) com altura igual 
a 2,0 m (cota 467,00 m). 
 
Ainda neste trecho, deverá ser construída uma chaveta de concreto armado trapezoidal (fck 
igual a 15MPa), cota de topo 464,25 m, com fundo na cota 457,50 m, totalizando 6,75 m de 
profundidade, que se estende lateralmente na fundação dos muros em seus últimos 10 m. 
 
Todas as estruturas a partir do muro ala serão dotadas de muros laterais de concreto estrutural 
(fck ≥ 25MPa), com espessura variando de 0,30 (topo) a 1,00 m (base). No trecho em 
labirinto, o topo dos muros laterais é constante na cota 478,50 m. Na calha rápida o topo varia 
de 478,50 a 472,30 m e na bacia de dissipação é constante na elevação 472,30 m. 
 
O trecho inicial do Canal de Restituição será dotado de muros ala, com extensão de 15 m, em 
estrutura de peso (concreto com fck ≥ 15 MPa), com fundação na cota 460,0 m, forma 
triangular, altura variável de 10 a 12 m e largura de base de 7,4 m. 
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7. SEQUÊNCIA E CUIDADOS CONSTRUTIVOS RECOMENDADOS 
 
A seqüência construtiva de uma obra assume especial destaque, em particular nesta obra, com 
prazo executivo pequeno e condições geológicas especiais. Segue abaixo seqüência de 
serviços sugerida: 
 
-  Início dos serviços, no período de estiagem que, considerando vazões afluentes com TR= 

50 anos, a principio, dispensam cordão de ensecadeira de solo lançado a montante do Canal 
de Aproximação; 

-  Execução dos serviços de escavação em três frentes: a) Canal de Aproximação, b) Canal de 
Restituição, no trecho 1 de largura variável e c) Vertedouro (trecho de 34m). Transferência 
prioritária do material escavado para preenchimento de erosões; 

-  As escavações do trecho de Vertedouro na cota 469,45 m, deverão ser feitas com 
escavadeira hidráulica até próximo da cota 471,0m. A partir daí a escavação será cuidadosa, 
por trechos ou módulos de concretagem, evitando-se exposição prolongada da superfície 
final de escavação. Deve ser dada prioridade á execução dos trechos de 34 e 18m iniciais.  
Os cuidados de escavação se aplicam também ao trecho de 40m de dissipação; 

-  Execução de chumbadores; 

-  Concretagem de chaveta; 

-  Concretagem de lajes; 

-  Concretagem de muros internos (soleiras vertentes), muros externos e viga de soleira; 

-  Execução do Dique de fechamento e reaterro de erosões; 

-  Retaludamento da ombreira direita erodida e revestimento vegetal. 
 
Este tipo de obra demanda cuidados especiais a serem atentados durante a execução, quais 
sejam: 
 
a)  As estruturas de concreto armado de soleira vertente são delgadas, devendo ser objeto de 
rigor no controle de formas e qualidade de concretagem e adensamento, sob pena de mau 
funcionamento hidráulico e/ou menor vida útil da estrutura; 
 
b)  O controle tecnológico de concreto e materiais deve ser objeto de controle rigoroso, 
inclusive no que se refere a reação álcali-agregado; 
 
c) As escavações próximas a cota de fundação devem ser cuidadosas devem ser objeto de 
desmonte controlado, de forma a evitar overbreak ou tratamentos de preenchimento com 
concreto dental.  A exposição de horizontes de fundação deve ser breve, buscando-se o mais 
rápido possível execução do concreto magro; 
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d) As cotas de fundação finais da chaveta e muro final devem ser confirmadas na escavação, 
podendo ser aprofundadas de forma localizada, no caso da cota 457,50 m não se mostrar um 
horizonte imune a erosão retrogressiva; 
 
e) O tratamento dos taludes do Canal de Restituição deverá privilegiar os trechos de feições 
potencialmente desagregáveis às velocidades laterais, evitando erosões retrogressivas. Os 
locais de tratamento serão objeto de avaliação geológica pós-escavação, podendo ser 
ampliados em serviços de manutenção futuros da calha após a passagem das primeiras cheias, 
até estabilização do perfil; 
 
f) Finalmente deve sempre ser lembrado o caráter “frágil” que apresenta o maciço rochoso no 
local. Tendo em vista esse fato, cuidados especiais deverão sempre ser tomados, no que se 
refere à escavação da rocha (a frio por escavadeira hidráulica ou escarificadores e localmente 
marteletes). Recomenda-se que a cerca de 0,50 m – 1,00 m, das cotas finais de escavação, o 
cuidado seja redobrado, não se utilizando equipamentos pesados, com esteiras, em especial, 
de modo a manter a integridade da rocha, na linha de fundação (deverá ser utilizada muita 
limpeza manual). Esse tipo de rocha é muito suscetível aos processos intempéricos, devendo 
o lançamento da camada de concreto de regularização ser imediato após a limpeza da área. 
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8. QUANTIDADES 
 
Segue planilha de quantidades de serviços estimados para realização da obra.  Tais 
quantitativos, principalmente no que tangem as escavações obrigatórias, basearam-se em 
levantamentos planialtimétricos fornecidos e datados de Setembro de 2005.  
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APRESENTAÇÃO 
 
O presente relatório é objeto do Contrato nº 029/2005 celebrado entre o Estado de Goiás através da 
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento - SEPLAN e da Procuradoria Geral do Estado e de 
outro lado a Empresa TECNOSOLO S.A., para elaboração do Projeto Executivo para construção 
do Vertedouro principal da Barragem do rio Paranã, integrante do Projeto de Irrigação Flores de 
Goiás localizado em Flores de Goiás/GO.  
 
O Vertedouro principal tem como objetivo fundamental manter a integridade do corpo do 
barramento, evitando o seu galgamento por ocasião de chuvas de recorrência decamilenar. 
 
Os Documentos de Licitação para a implantação do Vertedouro Complementar, estão assim 
estruturados: 
 
 
VOLUME I, ora apresentado, contendo: 
 
Memorial Descritivo e Planilha de Quantidades de Serviços e Materiais. 
 
 
VOLUME II, ora apresentado, contendo: 
 
Especificações Técnicas (ET) e Normas de Medição e Pagamento (MP) 
 
 
VOLUME III, contendo: 
 
Documentação Gráfica  
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1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
 
ET-1.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
A CONTRATADA deverá iniciar sua Mobilização imediatamente após a emissão da ordem de 
serviço pela CONTRATANTE e concluir os trabalhos dentro dos prazos por ela propostos, e de 
acordo com os marcos estabelecidos. 
 
A Mobilização deverá incluir: as instalações de apoio do canteiro, envolvendo, mas não se limitando, 
oficinas, carpintaria, instalações de lavagem e lubrificação de veículos e infra-estrutura interna dos 
escritórios; transporte dos equipamentos, maquinários, materiais e empregados da CONTRATADA, 
de seus pontos de origem ao local das obras. 
 
A CONTRATADA deverá apresentar em sua Proposta, uma lista completa, juntamente com o 
respectivo cronograma de mobilização, de todo o equipamento, maquinário, materiais e pessoal a 
serem empregados durante o cumprimento do contrato, em perfeita concordância com o Plano de 
Trabalho por ela proposto. 
 
Após o término da execução das obras e serviços, a CONTRATADA deverá efetuar a sua 
Desmobilização, compreendendo a remoção de instalações por ela implementadas e construções 
provisórias, e recuperar as áreas por ela desmatadas para implantação de suas instalações e dos 
caminhos de serviço por ela implantados, que não se tornarem acessos definitivos, a critério da 
CONTRATANTE. 
 
A recuperação das áreas referidas no parágrafo anterior deverá compreender a reconformação 
topográfica e drenagem das áreas utilizadas. 
 
Com relação aos caminhos de serviço implantados pela CONTRATADA, deverão ser deixados em 
boas condições de trafegabilidade, os escolhidos pela CONTRATANTE para se tornarem acessos 
definitivos. 
 
MP-1.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
O pagamento para estes serviços será feito a preço contratual global para Mobilização e 
Desmobilização, ofertado na PLANILHA DE PREÇOS. Esta verba remunera integralmente os 
custos envolvidos nas atividades e providências constantes da ET-1.1 deste documento. 
 
Esta verba será medida e paga em três parcelas, assim definidas: 
 
 30% (trinta por cento) após 30 (trinta) dias da assinatura do CONTRATO, desde que a 

mobilização tenha sido comprovadamente iniciada; 
 40% (quarenta por cento) após a concluída a mobilização proposta pela CONTRATADA; 
 30% (trinta por cento) após concluídas as obras e serviços e completada e aceita pela 

CONTRATANTE a desmobilização da CONTRATADA. 
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2. IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, E 
DOS CAMINHOS DE SERVIÇO 

 
ET-2.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Em área próxima à Barragem do Rio Paranã, a CONTRATADA implantará instalações de Canteiro 
de Obras, com edificações destinadas à instalação dos escritórios de obra, sala de reuniões e 
treinamentos; edificação destinada ao uso como refeitório, com capacidade para 128 pessoas, bem 
como a instalação dos equipamentos adequados para sua utilização e laboratório de controle 
tecnológico de solos, que também deverá ser equipado pela CONTRATADA. Todas as instalações 
elétricas e hidráulicas e pátios, julgados necessários serão de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA será responsável pelo projeto e pela implantação das instalações de apoio, 
compreendendo oficinas equipadas com caixas separadoras de óleo, estoques de combustíveis, 
lavagem de veículos e equipamentos, marcenaria, sinalização viária completa, etc., todas definidas a 
seu critério. 
 
Caberá a CONTRATADA a operação e manutenção das instalações em questão envolvendo todos e 
quaisquer serviços, mão de obra, materiais e equipamentos necessários a estas operações e 
conservação das instalações. 
 
Com relação aos Caminhos de Serviço, deverá a CONTRATADA apresentar um plano detalhado de 
sua implantação e manutenção para aprovação da CONTRATANTE, compreendendo pelo menos, 
os traçados, as seções-tipo, a drenagem superficial, a proteção de tubulações existentes, e 
estimativas de quantidades de materiais e serviços envolvidos na sua implantação e manutenção. 
 
Todas as operações de limpeza, remoção e estocagem de solo vegetal, cargas e transporte de solos, 
lançamentos, espalhamentos e compactação de solos e recargas e transportes de solos estocados, 
envolvidos na implantação do Canteiro de Obras, Caminhos de Serviço e na recuperação das áreas 
quando de sua desmobilização, serão de total responsabilidade da CONTRATADA, sem nenhum 
ônus adicional para a CONTRATANTE, além dos valores previstos pela CONTRATADA em sua 
Proposta, em conformidade com a PLANILHA DE PREÇOS. 
 
A FISCALIZAÇÃO poderá retardar os pagamentos referentes a este item, se houver atrasos nos 
prazos de construção e/ou mobilização constantes do Cronograma de Execução apresentado pela 
CONTRATADA em sua Proposta, até que os referidos serviços sejam concluídos. 
 
A CONTRATADA deverá verificar, previamente à execução de qualquer serviço, se todos os 
elementos de locação e amarração se encontram disponíveis, alertando a FISCALIZAÇÃO quanto a 
eventual ausência destes elementos, em tempo hábil para que as providências cabíveis sejam tomadas 
pela FISCALIZAÇÃO. 
 
A não verificação e, consequentemente, o não comunicado à FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, da 
ausência de elementos de locação e amarração, não poderá ser utilizado como justificativas de 
atrasos, revisão de prazos e nem para a realização de pleitos de qualquer natureza pela 
CONTRATADA. 
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Na área destinada à implantação da obra e naquelas destinadas às jazidas de materiais naturais de 
construção, deverão ser implantados sistemas de linhas base para amarração e locação das obras e 
respectivas referências de nível, devidamente materializados. 
 
Antes do início da execução dos serviços topográficos no campo, a CONTRATADA deverá 
proceder à necessária verificação planialtimétrica das linhas-base e referências de nível indicadas pela 
CONTRATANTE. Os dados obtidos nesta verificação serão confrontados com os dados da 
CONTRATANTE, objetivando eliminar dúvidas quanto à perfeita caracterização dos marcos 
existentes, passíveis de alterações no período entre a implantação da rede e a execução da obra. 
 
Os levantamentos planialtimétricos que servirão de base à confecção dos perfis representativos do 
terreno, deverão ser executados pela CONTRATADA, antes dos serviços de desmatamento, 
destocamento e limpeza, e adequadamente registrados para futuras utilizações, e aprovados pela 
CONTRATANTE. 
 
O transporte planialtimétrico para o local da obra, deverá ser realizado através de poligonal 
eletrônica, devendo a CONTRATADA utilizar distanciômetro eletro-óptico com desvio padrão 
inferior ou igual a 5 + 5 ppm, acoplado a teodolito com leitura direta de 1". 
 
Os ângulos horizontais deverão ser medidos em quatro séries nas duas posições do circuito (CE-
CD). Os ângulos zenitais deverão ser observados em duas séries nas duas posições do círculo e nos 
sentidos horário e anti-horário. Só deverão ser realizadas zenitais compreendidas no seguinte 
intervalo: 75º a 105º. 
 
As leituras de distâncias deverão ser executadas em três séries, nos dois sentidos de cada um dos 
lados, devendo ser tomada a temperatura durante a jornada de trabalho. 
 
A CONTRATADA facilitará à FISCALIZAÇÃO o acesso a todos os cálculos, cadernetas, desenhos 
e croquis elaborados. A FISCALIZAÇÃO verificará com equipes próprias os serviços topográficos 
executados pela CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA será a única responsável pela perfeita execução dos serviços, e deverá refazer às 
suas expensas todos os que não estiverem dentro das posições, alinhamentos e cotas indicados nos 
desenhos aprovados para construção, ou determinados pela FISCALIZAÇÃO. 
 
MP-2.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Os serviços topográficos, bem como as respectivas alocações dos equipamentos de medição e 
controle de qualidade e/ou quantidade da obra, não serão objeto de pagamento em separado. 
 
Quando executados na área de construção do vertedouro, canal ou jazidas indicadas pela 
CONTRATANTE para construção, as operações de desmatamento, destocamento e limpeza, 
remoção e estocagem de solo vegetal e escavação, carga e transporte de materiais de construção, 
mesmo que envolvidas na readequação e manutenção do Canteiro de Obras e dos Caminhos de 
Serviço, serão medidos e pagos nas categorias de serviço especificadas para cada jazida. 
 
Os serviços e obras das instalações de apoio e adequação dos escritórios serão remunerados pela 
verba de Mobilização e Desmobilização, item MP-1.2. 
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2.2.1 Implantação de Canteiro de Obras 
 
Estes serviços serão pagos através de verba contratual, conforme ofertado na PLANILHA DE 
PREÇOS. Esta verba remunera integralmente todos os serviços e materiais relativos à implantação 
do Canteiro de Obra, conforme estabelecido nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS 
SERVIÇOS. 
 
 
2.2.2 Operação e Manutenção do Canteiro de Obras 
 
Estes serviços serão pagos através de verba mensal contratual, conforme ofertado na PLANILHA 
DE PREÇOS. Esta verba remunera integralmente todos os serviços e materiais relativos à mão de 
obra, materiais permanentes e de consumo, equipamentos e tudo o mais necessário para a perfeita 
operação e manutenção do Canteiro de Obras. 
 
 
2.2.3 Implantação e Manutenção dos Caminhos de Serviço 
 
Estes serviços serão pagos através de verba contratual, conforme ofertado na PLANILHA DE 
PREÇOS. Esta verba deverá ser composta com base na utilização de horas mensais de trabalho de 
uma frota mínima de equipamentos e mão de obra, e deverá remunerar integralmente todos os 
serviços envolvidos, tais como desmatamento, destocamento e limpeza, remoção e estocagem de 
solo vegetal, escavação, carga e transporte de solos, revestimentos, molhagens periódicas, 
raspagens, reposição de revestimentos, drenagem, sinalização e tudo o mais necessário para a 
implantação e manutenção dos caminhos de serviço. 
 
 
3. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
 
ET-3.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
3.1.1 Requisitos Gerais 
 
Os serviços aqui abordados deverão compreender as operações de escavação, carga e transporte dos 
materiais escavados até os locais de aplicação e/ou de estocagem. 
 
Estão previstas as seguintes escavações: 
 
 escavação de fundação do vertedouro e do canal de restituição, envolvendo solo e rocha branda 

(siltito); 
 escavação de fundação do dique envolvendo solo e siltito; 
 retaludamento de taludes erodidos. 
 
A escavação de cortes será executada mediante a utilização racional de equipamentos adequados, 
que possibilitem a execução dos serviços sob condições especificadas de produtividade. 
 
A localização das áreas de escavação obrigatória, do canal da área de jazida e da área de estoque 
aprovadas de materiais a serem utilizados nos aterros da barragem estão assinalados nos desenhos ou 
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mencionados nesta especificação. Entretanto, a definição das distâncias de transportes dos diversos 
materiais envolvidos será de responsabilidade da CONTRATADA e será função de seu plano viário 
apresentado em sua proposta para aprovação da CONTRATANTE. Outrossim, as distâncias de 
transporte não serão objeto de medição, estando as despesas envolvidas incluídas nos preços 
propostos. 
 
A aprovação pela CONTRATANTE do plano viário não isenta a CONTRATADA de suas 
responsabilidades, e quaisquer mudanças do plano viário por critério da CONTRATADA não deverá 
implicar em quaisquer ônus adicional à CONTRATANTE. 
 
Antes de qualquer serviço de escavação a CONTRATADA e CONTRATANTE deverão executar o 
levantamento topográfico detalhado dos locais, a fim de serem definidas as linhas de seções originais 
do terreno e as linhas iniciais de escavação que, após aprovadas pelas partes, deverão servir de base 
para medições. 
 
A CONTRATADA submeterá à aprovação da CONTRATANTE o plano geral de origem e destino 
dos materiais e, até 7 dias antes do início de quaisquer serviço, o plano detalhado de sua execução, 
incluindo o tipo e número de equipamentos envolvidos, o cronograma, os projetos e memórias de 
cálculo dos serviços auxiliares para as escavações, os equipamentos de transporte, a mão-de-obra e 
demais informações necessárias à sua compreensão, devendo levar em conta as necessidades e os 
locais de aplicação, de forma a otimizar o aproveitamento máximo das escavações. 
 
As escavações deverão ser feitas em quadras, constantes do plano detalhado de execução 
apresentado pela CONTRATADA, a serem aprovadas pela CONTRATANTE. 
 
A escavação final de fundação em rocha deverá ser cuidadosa, principalmente no vertedouro, 
requerendo possivelmente serviços especiais ao longo do último metro. 
 
As escavações deverão ser realizadas dentro dos alinhamentos e dimensões indicadas nos desenhos 
de projeto aprovados para construção. Aquelas executadas fora destes limites e/ou realizadas por 
conveniência da CONTRATADA para abertura de estradas de acesso e outras finalidades deverão 
constar do plano de escavação aprovado pela CONTRATANTE. 
 
A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para evitar a ocorrência de desmoronamento 
e erosões superficiais, devido às escavações e/ou aterros para abertura de caminhos de serviço e/ou 
outras finalidades. Caso estes ocorram, a reparação dos danos e a retirada do material resultante 
deverão ser feitas, imediatamente, pela CONTRATADA e às expensas da mesma. 
 
A CONTRATADA deverá prever a necessidade de esgotamento durante as escavações, para tanto, 
deverá dispor de equipamento suficiente para que o sistema de esgotamento permita a execução dos 
trabalhos a seco, sendo de sua completa responsabilidade todos os custos de fornecimento de 
equipamentos e das operações de bombeamento e sua operação. 
 
Deverão ser previstas instalações de bombeamento devidamente dimensionadas com suficiente 
margem de segurança e previstos equipamentos de reserva, incluindo grupo de moto-bombas a 
Diesel. 
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A água retirada deverá ser conduzida para local adequado, a fim de evitar o acúmulo de águas nas 
áreas já escavadas vizinhas ao local de trabalho. 
 
Se durante a escavação forem encontrados materiais de características diferentes das previstas, a 
FISCALIZAÇÃO poderá alterar os alinhamentos, as seções, os taludes e as demais dimensões 
indicadas nos desenhos de projeto, mediante consulta a projetista. 
 
Sejam quais forem os processos empregados, as escavações deverão ser conduzidas de modo a 
produzirem materiais e/ou superfícies finais de escavação adequados aos serviços previstos. 
 
A CONTRATADA deverá manter controles adequados na seleção dos materiais escavados, 
beneficiados ou não, operando diretamente nas frentes de trabalho, coordenando o tráfego de 
equipamentos para locais de aplicação ou área de estoque. 
 
Os materiais escavados de jazida para execução do aterro do dique deverão ser transportados, para 
locais em condições de uso imediato. A umidade natural deverá ser preservada ou corrigida de 
acordo com os limites especificados para compactação. 
 
Os materiais provenientes de quaisquer tipos de escavações só poderão ser empregados pela 
CONTRATADA para seu uso próprio quando previamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Todas as escavações deverão apresentar taludes estáveis e superfícies de acabamento final uniforme 
e drenagem adequada. 
 
Durante os trabalhos de escavação, a contratada será responsável pela estabilidade dos taludes 
provisórios e pelo escoramento adequado das escavações, independentes da aprovação das linhas de 
talude e dos métodos de escoramento. 
 
 
3.1.2 Materiais de 1ª Categoria 
 
Compreendem solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro 
máximo de 0.15m, qualquer que seja o teor de umidade que apresente, e em sua escavação não exija 
emprego de explosivos, podendo exigir escarificação. 
 
Nesta especificação estão incluídas as operações de escavação e carga de capeamento de solo 
arenoso/solo argiloso, no vertedouro, canal de restituição, retaludamento de ombreira direita e o 
transporte até locais de estoque, no aterro a jusante do dique. 
 
Caberá à FISCALIZAÇÃO a liberação dos materiais da jazida e/ou escavações obrigatórias para 
aplicação nos locais previstos no dique. 
 
 
3.1.3 Materiais de 2ª Categoria 
 
Compreendem materiais com resistência ao desmonte mecânico inferior à da rocha não alterada, cuja 
extração se processe por combinação de métodos que obriguem a utilização de equipamentos de 
escarificação constituído por trator de esteira de potência no volante igual ou superior a 270HP, e 
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escarificador de dimensões adequadas para operar com trator mencionado; escavadeira hidráulica, a 
extração eventualmente poderá envolver o uso de explosivos ou processos manuais adequados. 
Estão incluídos nesta especificação os blocos de rocha, de volume inferior a 2m3 e os matacões ou 
pedras de diâmetro médio compreendido entre 0.15 a 1.00m. 
 
Nesta especificação estão incluídas as operações de escavação e carga de materiais de 2a categoria 
encontrados nas escavações obrigatórias da área de implantação do dique, vertedouro e canal de 
restituição. 
 
Parte destes materiais terá como destino reaterro de erosões e a maior parte irá para a área de bota-
fora na margem esquerda. 
 
Caberá à FISCALIZAÇÃO a decisão sobre o destino de tais materiais, ou seja, em zonas especificas 
da barragem que poderão ser utilizados. 
 
 
3.1.4 Materiais de 3ª Categoria 
 
Compreendem materiais com resistência ao desmonte mecânico equivalente ao da rocha não alterada 
e blocos de rocha com diâmetro superior a 1.00m, ou em volume igual ou superior a 20 m3, cuja 
extração e redução, afim de possibilitar o carregamento, se processem somente com emprego 
contínuo de explosivos. 
 
Nesta especificação estão incluídas as operações de escavação e carga de materiais de 3a categoria 
eventualmente encontrados nas escavações obrigatórias da área de implantação da barragem e 
vertedouro (matacões e blocos). 
 
O destino de tais materiais, será o bota-fora. 
 
MP-3.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Os preços dos serviços relacionados nesta MP deverão corresponder à completa execução dos 
mesmos, incluindo todas e quaisquer despesas referentes ao item de pagamento, bem como as 
relativas à: 
 
 escavação, carga e transporte nas distâncias consideradas no Plano Viário para execução do 

serviço constante da Proposta da CONTRATADA; 
 preparo das fundações das estruturas de concreto e dique; 
 escavação do canal de restituição; 
 fornecimento dos equipamentos, instalações e operações de bombeamento para esgotamentos. 
 
Escavações realizadas além dos limites fixados nos desenhos ou por interesse da CONTRATADA, 
como rampas de acesso, com a finalidade de possibilitar ou facilitar o desenvolvimento de seu plano 
de escavação, não serão medidas, mesmo que o plano tenha sido aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Os volumes escavados nas áreas de jazida além das indicações de PROJETO e/ou da 
FISCALIZAÇÃO, serão estocados na própria área de empréstimo para posterior MEDIÇÃO e 
desconto do volume apurado topograficamente. 
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Os volumes escavados, correspondentes aos lançamentos nos maciços, excedentes às linhas de 
PROJETO, serão deduzidos dos volumes medidos topograficamente nas áreas de jazida. 
 
Para todos os itens de escavação, carga e transporte de solos, com exceção das operações realizadas 
com solos estocados anteriormente, será feita a MEDIÇÃO do volume escavado, apurado 
topograficamente e medido no corte, obedecendo aos limites indicados nos desenhos, o qual 
corresponderá ao volume compreendido entre as seções topográficas levantadas a partir da 
superfície do terreno (após a remoção do solo vegetal) e a superfície do terreno escavado. 
 
Será efetuada MEDIÇÃO, em metros cúbicos, no corte, do volume de material de 1ª, 2ª ou 3ª 
categorias, adequadamente escavado e compreendido entre as linhas de MEDIÇÃO parcial e/ou final 
determinadas pela FISCALIZAÇÃO no campo. As distâncias de transporte a serem praticadas na 
OBRA terão seus custos diluídos e incluídos no preço de escavação. 
 
O pagamento será efetuado de acordo com a MEDIÇÃO pelo preço unitário da PLANILHA DE 
QUANTIDADES E PREÇOS, que representará a compensação integral pelo fornecimento da mão-
de-obra, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços de escavação, carga e 
transporte, para qualquer que seja a distância de transporte a ser praticada na OBRA, perdas e, tudo 
o mais necessário á completa execução dos serviços, conforme estabelecido nas ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS DOS SERVIÇOS. 
 
 
4. ATERROS COMPACTADOS 
 
ET-4.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
4.1.1 Requisitos Gerais 
 
Os serviços aqui abordados compreendem as operações de descarga, espalhamento em camadas 
uniformes, umedecimento e/ou aeração, homogeneização e a compactação propriamente dita dos 
materiais envolvidos nas seguintes fases da obra: 
 
 execução dos aterros do dique de fechamento na ombreira direita; 
 execução dos aterros de recomposição de erosões da calha junto à ombreira direita; 
 execução dos reaterros de terrapleno de muros. 
 
As execuções de filtros, transições e rip-rap do dique e do revestimento da crista, são objeto de 
especificações próprias, não sendo, portanto, coberta por este item. 
 
Antes do início de quaisquer serviços em materiais terrosos, será feito pela CONTRATANTE o 
levantamento topográfico detalhado dos locais, a fim de serem definidas as linhas das seções já 
escavadas, aterradas e/ou as originais do terreno e as linhas iniciais dos maciços de terra, que após 
aprovadas pelas partes, servirão de base para as medições. Este levantamento deverá ser solicitado 
pela CONTRATADA, em tempo hábil para a sua execução, antes da data prevista para o início dos 
serviços. 
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4.1.2 Equipamentos 
 
Os aterros compactados serão construídos de um modo geral, em camadas horizontais de espessura 
uniforme, fixadas nestas ESPECIFICAÇÕES ou, experiências já consolidadas em outras obras com 
materiais geotecnicamente semelhantes. Em sua execução, serão utilizados equipamentos 
convencionais de terraplenagem. 
 
Em locais de difícil acesso aos equipamentos convencionais de terraplenagem e junto a áreas 
específicas indicadas pela FISCALIZAÇÃO, a compactação poderá ser obtida por meio de soquetes 
mecânicos tipo sapo ou placas vibratórias. 
 
A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da CONTRATANTE, uma lista dos equipamentos 
a serem utilizados nos serviços de lançamento, preparo e compactação dos materiais, indicando a 
quantidade, o modelo, o ano de fabricação e os usos previstos. A FISCALIZAÇÃO poderá recusar o 
uso de quaisquer dos equipamentos listados, mesmo que tenham sido relacionados pela 
CONTRATADA em sua Proposta. 
 
A CONTRATADA deverá utilizar equipamentos em número suficiente para manter uma produção 
uniforme, contínua e na quantidade requerida para a execução dos serviços nos prazos estabelecidos. 
Deverá ainda mantê-los em boas condições de operação e tomará as providências necessárias para 
obter a compactação especificada dentro do desvio de umidade previsto. 
 
A compactação será efetuada por rolos convencionais, que tenham alcançado a eficiência exigida 
nesta ESPECIFICAÇÃO quanto à qualidade do maciço em termos de integridade, homogeneidade, 
grau de compactação e umidade para os materiais disponíveis no local. 
 
Os compactadores mecânicos de operação manual serão utilizados apenas nas áreas confinadas, nos 
locais inacessíveis aos equipamentos convencionais, devendo ser obtidos nestes locais os mesmos 
requisitos de compactação exigidos para o maciço. 
 
A umidificação dos materiais a serem compactados mecanicamente deverá ser efetuada por 
caminhões-pipa equipados com barras aspersoras, que permitam a aplicação uniforme de água na 
área a ser regada e o controle da aspersão durante a operação. Não serão permitidos equipamentos 
de aspersão com vazamentos que possam prejudicar os aterros. 
 
Para gradeamento, escarificação, homogeneização ou aeração de camadas a serem compactadas, 
serão empregadas grades de disco, escarificadores de motoniveladora ou outro equipamento 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO. A eficiência dos equipamentos será constantemente avaliada e 
aprovada, sendo a CONTRATADA responsável pela troca ou reforma dos acessórios e 
equipamentos que não mais atenderem às Especificações para execução do aterro. 
 
Quando operados em série ou em paralelo em um mesmo material, os rolos deverão possuir as 
mesmas características de operação, forma, dimensões e pesos, atendendo ainda ao especificado a 
seguir: 
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a) Rolos com Patas 
 
A CONTRATADA poderá propor rolos comuns com patas curvo-ovaladas, longocônicas, curvo-
retangulares com superfícies de contato inclinadas (tipo "tamping"), e/ou de outros tipos, cuja 
utilização em aterros semelhantes tenha apresentado resultados satisfatórios na obtenção dos graus 
de compactação e não apresentem laminações comprometedoras dos aterros aqui especificados. 
 
Os rolos poderão ser autopropelidos ou rebocáveis com equipamentos de tração. 
 
Para evitar o acúmulo de terra entre as patas, os rolos deverão ser equipados com hastes ou barras 
de limpeza, mantidas no equipamento durante todo o período de utilização do mesmo. Poderão ser 
empregados ainda rolos acoplados com lâminas para arraste, espalhamento e nivelamento das 
camadas. 
 
O eixo de cada cilindro do rolo deverá ser alinhado de modo a permitir perfeito contato com a 
superfície do aterro. 
 
b) Rolos Pneumáticos 
 
Os rolos de pneus leves ou pesados serão do tipo autopropelido, devendo as rodas estarem dispostas 
de forma que os pneumáticos traseiros se alinhem aos vãos dos dianteiros. 
 
c) Rolos Lisos 
 
A CONTRATADA poderá propor rolos lisos comuns e/ou vibratórios, de qualquer tipo, desde que 
eficientes na compactação dos materiais. 
 
Os cilindros serão equipados com dispositivos de limpeza, para evitar o acúmulo de materiais sobre 
os rolos. 
 
d) Compactadores Mecânicos de Operação Manual 
 
Estes compactadores poderão ser acionados por ar comprimido, por motores de combustão interna 
ou, ainda, por motores elétricos, e serão empregados nas áreas inacessíveis aos equipamentos 
convencionais de terraplenagem, obedecidos os critérios de compactação, com a espessura adequada 
ao equipamento. 
 
 
4.1.3 Materiais 
 
Os materiais terrosos para execução dos aterros compactados controlados, dos diques e das camadas 
de reaterro de erosões serão provenientes das escavações de jazida de solo com DMT  2 km. A 
bica corrida para o revestimento da crista terá origem em pedreira comercial. As procedências são 
conforme indicado pelo PROJETO e confirmado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Não poderão ser utilizados materiais contendo vegetação, raízes, materiais orgânicos, blocos de 
diâmetro superior a 50% da espessura final da camada solta ou outros inadequados, a critério da 
FISCALIZAÇÃO. 
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Os materiais terrosos poderão ter um tratamento prévio na origem (jazidas ou locais de escavação 
obrigatória), objetivando a correção do teor de umidade e homogeneização, de forma a otimizar as 
operações de trabalho nos locais de aplicação do mesmo. Após o espalhamento da camada, haverá, 
quando necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO, a correção da umidade e homogeneização para 
depois se realizar a compactação. 
 
 
4.1.4 Execução 
 
a) Alinhamentos e Níveis 
 
Os aterros serão construídos de acordo com os alinhamentos, níveis e seções indicados em 
PROJETO ou como determinado pela FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA instalar 
marcos topográficos, inclusive de estaqueamento, para controle dos níveis e alinhamentos. 
As seguintes tolerâncias de terraplenagem serão admitidas: 
 
 aterros dos diques e taludes escavados: 
 
 talude interno: tolerância horizontal 0,10m para mais ou menos; 
 talude externo: tolerância horizontal para mais e no máximo 0,20m; 

 
 revestimento de cristas: 
 
 tolerância horizontal: 0,10m para mais ou menos 
 tolerância vertical:0,05m para mais 
 
No acabamento das superfícies, as variações especificadas não deverão ocorrer de forma brusca. 
 
Quaisquer maciços de terra executados em desacordo com os taludes previstos serão corrigidos pela 
CONTRATADA, às suas expensas. 
 
Durante a construção, as superfícies dos aterros deverão ser mantidas sempre com uma inclinação de 
2 a 3%, no sentido adequado, para permitir a rápida drenagem das águas pluviais. 
 
b) Lançamento e Compactação 
 
As operações de execução dos aterros dos diques e da recomposição de erosões, subordinam-se aos 
elementos técnicos, constantes do projeto, e compreenderão as operações de descarga, 
espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração e compactação dos materiais 
selecionados. 
 
O lançamento da primeira camada só poderá ser realizado após o preparo da fundação e a aprovação 
desta pela FISCALIZAÇÃO e quando houver equipamento disponível para espalhamento e 
compactação imediatos. 
 
O lançamento e o espalhamento das primeiras camadas serão feitos de modo a regularizar as 
depressões existentes na fundação, até a obtenção de uma superfície uniforme. 
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As superfícies dos aterros serão mantidas em condições de permitir o tráfego dos equipamentos de 
construção, e os materiais serão lançados com os equipamentos de transporte orientados em direções 
aproximadamente paralelas aos eixos das obras de terra, exceto quando impraticável, devendo neste 
caso obedecer ao determinado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Os equipamentos de transporte deverão ser dirigidos de modo a espalhar sua carga uniformemente. 
Não será permitido tráfego em locais concentrados de modo a evitar regiões supercompactadas. 
 
As camadas eventualmente supercompactadas por efeito do tráfego, a critério da FISCALIZAÇÃO, 
serão removidas, ou tratadas e recompactadas, às expensas da CONTRATADA, antes do 
lançamento de outras camadas. 
 
As superfícies que se apresentarem muito secas, impossibilitando uma boa ligação com a camada 
sobrejacente, serão irrigadas e revolvidas até uma profundidade que assegure boas condições de 
ligação, a critério da FISCALIZAÇÃO. Se a superfície se apresentar muito úmida, a camada será 
revolvida até apresentar uma umidade adequada à compactação. Quaisquer camadas que, após serem 
assim trabalhadas, não apresentarem condições adequadas, serão removidas às expensas da 
CONTRATADA. 
 
O material lançado e espalhado terá sua superfície nivelada por motoniveladora ou trator de esteira 
e, antes da compactação, será gradeado até que todo o material esteja homogeneizado na 
profundidade total da camada. 
 
O gradeamento deverá ser executado com grade de discos de diâmetro adequado à espessura do 
material lançado. Se achar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá exigir o uso do escarificador das 
motoniveladoras. 
 
O material de aterro dos diques deverá ser lançado e espalhado de modo a se obterem camadas 
soltas não superiores a 20 ou 25 cm (máximo), a critério da FISCALIZAÇÃO, em função dos 
equipamentos de compactação utilizados e dos graus de compactação e desvios de umidade obtidos 
em aterro experimental. 
 
Se os trabalhos de lançamento, espalhamento e compactação forem interrompidos por tempo 
prolongado, será lançada e espalhada sobre a superfície do aterro compactado uma camada de 
proteção, visando evitar o desenvolvimento de trincas de ressecamento e servir de proteção contra a 
erosão dos materiais do maciço. 
 
Após a interrupção e antes do reinicio do trabalho de compactação, a camada de material solto será 
removida e as camadas superiores de material compactado serão retrabalhadas, sempre que houver 
indícios de trincas de ressecamento nas camadas protegidas, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
Na iminência de chuvas, a superfície do aterro será regularizada e selada convenientemente com 
rolos lisos ou equipamentos pneumáticos, para se obter uma superfície de drenagem lisa e reduzir a 
infiltração da chuva. Antes do reinício da compactação, a superfície será escarificada a uma 
profundidade tal que atinja a última camada compactada no teor de umidade exigido, ou a critério da 
FISCALIZAÇÃO. 
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O material escarificado deverá ser homogeneizado e ter sua umidade ajustada, podendo ser exigida 
sua substituição, às expensas da CONTRATADA, se não apresentar condições adequadas de 
umidade e grau de compactação após ter sido trabalhado. 
 
Nas paralisações eventuais de trabalho, a CONTRATADA deverá providenciar para que a última 
camada de aterro seja deixada solta antes da paralisação e regada durante todos os dias anteriores à 
retomada. 
 
A compactação deverá ser realizada de modo sistemático, ordenado e contínuo, com o número de 
passadas necessárias à obtenção do grau de compactação (GC) especificado, porém não inferior a 
seis passadas. Entende-se como uma passada o deslocamento do equipamento de compactação sobre 
a superfície da camada em somente uma direção e sentido, mesmo que o equipamento possua 
tambores em série. 
 
A CONTRATADA poderá utilizar rolo compactador liso para garantir a qualidade da superfície 
acabada do solo. 
 
Sempre que houver formação de trincas na superfície da argila, em qualquer camada de 
compactação, esta será retrabalhada sem ônus para a CONTRATANTE, devendo a superfície final 
ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
 
O equipamento de compactação deverá trafegar na direção longitudinal ao eixo da estrutura de terra, 
podendo a FISCALIZAÇÃO, excepcionalmente, liberar o tráfego na direção transversal. Em talude, 
a CONTRATADA apresentará seu plano para aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
 
Deverá ser mantido um recobrimento mínimo de 0,10 m entre as superfícies atravessadas por 
passadas adjacentes dos rolos. 
 
A FISCALIZAÇÃO poderá exigir a abertura de poços de inspeção, com retirada de blocos 
indeformados ou não, onde serão verificadas as condições de integridade, homogeneidade e umidade 
do material compactado e a presença de bolsões não-compactados. 
 
Nas áreas adjacentes às estruturas de concreto, os materiais deverão ser aplicados e compactados 
sem causar danos às estruturas, observando entre o lançamento do concreto e a colocação de aterro, 
o tempo mínimo necessário à obtenção de um ganho de resistência do concreto compatível com o 
nível dos esforços introduzidos pelo aterro e pelos equipamentos de compactação e transporte, a 
critério da FISCALIZAÇÃO. 
 
O solo deverá ser compactado contra as estruturas de concreto, com equipamento de pneus, de 
forma a criar boa aderência entre o solo e o concreto. O teor de umidade do solo deverá estar acima 
da umidade ótima. A superfície da estrutura de concreto deverá ser umedecida, de modo a garantir 
boa ligação com o aterro compactado. O contato poderá ser periodicamente inspecionado, com 
abertura de poços, para se avaliar a qualidade de ligação quanto à aderência ao concreto e resistência 
do maciço, a critério da FISCALIZAÇÃO. 
 
Os aterros adjacentes aos muros de vertedouro deverão se compactados com equipamento portátil 
na faixa de umidade acima da umidade ótima. 
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As superfícies dos aterros adjacentes às estruturas de concreto, deverão ser mantidas numa elevação 
superior às das demais zonas adjacentes do aterro, e terão uma declividade de 2% a partir das 
estruturas, para permitir a drenagem em direção oposta às mesmas. 
 
c) Juntas de Construção 
 
As juntas de construção dos diques deverão ter uma inclinação máxima de 2,5H:1V. A posição das 
juntas, que a CONTRATADA julgar necessárias durante a execução do serviço deverão ser 
submetidas à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO. 
 
Os desníveis de mais de dez camadas serão considerados como juntas de construção e, portanto, só 
poderão ser executados com prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
 
As juntas de construção em solo deverão ser protegidas adequadamente, a critério da 
CONTRATADA, por métodos e com materiais aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Todas as juntas de construção, antes do lançamento do aterro sobrejacente, a critério da 
FISCALIZAÇÃO, deverão ter suas camadas superficiais removidas até uma profundidade onde o 
aterro sobrejacente apresente os parâmetros de compactação especificados. Os materiais afetados 
pelas trincas de ressecamento deverão ser totalmente removidos da superfície da junta. 
 
As superfícies finais assim obtidas serão escarificadas e umedecidas, camada por camada, 
objetivando a perfeita ligação dos aterros adjacentes. Em caso de ocorrência de erosões, a 
CONTRATADA deverá recompor as superfícies, às suas expensas. 
 
Na formação de juntas transversais e na ligação do aterro novo ao existente, será exigida a 
compactação transversal. 
 
 
4.1.5 Controle 
 
Os trabalhos serão orientados de forma a garantir maciços compactados coesos e uniformes, por 
zonas, isentos de descontinuidades e laminações, e dotados das características de compressibilidade e 
permeabilidade determinadas no PROJETO e nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS e conforme 
estabelecido pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Para atendimento do controle de qualidade, a CONTRATADA realizará poços de inspeção, ensaios, 
perfurações, amostragens e observações diretas ou indiretas, de campo e de laboratório, que utilizará 
como indicação, em primeira aproximação, da qualidade do produto, os resultados dos ensaios de 
controle de espessuras, do grau de compactação e da umidade. A CONTRATANTE poderá solicitar 
à CONTRATADA ensaios e testes adicionais que julgar necessários para comprovação da qualidade. 
 
a) Lançamento e Espalhamento 
 
Antes do lançamento de cada camada, a superfície anterior deverá ser aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO. As espessuras das camadas lançadas serão controladas, devendo atingir o valor 
determinado conforme esta ET. 
b) Umidade 
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Os materiais empregados na execução dos aterros deverão apresentar um teor de umidade 
apropriado para a compactação, referido ao ensaio com energia do Proctor Normal (NBR-7182, 
ABNT), conforme indicado no quadro a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para o caso de solo com concreções lateríticas que possuam mais de 20% de material passando na 
peneira nº 4 (4,8mm), o ensaio de Proctor Normal para controle deverá ser efetuado em cilindro de 
15 cm de diâmetro com a remoção do material com diâmetro superior a 2,54 cm e sua substituição, 
em peso, por material com granulometria entre a peneira nº 4 e a de abertura igual a 2,54cm. 
 
Para agilizar a execução dos aterros, os desvios de umidade em relação à ótima poderão ser 
avaliados pelo método de Hilf, descrito na Designation E-25, Rapid Compaction Control, do United 
States Bureau of Reclamation, com a devida correção em relação ao ensaio Proctor Normal. 
Entretanto, para efeitos de estatística, deverá ser utilizado o ensaio de Proctor Normal. 
 
c) Compactação 
 
Os materiais dos aterros de diques, e de terrapleno dos muros, deverão ser compactados de modo a 
ser obtido um grau de compactação médio de 98% em relação ao ensaio Proctor Normal e desvio 
padrão inferior a 3%. Como critério de controle para liberação das camadas será exigido grau de 
compactação mínimo de 96%. 
 
Para as camadas de aterros de recomposição (solo compactado) só será exigido um grau de 
compactação médio controle visual de espessura de camadas. 
 
Os valores do grau de compactação médio e de desvio padrão do aterro de dique e reaterros de 
muros serão verificados semanalmente e, caso não sejam atingidos, deverão ser adaptados os 
métodos de execução de compactação, bem como ser revisto o critério de controle de liberação da 
camada. 
 
d) Ensaios de comprovação 
 
Os ensaios de comprovação (grau de compactação e desvio do teor de umidade) serão realizados: 
 
 inicialmente para cada 1.000 m3 de material de aterro dos diques e muros, sendo no mínimo um 

ensaio por camada em lançamento; 
 nas junções entre zonas compactadas por sapo e rolo, junto a quaisquer elementos rígidos 

construídos no interior dos maciços compactados; 
 nas áreas onde os rolos fizerem manobras e/ou mudarem sua velocidade durante as operações de 

compactação;  
 outros locais, onde for necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Material Desvio de umidade 
h = (haterro – hót) 

 Solo para execução dos diques  -2,0 a +4,0% 
 Solo argiloso recomposição de erosões  -3,0 a + 4,0% 
 Aterros junto a estruturas de concreto         0 a +4,0% 
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Os ensaios de caracterização completa serão realizados inicialmente para cada 1.000 m3 de material 
colocado nos diques (1 ensaio a cada 5 ensaios de comprovação) e 500 m3 para reaterros de muros. 
 
A FISCALIZAÇÃO poderá alterar a frequência dos ensaios de comprovação, intensificando-a no 
início dos serviços e reduzindo-a à medida em que se estabelecer uma rotina na execução. 
 
As camadas cujo grau de compactação for inferior ao mínimo especificado serão recompactadas, e 
aquelas cuja umidade estiver fora da faixa de desvio admitida serão revolvidas e novamente 
preparadas para compactação. Em ambos os casos, os serviços serão às expensas da 
CONTRATADA. 
 
MP-4.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Os preços dos serviços relacionados nesta MP devem corresponder, salvo quando especificamente 
indicado em contrário, à completa execução dos mesmos, incluindo o fornecimento de materiais e 
todas e quaisquer despesas relativas a cada item de pagamento. 
 
Não serão objeto desta MP os serviços realizados pela CONTRATADA para suas instalações e/ou 
caminhos de serviço. 
 
Nos preços de lançamento e compactação estão incluídos os custos de todos os serviços que 
envolvem exclusivamente mão-de-obra, como escavações, reaterros manuais, acertos e atividades 
afins que se fizerem necessárias. 
 
Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relativas às operações de remoção, transporte, 
descarga e espalhamento em áreas de bota-fora de quaisquer materiais provenientes de substituição 
de camadas, parcial ou total, consideradas fora dos padrões exigidos pelo PROJETO e/ou pela 
FISCALIZAÇÃO. 
 
As juntas de construção, incluindo proteções, serviços de drenagem, remoção de materiais soltos, 
ressecados ou contaminados até a exposição do maciço nas condições originais e eventuais 
recomposições, sejam as de PROJETO ou executadas por interesse da CONTRATADA, não serão 
objeto de custos adicionais. 
 
Os preços contratuais incluem ainda os ônus decorrentes das paralisações necessárias à execução de 
quaisquer serviços de controle de qualidade. 
 
As variações entre as distâncias de transporte previstas no Plano Viário da CONTRATADA em sua 
Proposta e as distâncias de transporte reais não constituirão motivo para alteração dos preços 
unitários contratuais. 
 
Será feita a medição, no aterro, do volume lançado e compactado nos maciços, conforme as 
espessuras especificadas, apurado topograficamente, e esta corresponderá ao volume compreendido 
entre as seções topográficas levantadas a partir da superfície final da fundação após o preparo e a 
superfície do aterro lançado e compactado, limitado às seções indicadas em PROJETO. 
 
Nenhuma medição ou pagamento em separado será feito para faixa de compactação com 
equipamento portátil no junto às estruturas. 
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Não serão considerados para efeito de medição e pagamento adicional os volumes em excesso, ainda 
que dentro das tolerâncias especificadas, ou necessários à proteção das superfícies finais. 
 
O pagamento será feito de acordo com as MEDIÇÕES, pelos preços unitários contratuais de acordo 
com as espessuras executadas, que são a compensação integral pelo lançamento, espalhamento, 
correção do teor de umidade por umedecimento ou secagem dos materiais, compactação mecânica, 
espalhamento e compactação manual em áreas confinadas, remoção de materiais inaceitáveis, 
proteção das juntas de construção, e tudo o mais necessário à perfeita execução dos serviços. 
 
 
5. EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DE RIP- RAP 
 
ET-5.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Os serviços aqui abordados compreendem as operações de carga, descarga espalhamento e 
arrumação manual ou mecânica do rip-rap do dique, conforme indicado em projeto. 
 
 
5.1.1 Equipamentos 
 
No caso da zona de rip-rap, as camadas serão apenas lançadas e eventualmente espalhadas com 
lâminas de trator de esteiras, devendo ser prevista inclusive arrumação manual dos blocos (com 
alavanca) ou mecânica (retro-escavadeira). 
 
 
5.1.2 Materiais 
 
Os materiais a serem utilizados como rip-rap são blocos de diâmetros variados obtidas 
comercialmente (DMT = 120 km). 
 
O rip-rap será constituído de blocos selecionados de rocha densa e durável (não sedimentar), isenta 
de veios e outras imperfeições que possam ocasionar a deterioração do material devido ao ciclo de 
secagem e molhagem, e deverão apresentar graduação uniforme com no mínimo 50% em peso 
constituído de blocos com diâmetros entre 55 cm e 45 cm. O diâmetro máximo será de 65 cm e 25% 
em peso deverão ter diâmetro entre 25 e 35 cm. 
 
 
5.1.3 Execução 
 
a) Alinhamento e níveis 
 
As camadas de proteção de rip-rap deverão ser construídas de acordo com os alinhamentos, níveis e 
seções transversais indicados nos desenhos aprovados para construção, ou como determinado pela 
FISCALIZAÇÃO. 
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b) Lançamento, espalhamento, arrumação (do rip-rap) 
 
As camadas deverão ser lançadas e espalhadas em camadas de espessura soltas de 60 a 80 cm, ou a 
critério da FISCALIZAÇÃO. 
 
No caso do rip-rap, as camadas serão apenas lançadas e eventualmente espalhadas com lâmina de 
trator. Após lançamento, deverá ser prevista uma arrumação manual (com alavanca) ou mecânica 
(com retroescavadeira) de modo a que os blocos de maior diâmetro sejam posicionados na periferia 
do talude de montante e os de menor diâmetro junto ao material argiloso do corpo da barragem. A 
arrumação terá como finalidade a distribuição uniforme dos blocos maiores e, gradativamente, o 
preenchimento dos vazios com fragmentos de menores diâmetros. 
 
Na execução das camadas de rip-rap, os blocos deverão ser carregados, movimentados, 
transportados e lançados por métodos que evitem a segregação.  As camadas deverão ser 
descarregadas diretamente no local de aplicação, devendo os caminhões que transportarem estar em 
cota mais elevada, na superfície da camada compactada do maciço argiloso da barragem. 
 
No caso de arrumação do bloco deverá ser feita com retroescavadeira, deverá também estar situada 
sobre a superfície compactada do maciço argiloso. 
 
c) Controle 
 
O controle será essencialmente visual durante as operações de carga, transporte, descarga, 
espalhamento e arrumação dos blocos de modo a evitar segregações. 
 
O controle da espessura da camada, por nivelamento topográfico, deverá se efetuado através de 
balizas dispostas em linhas espaçadas a cada 10 m, ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 
 
Deverão ser feitas avaliações de granulometria dos materiais com freqüência definidas pela 
FISCALIZAÇÃO. 
 
Estas avaliações objetivarão a verificação do comportamento dos blocos e fragmentos componentes 
do material, aos esforços provocados pelo método construtivo, que no que tange à eventual redução 
de diâmetro dos blocos e fragmentação, pó, quebra, fendilhamento, etc., de modo a aferir o método 
construtivo e adaptá-lo, se for o caso, à situação real encontrada no campo. 
 
MP-5.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Será feita a MEDIÇÃO do volume lançado, espalhado ou arrumado de blocos, rochosos, conforme 
espessuras especificadas, medido no aterro, apurado topograficamente, e esta corresponderá ao 
volume compreendido entre as seções topográficas levantadas a partir da superfície final do terreno, 
após preparo de fundações e a superfície da camada lançada, espalhada, ou arrumada (no caso da 1ª 
camada) e entre as superfícies das camadas lançadas, espalhadas ou arrumadas (no caso das demais 
camadas), limitadas às seções indicadas nos desenhos aprovados para construção. 
 
Não serão computados para efeito de MEDIÇÃO, os volumes em excesso, ainda que dentro das 
tolerâncias especificadas. 
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O preço unitário da PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS representará a compensação 
integral pela obtenção do material em pilha de estoque, transporte, lançamento, espalhamento ou 
arrumação, acerto mecânico ou manual, remoção de materiais inadequados ou contaminados, 
proteção de juntas de construção, saturação com água (se necessário) e demais serviços para 
conferir à camada drenante (no caso do dreno de pé) ou à camada de proteção (no caso rip-rap) as 
características requeridas, e tudo o mais necessário à perfeita execução dos serviços, conforme 
estabelecido nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS. 
 
 
6. EXECUÇÃO DE FILTRO DE AREIA HORIZONTAL 
 
ET-6.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Os serviços aqui abordados compreendem as operações de descarga, espalhamento em camadas 
uniformes e densificação de materiais arenosos do filtro horizontal do dique, conforme indicados no 
Projeto. 
 
 
6.1.1 Equipamentos 
 
O espalhamento e a densificação do material arenoso do filtro horizontal deverão ser efetuados por 
equipamentos convencionais de terraplenagem (trator de esteiras, motoniveladoras, etc.), de uso 
consagrado na construção de aterros com materiais drenantes. A critério da FISCALIZAÇÃO, a 
densificação poderá ser executada apenas com trator esteiras, tipo CAT-D6 ou similar, utilizado no 
espalhamento. Poder-se-á utilizar rolos lisos, comuns ou vibratórios. 
 
Em áreas confinadas, onde não for possível a utilização de equipamentos de terraplenagem ou rolos, 
deverão ser usados compactadores manuais (placas vibratórias ou sapos mecânicos) 
 
Durante a execução das camadas drenantes, os pneus dos veículos transportados e dos equipamentos 
de espalhamento e densificação deverão ser mantidos limpos, a fim de evitar a contaminação do 
material arenoso. Caso tal ocorra, a critério da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA, deverá 
remover o material contaminado e substituí-lo por material que atenda as condições especificadas, 
sem ônus adicional para CONTRATANTE. 
 
 
6.1.2 Materiais 
 
A areia lavada indicada para aplicação no filtro horizontal será proveniente de Jazidas aprovadas pela 
FISCALIZAÇÃO. Será fornecida pela CONTRATADA e estocada na área de estoque prevista no 
seu planejamento construtivo e deverá prever os volumes mensais necessários para aplicação na 
obra, com antecedência mínima de 1 mês, para que possa ser garantida a sua disponibilidade no 
momento da utilização. 
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A areia obedecerá à seguinte faixa granulométrica: 
 

Peneira Nº Faixa granulométrica (% 
que passa) 

200 0 a 5% 
100 0 a 16% 
60 0 a 52% 
40 0 a 80% 
20 18 a 100% 
10 46 a 100% 
4 85 a 100% 

 
6.1.3 Execução 
 
a) Alinhamento e níveis 
 
A camada drenante será construída de acordo com os alinhamentos, níveis e seções transversais 
indicados nos desenhos aprovados para construção, ou como determinado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
As tolerâncias admitidas nas camadas drenantes serão de 0,05 m, não sendo permitidas variações 
para menos nas espessuras estipuladas. 
 
b) Lançamento, Espalhamento e Densificação 
 
No lançamento e espalhamento deverão ser evitadas a segregação dos materiais e a incorporação aos 
mesmos de materiais argilosos do aterro adjacente, contaminando-os e modificando sua 
granulometria. As faixas ou zonas onde ocorrerem esta segregação ou incorporação, a critério da 
FISCALIZAÇÃO, serão removidas e substituídas com material de granulometria adequada, sem 
custos adicionais para a CONTRATANTE. 
 
Antes do lançamento de areia para filtro do rip-rap, deverá haver prévia remoção de todo material 
terroso solto (borda usual não compactada). 
 
Para isto, a CONTRATADA deverá manter a jazida de areia em condições de suprir a frente de 
trabalho sem interrupção na cobertura das membranas. Caso necessário, a CONTRATADA deverá 
estocar os volumes de materiais que julgar suficientes para a execução das camadas drenantes, de 
forma a evitar interrupções no lançamento da areia e nas demais frentes de trabalho que tenham 
relação de dependência com a camada drenante. 
 
O lançamento e espalhamento da areia deverá ser efetuado apenas durante o dia e em uma única 
camada. A execução do filtro horizontal deverá ser preferencialmente efetuada por processo de 
compactação simultânea com os materiais do aterro em solo. O filtro vertical poderá ser 
alternativamente executado pelo processo de escavação e reaterro, desde que o nível do aterro em 
solo, seja no máximo 1.5m acima do nível do material de filtro. 
 
Os materiais serão lançados de modo a se obterem camadas compactadas de no máximo 30 cm de 
espessura.  Se forem empregados compactadores leves, a espessura não deverá ultrapassar 0,15m. 
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No filtro vertical e transições inclinadas o material deverá atingir compacidade relativa mínima de 
50% e a média inferior a 65%.  No filtro horizontal, a areia deverá atingir compacidades relativas 
iguais ou superiores a 65 %. 
 
A CONTRATADA deverá prover a drenagem e proteção adequadas das camadas drenantes contra a 
ação de águas pluviais. Caso ocorram erosões e/ou desmoronamentos, estes deverão ser 
recompostos para atender às condições de projeto, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
c) Controle 
 
O controle será essencialmente visual, devendo ser feitas no mínimo as seguintes observações: 
 
 verificação da qualidade do material (areia lavada, bem graduada, isenta de matéria orgânica, 

francamente drenante); 
 verificação da ocorrência de contaminações na pilha de estoque ou em mistura com outros solos 

da praça. Se ocorrerem contaminações na pilha de estoque, os materiais deverão ser eliminados, 
antes de serem transportados para os aterros, sem ônus para a CONTRATANTE. Se ocorrerem 
contaminações na praça, o material contaminado deverá ser escavado, e o local recomposto, 
também sem ônus para a CONTRATANTE; 

 verificação do teor de umidade de areia e da necessidade ou não de correção; 
 contagem do número de passadas do trator esteiras e verificação do cobrimento de toda a área da 

camada pelo equipamento; 
 lançamento da camada sobrejacente, no mais curto espaço de tempo possível para evitar perda de 

umidade. 
 
Aliados ao controle visual, deverão ser feitos os controles de espessura da camada e ensaios de 
controle de granulometria. 
 
O controle da espessura da camada, por nivelamento topográfico, deverá se efetuado através de 
balizas dispostas em linhas espaçadas a cada 10m, ou a critério da fiscalização, e complementando 
por aberturas de poços. 
 
O controle de qualidade, granulometria será efetuado com amostras recolhidas nos areais, pilhas de 
estoque e, após o lançamento e/ou a densificação, nos locais de aplicação, sendo no mínimo 2 
ensaios para todo fornecimento de areia lançada, podendo ser alterada a critério da 
FISCALIZAÇÃO. 
 
Se os resultados dos ensaios de controle das camadas não atenderem ao especificado, a 
FISCALIZAÇÃO poderá exigir a sua remoção e substituição por material adequado e/ou exigir a 
substituição do equipamento de densificação 
 
MP-6.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Será feita a medição do volume lançado e densificado da camada drenante, conforme as espessuras 
especificadas, medido no aterro, apurado topograficamente, e esta corresponderá ao volume 
compreendido entre as seções topográficas levantadas a partir da superfície final do terreno após 
preparo de fundações e a superfície da camada drenante lançada e densificada. 
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Não serão considerados, para efeito de MEDIÇÃO, os volumes em excesso, ainda que dentro das 
tolerâncias especificadas. 
 
O preço unitário da PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS representará a compensação 
integral pela obtenção do material na origem, transporte até a OBRA, descarga, estocagem, correção 
de umidade, recarga, transporte, lançamento, espalhamento e preparo, densificação, retirada de todo 
o material solto ou em excesso, acerto mecânico e manual, remoção de materiais inadequados ou 
contaminados, proteção de juntas de construção, saturação com água (se necessário), e demais 
serviços para conferir à camada drenante as características requeridas, e tudo o mais necessário à 
perfeita execução dos serviços, conforme estabelecido nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS 
SERVIÇOS. 
 
 
7. EXECUÇÃO DE TRANSIÇÕES 
 
ET-7.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Os serviços aqui abordados compreendem as operações de descarga espalhamento em camadas 
uniformes e densificação de materiais de transição britados, previstos no filtro na transição do dique. 
 
 
7.1.1 Equipamentos 
 
O espalhamento do material britado deverá ser efetuado por equipamentos convencionais de 
terraplenagem (trator de esteiras, motoniveladoras, etc.), de uso consagrado na construção de 
aterros com materiais drenantes. 
 
Em áreas confinadas, onde não for possível a utilização de trator, deverão ser utilizados 
compactadores manuais (sapos mecânicos, etc.). 
 
Durante a execução das camadas de transição, os pneus dos veículos transportados e dos 
equipamentos de espalhamento e densificação deverão ser mantidos limpos, a fim de evitar a 
contaminação do material arenoso. Caso tal ocorra, a critério da FISCALIZAÇÃO, a 
CONTRATADA, deverá remover o material contaminado e substituí-lo por material que atenda as 
condições especificadas, sem ônus adicional para CONTRATANTE. 
 
7.1.2 Materiais 
 
Os materiais de transição serão fornecidos pela CONTRATADA e estocada na área de estoque 
prevista no seu planejamento construtivo, deverá prever o volume necessário para aplicação na obra, 
com antecedência mínima de 1 mês, para que possa ser garantida a sua disponibilidade no momento 
da utilização. 
 
 
 
 
 
As transições obedecerão à seguinte faixa granulométrica: 
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Peneira No Faixa granulométrica (% 
que passa) 

40 0 

20 0 a 12 
10 0 a 30 
4 0 a 47 
10mm 0 a 61 

20mm 24 a 74 

50mm 58 a 92 
70mm 100 

 

7.1.3 Execução 
 
a) Alinhamento e níveis 
 
As camadas drenantes de material de transição deverão ser construídas de acordo com os 
alinhamentos, níveis e seções transversais indicados nos desenhos aprovados para construção, ou 
como determinado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
As tolerâncias admitidas nas camadas drenantes serão de 0,15 m, não sendo permitidas variações 
para menos nas espessuras estipuladas. 
 
b) Lançamento, Espalhamento e Densificação 
 
No lançamento e espalhamento deverão ser evitadas a segregação dos materiais e a incorporação aos 
mesmos de materiais argilosos do aterro adjacente, contaminando-os e modificando sua 
granulometria. As faixas ou zonas onde ocorrerem esta segregação ou incorporação, a critério da 
FISCALIZAÇÃO, serão removidas e substituídas com material de granulometria adequada, sem 
custos adicionais para a CONTRATANTE. 
 
A CONTRATADA deverá espalhar o material drenante das transições sobre a fundação tratada, 
imediatamente após a mesma ter sido inspecionada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Para isto, a CONTRATADA deverá manter a pilha de estoque de materiais britados em condições de 
suprir a frente de trabalho sem interrupção. Desta forma, a CONTRATADA deverá estocar os 
volumes de materiais que julgar suficientes para a execução das camadas drenantes, de forma a evitar 
interrupções no lançamento transições e nas demais frentes de trabalho que tenham relação de 
dependência com a camada drenante. 
 
Para execução de materiais de transição serão lançados e espalhados em camadas soltas de 20, 25 ou 
30 cm, a critério da FISCALIZAÇÃO. A espessura escolhida deverá ser compatível com a camada 
do filtro horizontal de areia adjacente, para permitir que a largura da zona de transição seja 
densificada em conjunto com a faixa contígua do filtro horizontal de areia. 
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Desta forma, na densificação da zona de transição deverá ser utilizado o mesmo equipamento 
empregado na densificação da transição de areia. Serão dados no mínimo 2 passadas e no máximo 4 
passadas deste equipamento, ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 
 
c) Controle 
 
O controle será essencialmente visual, devendo ser feitas basicamente as mesmas observações já 
referidas quando do controle da transição de areia. 
 
O controle da espessura da camada, por nivelamento topográfico, deverá se efetuado através de 
balizas dispostas em linhas espaçada a cada 10m, ou a critério da FISCALIZAÇÃO, e 
complementando por aberturas de poços. 
 
O controle de qualidade, granulometria será efetuado com amostras recolhidas nas pedreiras, pilhas 
de estoque e, após o lançamento e/ou a densificação, nos locais de aplicação, sendo no mínimo 2 
ensaios para a obra. 
 
MP-7.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Será feita a MEDIÇÃO do volume lançado e densificado dos materiais de transição britados, 
conforme espessuras especificadas, medido no aterro, apurado topograficamente, e esta 
corresponderá ao volume compreendido entre as seções topográficas levantadas a partir da 
superfície final do terreno, após preparo de fundação, e a superfície da camada drenante lançada e 
densificada (no caso da 1ª camada) e entre as superfícies das camadas drenantes lançadas e 
densificadas (no caso das demais camadas), limitadas às seções indicadas nos desenhos aprovados 
para construção. 
 
Não serão considerados, para efeito de MEDIÇÃO, os volumes em excesso, ainda que dentro das 
tolerâncias especificadas. 
 
O preço unitário da PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS representará a compensação 
integral pela obtenção do material na origem, transporte até a OBRA, descarga, estocagem, correção 
de umidade, recarga, transporte, lançamento, espalhamento e preparo, densificação, retirada de todo 
material solto ou em excesso, acerto mecânico e manual, remoção de materiais inadequados ou 
contaminados, proteção de juntas de construção, saturação com água (se necessário), e demais 
serviços para conferir à camada drenante as características requeridas, e tudo o mais necessário à 
perfeita execução dos serviços, conforme estabelecido nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS 
SERVIÇOS. 
 
 
 
 
 
 
 
8. PROTEÇÃO VEGETAL DE TALUDE POR ENLEIVAMENTO 
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ET-8.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
8.1.1      Geral 
 
Esta especificação se aplica a proteção dos taludes de corte para implantação do canal de restituição 
e taludes erodidos da ombreira direita. 
 
Deverão ser obedecidas as instruções contidas na ES-391/97 do DNER. 
 
A CONTRATADA empregará todos os métodos de adubação, correção de pH do solo, irrigação, 
etc., necessários ao perfeito funcionamento do sistema de proteção vegetal, de modo a evitar a 
erosão. 
 
A CONTRATANTE poderá exigir a implantação da proteção proposta numa área experimental, de 
forma a confirmar a adequabilidade dos métodos propostos a aferir o tipo de adubos e corretivos a 
serem utilizados. 
 
 
8.1.2 Material 
 
Os materiais necessários à implantação da cobertura vegetal ou revegetação dos solos são espécies 
vegetais constituídas por leivas da consorciação de gramíneas e leguminosas. 
 
A seleção destas espécies terá como escopo principalmente o eficiente e duradouro controle das 
erosões, conjugado com o bom aspecto visual, baixo custo de aquisição e manutenção, acrescidas de 
características agronômicas adequadas. 
 
Os adubos corretivos e nutrientes corrigem a baixa fertilidade dos solos, a acidez dos mesmos e sua 
deficiência para o crescimento e manutenção das espécies vegetais. 
 
A análise laboratorial edáfica e pedológica dos solos procurando caracterizar a granulometria e a 
fertilidade dos mesmos é atividade essencial na busca da aplicação correta dos adubos, corretivos e 
nutrientes, em vista da busca de custos mais reduzidos para a revegetação e se constituirá na 
determinação dos teores de alumínio trocável, cálcio e magnésio, fósforo disponível, potássio 
trocável e teor de matéria orgânica. 
 
 
8.1.3   Equipamento 
 
Os equipamentos necessários à revegetação dos solos serão constituídos de: 
 
 ferramentas usuais agrícolas, pás, picaretas, enxadas, para o plantio e a regularização do solo. 
 distribuidores agrícolas de adubos ou cal. 
 
 
 
8.1.4  Execução 
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a) Atividades da Revegetação por Enleivamento 
 
 Preparo do solo – regularização da superfície, consertando as ravinas das erosões, limpeza com 

retirada de tocos, pedras, por exemplo. 
 Incorporação de fertilizantes e corretivos, na área regularizada, de acordo com padrão 

estabelecido. 
 Plantio das placas de leivas transplantadas do viveiro e sua fixação no solo. 
 Incorporação de fertilizantes e corretivos nos sulcos, de acordo com o padrão de adubação e sua 

regularização no fundo do sulco. 
 Irrigação – serão irrigados os sulcos com a quantidade de 10 litros/m2 em intervalo de cinco dias, 

até a germinação das sementes e o pegamento das hastes ou estolões, em forma de chuvisco leve 
e nas horas amenas do dia. 

 
A CONTRATADA, através de dispositivos de irrigação apropriados, deverá regar a proteção 
vegetal até a sua fixação, como também conservá-la livre de formigas e ervas daninhas e reparar 
escorregamentos até o seu enraizamento e pega permanentes, até o recebimento definitivo pela 
FISCALIZAÇÃO ao final da OBRA. 
 
O ônus da reposição e conservação até o recebimento definitivo pela FISCALIZAÇÃO caberá 
exclusivamente à CONTRATADA. 
 
 
8.1.5      Inspeção 
 
a) Controle da Execução 
 
Este controle se constituirá no acompanhamento das atividades da aplicação das taxas de adubação, 
da análise química dos produtos aplicados e sua garantia de qualidade. Deverá ser verificado se as 
espécies vegetais utilizadas são as recomendadas no projeto de reabilitação ambiental. Cumpre ainda 
proceder a verificação sobre a correta adoção dos períodos de irrigação e dos quantitativos de água 
utilizados nas atividades de revegetação. 
 
b) Controle de Germinação e Cobertura 
 
Este controle será visual com base na germinação das espécies vegetais, seu desenvolvimento 
vigoroso e a cobertura total do solo. 
 
MP-8.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Será feita a medição por metro quadrado de grama em placa efetivamente instalada, medida no 
talude. 
 
O pagamento será efetuado em 3 (três) parcelas: 
 
 50% (cinqüenta por cento) no plantio; 
 30% (trinta por cento) a 60 dias de germinação; 
 20% (vinte por cento) no recebimento definitivo, pela FISCALIZAÇÃO. 
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Os preços unitários da CONTRATADA deverão representar a compensação integral pelo preparo da 
superfície, fornecimento das placas transporte, carga, descarga até local de aplicação, 
instalação/fixação, irrigação, manutenção da grama até a entrega final das obras e tudo o mais 
necessário à perfeita execução dos serviços. 
 
 
9. INSTALAÇÃO DE CANALETAS MEIA-CANA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
 
ET-9.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Esta especificação estabelece todas as atividades necessárias ao fornecimento e assentamento de 
canaleta meia-cana de concreto pré-moldado para sistema de drenagem de fundação da laje final do 
vertedouro. 
 
As canaletas a serem assentadas deverão estar em perfeito estado de conservação, não se admitindo, 
em nenhuma hipótese, a utilização de canaletas quebradas e/ou emendadas com argamassa, concreto 
ou outros artifícios. 
 
As canaletas já assentadas, que a critério da FISCALIZAÇÃO, não atendam às prescrições de 
PROJETO, tais como alinhamento, qualidade de acabamento, deverão ser imediatamente retiradas e 
recolocadas ou substituídas às expensas da CONTRATADA. 
 
A instalação deverá ser executada de acordo com os alinhamentos, cotas e constantes do PROJETO. 
As canaletas pré-moldadas deverão ser assentadas de forma inversa (com cavidade voltada para a 
rocha) e de modo que as bolsas fiquem voltadas para o sentido ascendente do fluxo. Seu 
rejuntamento deverá ser feito com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4. A conexão de 
canaletas nos diversos alinhamentos será feita com as próprias canaletas e concreto, de forma a 
evitar que a concretagem da laje superior, haja colmatação do sistema de drenagem. 
 
Após o rejuntamento, a CONTRATADA deverá providenciar o imediato reaterro bem apiloado ao 
longo das calhas. 
 
MP - 9.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Será feita a MEDIÇÃO pelo comprimento determinado, em metros. 
 
O pagamento será efetuado de acordo com as medições, pelo preço unitário contratual, que 
representará a compensação integral pelo fornecimento, pela mão-de-obra de instalação, 
equipamentos, ferramentas, carga e transporte e tudo o mais necessário à completa execução dos 
serviços.  
 
 
10. TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO 
 
ET-10.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Este item compreende as operações e procedimentos de tratamento da fundação do canal de 
restituição e eventualmente do vertedouro, que não seja objeto de plano de escavação. 
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O tratamento de fundação neste tipo de terreno deverá ter considerar as seguintes operações, 
descritas em sequência  
 
a)  remoção de blocos de rocha soltos; desmonte manual de protuberâncias superiores a 0,3m a 

frio; 
b)  limpeza geral com jatos de ar comprimido de materiais granulares de pequena dimensão; 
c)  varredura geral e limpeza com jatos de água de material pulverulento; 
d)  preenchimento com concreto Fck  25 MPa de cavidades e descontinuidades de forma a 

regularizar o fundo, conforme indicado em projeto.  
 
Os materiais resultantes do tratamento serão transportados e espalhados em locais indicados pela 
FISCALIZAÇÃO. 
 
Antes do início de quaisquer serviços de tratamento, será efetuado pela CONTRATANTE e pela 
CONTRATADA o mapeamento das regiões de tratamento necessárias. 
 
A CONTRATANTE poderá exigir as modificações que julgar necessárias, e sua aprovação não 
eximirá a CONTRATADA de responsabilidade pela qualidade dos serviços que executar. 
 
Sejam quais forem os processos empregados, as escavações deverão ser conduzidas de modo a 
produzirem materiais e/ou superfícies finais de escavação adequados aos serviços previstos. 
 
Imediatamente antes do lançamento de qualquer argamassa de preenchimento ou camadas iniciais de 
concreto, a superfície da fundação deverá ser umidificada. 
 
MP - 10.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Os preços dos serviços relacionados nesta MP deverão corresponder à completa execução dos 
mesmos, incluindo todas e quaisquer despesas referentes ao item de pagamento, bem como àquelas 
relativas a: 
 
 remoção de blocos manualmente ou com alavancas com transporte manual e/ou com 

equipamentos de pequeno porte e estocagem em área indicada pela FISCALIZAÇÃO; 
 limpeza com ar comprimido; 
 umidificação da superfície final de fundação; 
 preenchimento de cavidades com concreto dental; 
 fornecimento dos equipamentos, instalações e ferramentas necessárias às operações descritas 

acima. 
 
Tratamentos realizados além dos limites fixados no PROJETO ou por interesse da CONTRATADA, 
com a finalidade de possibilitar ou facilitar o desenvolvimento de seu plano de escavação, não serão 
medidas para pagamento, mesmo que aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Será feita a MEDIÇÃO, pelo volume do concreto dental produzido em betoneira, atestado por 
técnico da FISCALIZAÇÃO. 
 
O pagamento será feito de acordo com as medições, pelos preços unitários contratuais, que 
representarão a compensação integral pela remoção, limpeza, carga e estocagem dos materiais 



 

BARRAGEM DO RIO PARANÃ – VERTEDOURO COMPLEMENTAR – RELATÓRIO DE PROJETO - VOLUME II- ET - 33 

removidos, umidificação e fornecimento, transporte, adensamento, lançamento de concreto e tudo o 
mais necessário à perfeita execução dos serviços. 
 
 
11. PROTEÇÃO DE TALUDE COM CONCRETO PROJETADO 
 
ET-11.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Os serviços abaixo especificados referem-se à proteção de taludes rochosos subverticais erodíveis do 
canal de restituição. 
 
 
11.1.1 Normas Complementares 
 
A CONTRATANTE poderá exigir a implantação da proteção proposta numa área experimental, de 
forma a confirmar a adequabilidade dos métodos propostos. 
 
 
11.1.2 Materiais 
 
Os materiais empregados devem atender às seguintes normas: 
 

MATERIAL ESPECIFICAÇÃO NORMA 

 
 
 

Cimento 

 
CP I – Portland comum 
CP II – Portland composto 
CPIII – Portland alto-forno 
CP IV – Portland pozolânico 
CP V – Portland de alta resistência 
inicial – ARI 
Resistente a sulfatos 

 
ABNT NBR 5732 

ABNT NBR 11578 
ABNT NBR 5735 
ABNT NBR 5736 
ABNT NBR 5733 
ABNT NBR 5734 

 
 

Concreto Projetado 

 
1. Fator água-cimento de 0,35 a 0,45 
com consumo de cimento entre         350 
kg/m3 e 450 kg/m3 
2. Resistência média aos sete dias 
conforme projeto, não inferior a          20 
MPa. 

 
ABNT NBR 7681 
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MATERIAL ESPECIFICAÇÃO NORMA 

 
Aditivos 

 ABNT EB 1842 
ABNT NBR 11768 
ABNT NBR 12317 

Água  ABNT NBR 6118 
 
 
 
 

Agregados 

Brita: 
 Pedregulho natural ou pedra britada 

proveniente de rochas estáveis, com 
diâmetro máximo do agregado inferior 
a 10 mm. 

Areia: 
 Origem de quartzo ou artificial, 

proveniente do britamento de rochas 
estáveis; 

 Teor de umidade entre 3 e 7% em 
caso de processo em via seca. 

 
 
 
 

ABNT NBR 7211 

 
11.1.3 Definições 
 
Para os fins deste documento, aplicam-se as seguintes definições: 
 
a) Aditivo 
 
Material outro, que não água, agregado, cimento ou fibra, empregado como ingrediente do concreto 
e adicionado antes ou durante sua mistura. 
 
b) Aditivo Acelerador  
 
Substância que, quando adicionada ao concreto, argamassa ou pasta, aumenta a velocidade de 
hidratação de um cimento hidráulico, reduz o tempo de pega ou aumenta a velocidade de 
endurecimento ou o desenvolvimento da resistência, ou ambos simultaneamente. 
 
c) Bico de Proteção 
 
Dispositivo situado na extremidade do mangote através do qual o material é projetado a alta 
velocidade. 
 
d) Desplacamento 
 
Desprendimento de massa, ou concreto já projetado por falta de aderência. 
 
e) Equipe de Projeção 
 
Indivíduos que operam a projetora. 
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f) Mangote 
 
Conduto transportador, usualmente de borracha, através do qual o material é conduzido para a área 
de aplicação. 
 
g) Projeção 
 
Ato de aplicar o concreto projetado. 
 
h) Reflexão 
 
Concreto projetado no momento da sua aplicação, já úmido, que é rebatido e cai da superfície sobre 
a qual o concreto está sendo projetado. 
 
i) Processos de Aplicação 
 
 mistura seca ou concreto projetado via seca: processo de transporte pneumático da mistura dos 

materiais-cimento, agregados e eventualmente aditivos em pó, colocados na projetora até o bico 
junto ao qual a água é adicionada; 

 mistura úmida ou concreto projetado via úmida: processo no qual todos os materiais do concreto, 
incluindo a água, são misturados antes de serem introduzidos na projetora. 

 
j) Projetora 
 
Equipamento através do qual o material a ser projetado é transportado, sob pressão, até o bico. 
 
k) Superfície de Aplicação 
 
Local onde incide o jato de concreto projetado. 
 
l) Boletim de Execução dos Serviços 
 
Documento a ser preenchido diariamente pelo encarregado no qual devem constar: 
 
 local da obra; 
 existência ou não de fissuras; 
 aparecimento ou não de manchas brancas, lixiviação da cal ou cimento ou eflorescências; 
 ausência de infiltrações de água prejudiciais; 
 análise dos resultados de ensaios de resistência do concreto e da tenacidade das fibras; 
 dosagem utilizada e traço; 
 aditivos empregados; 
 tipos de fibras empregadas; 
 espessura; 
 consumo de cimento por metro cúbico; 
 início e fim de pega; 
 assinatura do encarregado e do supervisor. 
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11.1.4 Equipamentos, Acessórios e Ferramentas 
 
São, obrigatórios os seguintes: 
 
 equipamentos de projeção via seca ou via úmida; 
 mangote; 
 bico com pré-umidificante ou não. 
 
Eventualmente, podem ser utilizados: 
 
 robô ou braço mecânico para lançamento de concreto; 
 bomba para adição de água; 
 bomba de aditivo líquido. 
 
 
11.1.5 Procedimento Executivo 
 
a) Limpeza da Superfície 
 
A limpeza deverá constar das seguintes etapas: 
 
 demarcação da área a ser projetada; 
 preparação da superfície a ser protegida  ou concentrada para a aplicação do concreto projetado. 
 no caso de rocha, limpeza e tratamento mecânico da superfície a ser revestida pela ação de jato 

d´água sob pressão ou ar comprimido; 
 liberação da área; 
 umidificação da superfície imediatamente antes da aplicação do concreto projetado, evitando-se 

excesso de água nas áreas destinadas a receber o concreto projetado, bem como em torno das 
mesmas. 

 
b) Aplicação  
 
Consiste das seguintes etapas: 
 
 Aplicação do concreto projetado por via seca ou úmida; 
 A aplicação deve ser feita de baixo para cima, sem a preocupação de preencher de imediato as 

partes de maior área a ser projetada, mantendo as espessuras de 3 a 5 cm, por camada; 
 projetação de uma nova camada de concreto, verificando antes a limpeza e a remoção de qualquer 

contaminação da camada anterior, empregando-se jato d´água com bico de projeção. 
 No caso de rocha verificação com toques de martelos, da existência de áreas ocas (“choco”) 

resultantes da incorporação do material refletido ou da deficiência da aderência; 
 corte cuidado destas áreas ocas e projeta-las juntamente com a camada subseqüente; 
 projetação sempre do concreto com movimentos lentos, sistemáticos e contínuos ao longo da 

superfície, dirigindo sempre o bico projetor perpendicularmente e distante 1 a 1,5 m da área a ser 
tratada. 

 
 
 



 

BARRAGEM DO RIO PARANÃ – VERTEDOURO COMPLEMENTAR – RELATÓRIO DE PROJETO - VOLUME II- ET - 37 

c) Dosagem e Cura do Concreto Projetado 
 
Devem ser cumpridas as seguintes etapas: 
 
 dosagem da quantidade de aditivo acelerador da pega entre 0 a 5% do peso do cimento, adotar 

valores médios usuais do fator água-cimento entre 0,35 – 0,45, com consumo de cimento entre 
350 kg/m3 e 450 kg/m3; 

 cura do concreto projetado imediatamente após a projeção e o acabamento, por umedecimento 
durante 24 horas ou por aditivos que satisfaçam às exigências do projeto; 

 continuidade da cura por um período de sete dias até que seja obtida a resistência média, 
especificada em projeto; 

 instalação da armadura, cuidando-se especialmente da aplicação da primeira camada de concreto. 
 
 
11.1.6 Procedimentos para Verificação e Avaliação dos Serviços 
 
a) Generalidades 
 
O controle tecnológico do concreto abrange o controle de produção e o de aceitação 
 
 Controle de Produção 
 
São as atividades desenvolvidas na fase de execução da obra, compreendendo: 
 
 estudos de dosagens; 
 acompanhamento de campo, verificação visual da capacitação técnica do mangoteiro; 
 ensaios de resistência à compressão axial do concreto projetado; 

 
 Controle de Aceitação 
 
São as atividades desenvolvidas na fase final da obra ou quando concluída, incluindo: 
 
 inspeção visual, para verificar: 

 
a) a existência ou não de fissuras e/ou carbonato de cálcio (manchas brancas – lixiviação da cal do 

cimento); 
b) a presença ou não de infiltrações de água, as quais podem prejudicar o desempenho do 

concreto; 
 

 análise de Dados do Ensaio 
 dosagem e Cura do Concreto Projetado. 
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ITEM DE VERIFICAÇÃO AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Dosagem Resistência à compressão axial do concreto 
projetado. 

Dosagem Aditivo De acordo com a especificação do fabricante 

Compatibilidade do Aditivo na Mistura A quantidade deverá ser menor possível e 
possibilitar a obtenção de início de pega entre 
10 minutos e 12 minutos. 

Cobrimento das Armaduras Evitar vazios atrás das armaduras, 
denominados sombra, que comprometem a 
integridade do elemento concretado. 

 
11.1.7 Controle Tecnológico 
 
O controle tecnológico do concreto projetado é realizado através dos seguintes ensaios e 
procedimentos: 
 

1. Moldagem de seis placas de concreto projetado no canteiro de obras com as dimensões de 
600 mm x 600 mm com abas laterais inclinadas a 45 gr5aus e espessura de 100 mm. 

2. Extrair de duas das placas (guardar a outra para verificações futuras se houver necessidade) 
testemunhos para realização dos seguintes ensaios: 

 
 resistência  à compressão axial (ABNT NBR 7680) nas idades de 3 a 28 dias – 5 corpos-de-

prova de  7,5 cm x 10 cm; 
 
Deste ensaios, determinar os seguintes elementos: 
 

 ctm,eq – resistência média à tração na flexão (módulo de ruptura) do concreto de controle 
(sem fibras de aço). 

 
 ctm,eq – resistência equivalente média á tração na flexão. 

 
11.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Será feita a MEDIÇÃO de área efetiva de aplicação de concreto projetado, apurada 
topograficamente. 
 
O preço unitário da PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS representará a compensação 
integral pelo fornecimento dos materiais constituintes (cimento, agregados, aditivos), mistura, 
dosagem, projeção bombeada, cura, controle tecnológico e tudo o mais necessário à perfeita 
execução dos serviços, conforme estabelecido nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS 
SERVIÇOS.  
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12. REVESTIMENTO DE CRISTA COM BICA CORRIDA 
 
ET-12.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
Estas especificações se referem à execução da camada de revestimento da crista do dique e dos 
acessos trafegáveis, em bica corrida, previstas no PROJETO. 
 
Estão incluídas nestes serviços as seguintes atividades: fornecimento, descarga, espalhamento e 
densificação da bica corrida. 
 
A composição granulométrica do material deverá estar enquadrada na seguinte faixa: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O material deverá apresentar Índice Suporte Califórnia igual ou superior a 60% e expansão máxima 
de 0,5% determinados segundo o método DNER-ME-49-64 com energia do método DNER-ME-
48-64. 
 
A fração retida na peneira nº 10 deverá ser constituída de partículas duras e duráveis, isentas de 
fragmentos moles, alongados ou achatados, de matéria orgânica ou de qualquer outra substância 
prejudicial. Deverá apresentar desgaste inferior ou igual a 55% no ensaio de Abraão Los Angeles. 
 
Após o lançamento e espalhamento do material, a camada deverá ser compactada com rolo liso 
vibratório de forma a ficar com espessura final de 0,10 m. 
 
MP-12.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Os preços dos serviços relacionados nesta MP devem corresponder, salvo quando especificamente 
indicado em contrário, à completa execução dos mesmos, incluindo o fornecimento de materiais, 
equipamentos, mão de obra e todas e quaisquer despesas relativas a cada item de pagamento. 
 
Não serão objeto desta MP os serviços realizados pela CONTRATADA para suas instalações e/ou 
caminhos de serviço. 
 
Nos preços de lançamento e compactação estão incluídos também os custos de todos os serviços que 
envolvem exclusivamente mão-de-obra, como escavações, reaterros manuais, acertos e atividades 
afins que se fizerem necessárias. 

Peneira Abertura (mm) Percentagem que passa 
(%) 

2” 50,8 100 

1” 25,4 80-100 

3/8” 9,5 30-65 

Nº 4 4,8 25-55 

Nº 10 2,0 15-40 

Nº 40 0,42 10-20 

Nº 200 0,074 0-10 
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Os preços contratuais incluem ainda os ônus decorrentes das paralisações necessárias à execução de 
quaisquer serviços de controle de qualidade. 
 
As variações entre as distâncias de transporte previstas no Plano Viário da CONTRATADA em sua 
PROPOSTA e as distâncias de transporte reais não constituirão motivo para alteração dos preços 
unitários contratuais. 
 
Será feita a medição do volume lançado e compactado, ou densificado, conforme as espessuras 
especificadas, medido no aterro, apurado topograficamente e utilizando como referência a malha de 
testemunhos implantada inicialmente, limitado às seções indicadas nos desenhos aprovados para 
construção. 
 
Não serão considerados para efeito de medição e pagamento adicional os volumes em excesso, ainda 
que dentro das tolerâncias especificadas. 
 
Não serão objeto de medição e nem de pagamento em separado os serviços de preparo das 
fundações dos aterros. 
 
O pagamento será feito de acordo com as medições, pelos preços unitários contratuais de acordo 
com as espessuras executadas, que são a compensação integral pelo lançamento, espalhamento, 
correção do teor de umidade por umedecimento ou secagem dos materiais, compactação mecânica, 
espalhamento e compactação manual em áreas confinadas, remoção de materiais inaceitáveis, 
proteção das juntas de construção, e tudo o mais necessário à perfeita execução dos serviços. 
 
 
13. CONCRETAGEM 
 
ET-13.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
13.1.1 Generalidades 
 
Esta seção trata dos trabalhos relativos à execução das estruturas de concreto, abrangendo os 
requisitos especificados para materiais, equipamentos e mão-de-obra a serem empregados na 
produção, transporte, lançamento, moldagem, adensamento, cura, desmoldagem, acabamento, 
proteção do concreto e embutidos e ensaios em materiais. 
 
Todos os serviços referentes às estruturas de concreto deverão ser executados em conformidade 
com as prescrições desta ESPECIFICAÇÃO, a menos que de outra forma seja autorizado pela 
FISCALIZAÇÃO. A execução das estruturas de concreto armado deverá atender, também, ao 
prescrito nas normas ABNT NBR 6118/2003 e ABNT NBR 14931, exceto quando estabelecido de 
outra maneira nesta ESPECIFICAÇÃO. 
 
O concreto, seja produzido na obra, seja adquirido de terceiros deverá atender na íntegra, todos os 
quesitos estabelecidos nestas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 
 
Todos os serviços executados estarão sujeitos, a qualquer tempo, à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
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13.1.2 Responsabilidade da CONTRATADA 
 
Caberá à CONTRATADA, entre outras responsabilidades, a execução das atividades e/ou dos 
serviços abaixo relacionados: 
 
 fornecimento, armazenamento e manuseio de todos os materiais necessários à execução dos 

serviços; 
 fornecimento, manutenção e operação de todos os equipamentos necessários à realização dos 

serviços; 
 fornecimento da mão-de-obra necessária à execução dos serviços; 
 execução de todas as estruturas de concreto, conforme definido pelo PROJETO e de acordo com 

o estabelecido nesta ESPECIFICAÇÃO; 
 realização de ensaios regulares de recepção dos materiais componentes e/ou do concreto, 

conforme a normalização nacional ou a critério da FISCALIZAÇÃO. 
 
Contratações e/ou serviços executados pela CONTRATADA que não atendam às exigências dos 
respectivos PROJETOS e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, serão rejeitados, a critério da 
FISCALIZAÇÃO, devendo ser demolidos e/ou refeitos pela CONTRATADA, às suas expensas. 
 
Qualquer serviço não previsto no PROJETO ou nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS só deverá ser 
executado pela CONTRATADA com autorização expressa da FISCALIZAÇÃO. 
 
 
13.1.3 Características do Concreto 
 
O concreto deverá ser composto por uma mistura homogênea e convenientemente dosada de 
cimento Portland, agregado graúdo, agregado miúdo, água, podendo ser utilizados aditivos e 
adições, desde que, comprovadamente, produzam efeitos benéficos ao concreto fresco e/ou 
endurecido, a critério da FISCALIZAÇÃO. 
 
O concreto deverá constituir-se de uma mistura trabalhável e adaptável às condições específicas de 
transporte, lançamento e adensamento e, devidamente curado, deverá apresentar-se como um 
material resistente, denso, impermeável e durável. 
 
A resistência característica à compressão do concreto das estruturas será referida à idade de 28 dias. 
No vertedouro serão utilizados concretos de 25 e 15 MPa (camadas A e B). O concreto de 
regularização terá fck   11 MPa. 
 
Em princípio, o diâmetro máximo do agregado das misturas não deverá ser maior que 38 mm. 
Entretanto, deverá ser atendido o disposto no item 7.4.7.6 da ABNT-NBR 6118/2003. 
 
Os valores dos abatimentos deverão ser definidos pela CONTRATADA, juntamente com a 
FISCALIZAÇÃO. Tendo em vista o traço do concreto adotado como orientação, podem ser usados 
os seguintes valores: 
 
 concretos sem aditivos para peças usuais:  8 ± 2 cm 
 concreto bombeado:   12 ± 2 cm 
 concreto com aditivo:   10 ± 2 cm 
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A consistência de cada traço deverá manter-se uniforme entre as diferentes betonadas. Para isto, a 
quantidade de água de mistura deverá ser corrigida, sempre que necessário, para compensar 
variações de umidade dos agregados. 
 
O controle da consistência do concreto deverá ser efetuado de acordo com a norma ABNT NBR 
7223. Não deverá ser permitida a adição de água ao concreto para compensar a eventual perda de 
abatimento ou o seu endurecimento prematuro. Os concretos cujas consistências não obedecerem 
aos valores especificados serão rejeitados, sem ônus para a CONTRATANTE. 
 
 
13.1.4 Materiais 
 
a) Cimento 
 
Todo o cimento a ser utilizado deverá ser do mesmo tipo, marca e FORNECEDOR, devendo suas 
características, seu manuseio e seu emprego atenderem a uma das especificações da ABNT, a saber: 
NBR 5732, NBR 5736, NBR 5735 ou NBR 5737, conforme o seu tipo. 
 
b) Agregados 
 
Os agregados graúdos e miúdos deverão ser bem graduados, devendo atender às prescrições da 
especificação ABNT-NBR 7211. 
 
Os agregados deverão apresentar comprovação de não reatividade potencial com álcalis.  
 
c) Água 
 
A água destinada à mistura e cura do concreto deverá estar isenta de quantidades nocivas de óleos, 
ácidos, sais, açúcares, álcalis, matéria orgânica e outras substâncias prejudiciais à qualidade do 
concreto, devendo atender às prescrições estabelecidas na  norma ABNT-NBR 6118.  
 
d) Aditivos 
 
Em princípio, somente poderá ser utilizado aditivo incorporador de ar nos concretos produzidos. 
Outros aditivos somente poderão ser utilizados aditivos com aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
 
Caso sejam empregados, os aditivos deverão atender às normas brasileiras NBR 10908, NBR 11768 
e NBR 12317 ou às especificações ASTM C-260, no caso de incorporador de ar, e ASTM C-494, 
no caso de redutores de água e retardadores de pega, devendo ter características uniformes durante 
todo o período de execução da obra. 
 
e) Adições 
 
Para o concreto da galeria está prevista a utilização de sílica ativa, em percentual da ordem de 10% 
da massa de materiais cimentíceos. 
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f) Fibras 
 
Caso a FISCALIZAÇÃO constate a necessidade, poderá ser solicitada a introdução de fibras no 
concreto da galeria: plásticas, para reduzir o risco de fissuração no estado fresco, e metálicas, com o 
mesmo objetivo, no estado endurecido. 
 
 
13.1.5 Controle da Dosagem e Resistência do Concreto 
 
A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO o traço para a composição do concreto, 
conforme as resistências previstas em PROJETO, e de acordo com as características de 
agressividade de cada elemento. Este traço deverá ser apresentado fixando as proporções, em peso, 
do cimento e dos agregados, graúdo e miúdos (secos) e da água. Se for utilizado aditivo 
incorporador de ar, deverá ser também apresentada sua quantidade na mistura. Outros aditivos, se 
devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO, deverão também, ter suas quantidades apresentadas.   
 
Deverão ser medidos abatimentos e rompidos corpos de prova-pilotos, para comprovar à 
FISCALIZAÇÃO a obtenção da trabalhabilidade e da resistência previstas.  
 
O controle de resistência do concreto ao longo da obra deverá ser realizado segundo a norma 
brasileira ABNT NBR 12655. 
 
Eventualmente, a critério da FISCALIZAÇÂO, poderá ser solicitada a realização das determinações 
de módulo de elasticidade e permeabilidade do concreto da galeria. 
 
 
13.1.6 Transporte do Concreto 
 
O transporte do concreto deverá ser programado de tal maneira que nunca falte concreto e nem haja 
acúmulo de material à espera no local de lançamento. 
 
O transporte entre os locais de mistura e lançamento deverá ser efetuado o mais rápido possível e de 
forma a evitar segregação e perda de material. O transporte em caminhão-betoneira deverá ser 
realizado com tambor em rotação de agitação. Os tempos de transporte poderão, a qualquer tempo, 
serem revistos pela FISCALIZAÇÃO em caso de ocorrência de perda de trabalhabilidade da mistura 
ou outros tipos de problemas. 
 
No caso de transporte por bombas, o diâmetro interno da tubulação deverá ter, no mínimo, três 
vezes o diâmetro máximo do agregado. 
 
 
13.1.7 Preparação para Lançamento 
 
a) Generalidades 
 
Todo concreto somente poderá ser lançado após a liberação, por parte da FISCALIZAÇÃO, da 
preparação das superfícies contra as quais será lançado, das formas, da instalação de embutidos, das 
armaduras, espaçadores, etc. 



 

BARRAGEM DO RIO PARANÃ – VERTEDOURO COMPLEMENTAR – RELATÓRIO DE PROJETO - VOLUME II- ET - 44 

Nenhum concreto deverá ser lançado em superfícies inundadas. 
 
A produção do concreto para qualquer estrutura só deverá ter início após a liberação de sua 
concretagem pela FISCALIZAÇÃO. 
 
b) Superfícies de Fundação 
 
As superfícies de fundação contra as quais será lançado o concreto deverão estar limpas e isentas de 
água empoçada, lama, detritos, óleo, material solto ou semi-solto ou outros materiais indesejáveis. 
 
Caso haja fontes de água na própria superfície a ser concretada, ela deverá ser previamente drenada, 
de modo a evitar o seu contato direto com o concreto a ser lançado. 
 
No caso de fundação em solo, as superfícies deverão ser adequadamente compactadas. 
 
Todas as superfícies de fundação deverão ser mantidas completamente umedecidas durante um 
período de tempo suficiente, previamente ao início das concretagens, de forma que não haja 
absorção de água do concreto recém-lançado. 
 
Depressões ou irregularidades das fundações deverão ser preenchidas com concreto de enchimento, 
conforme indicado no item 13.1.15 desta ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 
c) Superfícies de Juntas de Construção 
 
As juntas deverão ser feitas e localizadas de tal modo a não prejudicar a resistência da estrutura, e 
somente de acordo com o especificado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Cuidados especiais deverão ser tomados no tratamento das juntas de construção, as quais, 
imediatamente antes de serem cobertas com concreto fresco, deverão apresentar-se limpas, ásperas, 
úmidas e isentas de água livre, nata de cimento, possíveis carbonatações, elementos residuais de cura 
e quaisquer substâncias que prejudiquem a aderência entre as duas camadas de concretagem. A 
superfície do concreto endurecido deverá ser tratada com jatos de água sob alta pressão ou outro 
método que produza resultados similares, a critério da FISCALIZAÇÃO. Deverão ser tomados 
cuidados especiais para evitar excesso de desbastamento, com exposição dos agregados graúdos. 
Caso isto ocorra, imediatamente antes do lançamento do concreto novo, deverá ser aplicada uma 
camada de resina epóxi do tipo "Sikadur 32", de acordo com as recomendações do FORNECEDOR 
(Sika), ou similar. 
 
Também deverão ser limpas as armaduras, com a total eliminação de qualquer substância que possa 
prejudicar a aderência ao concreto. 
 
Deverão ser atendidas as recomendações do item 3.1.10 e 21.6 da norma ABNT-NBR 6118/2003. 
Ao término da execução das estruturas de concreto, as suas faces expostas deverão ser lavadas de 
forma a ser removida toda a argamassa, areia, nata ou qualquer outro material resultante da limpeza 
das juntas de construção. 
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d) Superfícies de Juntas Entre Concreto Antigo e Concreto Novo 
 
Nos casos de concretagens junto a superfícies de concreto já existentes, deverão ser tomados 
cuidados para garantir uma perfeita ligação. 
 
Inicialmente, a superfície do concreto antigo deverá ser escarificada, sem excesso, com martelo 
pneumático ou elétrico ou outro equipamento que produza resultados similares, a critério da 
FISCALIZAÇÃO, devendo-se remover todo material solto ou semi-solto. 
 
Caso haja exposição de armaduras (antes ou após o início do preparo da superfície), o concreto 
defeituoso deverá ser rompido até uma profundidade tal que o vão livre entre as mesmas e o 
concreto remanescente seja de 5 cm, no mínimo. Sempre que necessário, as armaduras expostas 
danificadas deverão ser removidas e substituídas. Neste caso, deverão ser efetuados furos no 
concreto são, nas posições indicadas para colocação das novas barras. Tais furos serão lavados e 
neles serão introduzidos os vergalhões, que deverão ser chumbados com calda de cimento espessa 
(fator A/C ao redor de 0,40). 
 
Após a escarificação do concreto, a sua superfície deverá ser submetida a jateamento de areia ou de 
ar e água à alta pressão. 
 
No instante de lançamento do concreto, a superfície a ser concretada deverá estar completamente 
limpa e na condição saturada com superfície seca, sendo constituída exclusivamente por concreto 
são. As armaduras, se existentes, também deverão estar completamente limpas, sendo a limpeza 
efetuada com jato de areia, escovas de aço e/ou outro método aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Imediatamente antes do lançamento do concreto, deverá ser aplicada na superfície da junta uma 
camada de "Sikadur 32", de acordo com as recomendações do FORNECEDOR (Sika), ou similar. 
 
e) Superfícies de Juntas de Contração e Dilatação 
 
As superfícies de todas as juntas de contração e de dilatação deverão ser limpas, com remoção de 
excessos de concreto e qualquer outro material estranho por meio de desbaste, raspagem, etc. 
 
Ao final das concretagens, todas as juntas de contração e juntas de dilatação deverão estar 
completamente desobstruídas de qualquer material estranho que possa prejudicar o seu desempenho. 
Não estão previstas quaisquer juntas de contração e dilatação na estrutura da galeria interna. 
 
 
13.1.8 Lançamento 
 
A FISCALIZAÇÃO deverá ser sempre mantida informada, pela CONTRATADA, a respeito dos 
cronogramas de lançamento do concreto.  Nenhum concreto poderá ser lançado sem que os planos 
de concretagem da CONTRATADA sejam previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Qualquer lançamento de concreto somente poderá ser realizado na presença de um representante da 
FISCALIZAÇÃO, devidamente autorizado. O concreto durante o lançamento, assim como as 
superfícies de concreto fresco, deverão ser protegidos da chuva com encerados ou outros materiais 
aceitáveis, até que o concreto tenha adquirido consistência final. 
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Os métodos e equipamentos a serem empregados no lançamento deverão ser tais que evitem a 
ocorrência de segregação do concreto. 
 
O concreto deverá ser lançado de modo que preencha completamente todos os espaços confinados 
pelas formas e envolva totalmente das barras de armaduras e peças embutidas. 
 
As camadas deverão ter suas alturas projetadas de maneira a permitir uma vibração completa, antes 
do lançamento da seguinte, em função dos equipamentos de vibração. 
 
Qualquer concreto que tenha endurecido de modo tal que não permita sua adequada colocação 
deverá ser refugado, não sendo permitida, neste caso, a adição de água para torná-lo trabalhável. A 
CONTRATADA não receberá compensação pelo concreto refugado. 
 
Uma vez iniciado o lançamento de uma camada de concreto, os serviços não deverão ser 
interrompidos até a sua conclusão. Entretanto, caso seja impossível evitar a ocorrência de uma junta 
fria, imediatamente após a interrupção do lançamento deverá ser efetuada vibração das superfícies 
expostas da camada, formando uma rampa de inclinação suave. Se o lançamento do concreto for 
reiniciado até 6 horas após a interrupção, nenhum tratamento da junta será exigido, sendo necessária 
apenas uma limpeza da junta e das armaduras. Caso o lançamento se reinicie entre 6 e 12 horas após 
a interrupção, imediatamente antes do reinicio do lançamento a junta deverá ser tratada com jato de 
ar e água sob pressão (corte verde). Interrupções superiores a 12 horas exigirão o tratamento com 
jatos de areia ou água sob alta pressão, deixando a junta e as armaduras limpas e livres de materiais 
soltos e de qualquer substância que prejudique a aderência do concreto. 
 
 
13.1.9 Adensamento 
 
O adensamento do concreto deverá ser efetuado por meio de vibradores de imersão de acionamento 
elétrico ou pneumático, com potência, freqüência de vibração, alimentação de ar, se for o caso, 
diâmetro de agulha, etc., compatíveis com as recomendações do FORNECEDOR e/ou com as 
características das formas, das armaduras e do concreto, tais como consistência, diâmetro máximo de 
agregado e teor de argamassa. 
 
Antes do início de qualquer lançamento, os vibradores e os mangotes necessários à execução do 
adensamento deverão ser inspecionados de modo a garantir que as operações possam ser realizadas 
sem interrupções. 
 
Em nenhum caso os vibradores poderão ser utilizados no deslocamento do concreto dentro das 
formas. 
 
O concreto deverá ser vibrado até que seja obtida a densidade máxima praticável e esteja livre de 
bolsas de ar, devendo acomodar-se, firmemente e sem segregação, às superfícies das formas e em 
torno das barras de armaduras e peças embutidas. 
 
Quando do adensamento de cada camada, o vibrador deverá operar dentro das especificações do 
FORNECEDOR e em posição o mais próximo possível da vertical, penetrando, a curtos intervalos 
de tempo, no concreto das camadas inferior e adjacentes. 
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Deverão ser evitadas vibrações excessivas que causem segregação ou aparecimento de nata ou de 
quantidade excessiva de água na superfície do concreto. Se, com o tempo de vibração normal, 
ocorrer o aparecimento de excesso de argamassa mole livre de agregado graúdo, deverá ser reduzido 
o abatimento ("slump") da mistura e não o tempo de vibração. 
 
Cuidados deverão ser tomados de modo a evitar contatos do vibrador com as faces das formas, 
barras de armaduras e peças embutidas. 
 
A FISCALIZAÇÃO poderá determinar revibração do concreto nos locais em que julgar necessário. 
 
 
13.1.10 Proteção e Cura 
 
a) Generalidades 
 
Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá ser protegido contra agentes 
prejudiciais, tais como mudanças bruscas de temperatura, secagem prematura, chuva forte, água 
corrente, agentes químicos agressivos, bem como contrachoques e vibrações de intensidade tal que 
possam produzir fissuração do concreto ou prejudicar a sua aderência às armaduras. 
 
Antes de iniciado o lançamento do concreto, todo o equipamento necessário à sua proteção deverá 
estar pronto para instalação e uso. 
 
Todo concreto recém-lançado deverá ser protegido de chuvas fortes até a idade de 24 horas e de 
água corrente até 14 dias. O concreto de lajes e superfícies acabadas deverá ser protegido de raios 
diretos do sol por um período mínimo de 3 dias. 
 
Durante as 48 horas que se seguirem ao lançamento, nenhum tráfego deverá ser permitido sobre as 
superfícies alisadas, a menos que estejam protegidas por meios eficientes. 
 
Durante tempo quente, seco ou ventilado deverão ser tomadas, a critério da FISCALIZAÇÃO, 
medidas especiais para impedir perda prematura de umidade pela superfície do concreto, tais como 
nebulização ou cobertura com mantas apropriadas. 
 
Para o concreto da galeria está prevista cura úmida, conforme o item a seguir. 
 
b) Cura com Água 
 
A menos que haja determinação em contrário pela FISCALIZAÇÃO, todas as superfícies deverão 
ser curadas com água, a qual deverá obedecer às mesmas exigências estabelecidas para a água de 
mistura do concreto, conforme indicado no item 13.1.4, desta ESPECIFICAÇÃO. 
 
A cura com água deverá começar tão logo o concreto tenha endurecido o suficiente para que não 
ocorram danos devido ao umedecimento da superfície, devendo ser realizada continuamente por um 
período de 7 dias consecutivos. No caso de emprego de material pozolânico ou cimento de alto-
forno, o período de cura será de 14 dias consecutivos. A cura só deverá ser interrompida antes dos 
prazos acima estabelecidos no caso de cobertura das superfícies por um novo concreto ou por 
aterro. 
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As superfícies de concreto deverão ser curadas através de sua cobertura com um material do tipo 
manta de cura mantido saturado de água por todo o período de cura ou através de sistema de tubos 
perfurados, borrifadores mecânicos ou aspersores. 
 
No caso de cura de superfícies horizontais pela cobertura com camada de areia úmida, esta deverá 
ter 5 cm de espessura, no mínimo, devendo ser mantida continuamente saturada. 
 
Superfícies enformadas deverão ser mantidas úmidas antes e durante a remoção das formas, através 
da aplicação de água nas superfícies superiores, de maneira que as faces do concreto se mantenham 
sempre úmidas. 
 
Qualquer que seja o processo de cura empregado, ele não deverá provocar manchas e 
descoloramentos em superfícies de concreto aparente. Caso isto ocorra, tais alterações de coloração 
serão eliminadas através de limpeza adequada. 
 
c) Cura com Membrana 
 
A cura com membrana só poderá ser aplicada com autorização da FISCALIZAÇÃO, em áreas 
limitadas, devendo ser realizada através de aplicação de um agente químico na superfície do 
concreto, de modo a formar uma membrana retentora de água. O agente químico, se empregado, 
deverá ter coloração clara e atender às prescrições da especificação ASTM C 309, sendo aplicado de 
acordo com as recomendações do FORNECEDOR. 
 
Não deverá ser permitida a realização de cura com membrana em superfície que deva ser 
posteriormente coberta por novo concreto ou em superfície que deva receber aplicações de 
acabamento, de modo a não prejudicar a aderência exigida. 
 
Quando for utilizado agente químico em superfícies de concreto sem formas, a sua aplicação deverá 
começar imediatamente após o término das operações de acabamento. Em superfícies enformadas, 
estas serão umedecidas através de borrifamento de água imediatamente após a remoção das formas e 
deverão ser mantidas úmidas até que não absorvam mais umidade. O agente químico deverá ser 
aplicado tão logo desapareça a película de umidade superficial, devendo-se garantir que a cobertura 
seja total, inclusive nas bordas, cantos e pontos ásperos. 
 
Qualquer reparo só deverá ser efetuado após a secagem do revestimento, devendo ser curado da 
mesma maneira. 
 
Durante todo o período de cura com membrana, as superfícies de concreto deverão ser 
adequadamente protegidas do tráfego de pedestres, equipamentos, etc. Qualquer dano ocorrido à 
membrana de cura deverá ser reparado prontamente. 
 
Em caso de dúvida sobre a qualidade do agente de cura, a FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a 
qualquer tempo, a execução dos ensaios que julgar necessários. 
 
Os tempos de cura deverão ser os mesmos estabelecidos no caso de cura com água. 
 
Para o concreto da galeria, este tipo de cura só deverá ser efetuado em locais onde houver total 
impossibilidade de realização de cura úmida. 
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13.1.11 Acabamento do Concreto 
 
A CONTRATADA deverá manter a FISCALIZAÇÃO sempre informada quanto aos períodos de 
execução dos acabamentos das superfícies de concreto. 
 
As irregularidades de superfície deverão ser classificadas como abruptas ou graduais. 
 
Serão consideradas irregularidades abruptas os desvios bruscos causados por deslocamento, má 
colocação ou ajustamento defeituoso das formas ou seus revestimentos, por nós soltos na madeira 
ou por defeitos semelhantes. As irregularidades graduais serão aquelas produzidas por formas 
arqueadas ou mal alinhadas, que provoquem variações regulares de alinhamento ou de curvatura. 
 
As irregularidades abruptas deverão ser verificadas por medição direta e as graduais por medidas do 
afastamento a partir do bordo de gabaritos aprovados, mantidos paralelos e em contato com a 
superfície. Esses gabaritos deverão ter 1,5m de comprimento para acabamento F3, F4 e U3, 
respectivamente, e 3,0 m para as outras superfícies. 
 
a) Superfícies com Formas 
 
As classes de acabamento para superfícies de concreto com formas são as seguintes: 
 
F1 - aplicam-se às superfícies com formas sobre as quais deverá ser lançado material de aterro ou 
concreto, não necessitando de tratamento após a remoção das formas, exceto para a especificada ou 
reparo de concreto defeituoso. A correção das irregularidades da superfície deverá ser necessária 
somente para aquelas depressões que, quando medidas de maneira acima indicada, excedam a 2,5 cm 
e alterem as características estruturais de peça; 
 
F2 - aplicam-se a todas as superfícies com formas não cobertas permanentemente por material de 
aterro ou concreto e que não requeiram acabamento F3 ou F4. As irregularidades da superfície não 
deverão exceder a 0,5 cm para irregularidades abruptas e 1,0 cm para irregularidades graduais; 
 
F3 - aplicam-se às superfícies com formas que fiquem muito expostas à visão e cuja aparência seja 
considerada de especial importância. As irregularidades não deverão ser superiores a 0,3 cm e 0,6 
cm, respectivamente, para as irregularidades abruptas e graduais. No caso de juntas aparentes não 
deverão ser permitidas irregularidades abruptas; 
 
F4 - aplicam-se às superfícies com formas para as quais um alinhamento e uniformidade mais 
rigorosos são de grande importância sob o ponto de vista de eliminação de eventuais efeitos 
destrutivos da ação do fluxo de água. Os reparos necessários à obtenção desse acabamento devem 
ser efetuados imediatamente após a remoção das formas. As irregularidades graduais não poderão 
exceder a 0,5 cm e as abruptas deverão ser completamente eliminadas. 
 
b) Superfícies sem Formas 
 
As classes de acabamento para superfícies sem formas são as seguintes: 
 
U1 - nivelamento com régua) - aplicam-se às superfícies sem formas a serem cobertas com material 
de aterro ou concreto e a superfícies a serem pavimentadas. É utilizado, também, como primeiro 
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estágio dos acabamentos U2 e U3. As operações de acabamento deverão consistir de nivelamento 
com régua e as irregularidades das superfícies não deverão exceder a 1,0 cm; 
 
U2 - (acabamento com desempenadeira) - aplicam-se às superfícies não permanentemente cobertas 
por material de aterro ou concreto e que não requeiram acabamento U3. O desempenamento deverá 
ser obtido através de equipamento manual ou mecânico, tendo início tão logo a superfície nivelada 
tenha endurecido suficientemente, e será o mínimo necessário para deixá-la livre das marcas deixadas 
pelo nivelamento com régua e com textura uniforme. Se, posteriormente for aplicado acabamento 
U3, o desempenamento deverá continuar até que uma pequena quantidade de argamassa, sem 
excesso de água, aflua à superfície, de modo a permitir um perfeito alisamento. As irregularidades 
abruptas e graduais não deverão exceder a 0,25 cm e 0,5 cm, respectivamente. 
 
U3 - (alisamento a colher de aço) - aplicam-se às superfícies não-enformadas para as quais deverá 
ser exigido um alinhamento e uniformidade mais rigorosos, para evitar efeitos destrutivos da ação do 
fluxo d'água. O trabalho de alisamento deverá ser iniciado assim que a superfície desempenada tenha 
endurecido suficientemente para evitar que excesso de material fino seja acumulado na superfície, 
devendo ser efetuada uma pressão firme, de modo a aplainar a textura arenosa da superfície, 
tornando-a compacta e uniforme, livre de defeitos e marcas de colher. As irregularidades graduais 
não deverão ser superiores a 0,5 cm e as abruptas deverão ser eliminadas para toda superfície com 
acabamento U3. 
 
 
13.1.12 Tolerâncias 
 
As tolerâncias aqui indicadas referem-se às diferenças permissíveis com relação a níveis, prumos, 
alinhamentos, etc., estabelecidos pelo PROJETO. 
 
Caso os limites aqui definidos sejam ultrapassados, as estruturas concretadas deverão ser corrigidas, 
às expensas da CONTRATADA, de modo a atender aos valores especificados. 
 
As variações dos alinhamentos externos construídos a partir das locações estabelecidas em planta 
poderão atingir os seguintes valores: 
 
 em 5,0 m:   1,0 cm; 
 em 10,0 m ou mais: 2,0 cm. 
 
As variações de prumo, de inclinação especificada ou das superfícies em curva de todas as 
estruturas, inclusive de arestas e superfícies de paredes, ranhuras de juntas verticais e degraus 
visíveis, poderão atingir os seguintes valores: 
 
 em 2,5 m:    0,5 cm; 
 em 5,0 m:    1,0 cm; 
 em 10,0 m ou mais:  2,0 cm; 
 em construções enterradas: o dobro dos valores acima. 
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As máximas variações de níveis ou de declividades indicadas no PROJETO para lajes, vigas, 
ranhuras de juntas horizontais e degraus visíveis serão: 
 
 em 2,5 m:    0,6 cm; 
 em 7,5 m ou mais:   1,3 cm; 
 em construções enterradas: o dobro dos valores acima. 
 
A variação máxima das dimensões das seções transversais de lajes, vigas, paredes e elementos 
similares indicadas no PROJETO deverá ser: 
 
 para menos:   0,5 cm; 
 para mais:    1,0 cm. 
 
 
13.1.13 Reparos 
 
A fim de se obter superfícies com os acabamentos especificados e dentro das tolerâncias admitidas, 
sempre que necessário, deverão ser corrigidas, pela CONTRATADA, as imperfeições existentes, tais 
como reentrâncias, saliências, buracos ocasionados pela remoção de tirantes de formas, etc. No caso 
de superfícies com formas, tais reparos deverão ser executados dentro de 24 horas após sua 
remoção, exceto para superfícies com acabamentos F3 e F4, para as quais deverão ser iniciados 
imediatamente após a remoção. 
 
Todos os materiais a serem empregados nos reparos deverão estar de acordo com o estabelecido no 
item 13.1.4 desta ESPECIFICAÇÃO. 
 
Todos os reparos deverão ser executados conforme determinação da FISCALIZAÇÃO, que será 
mantida sempre informada, pela CONTRATADA, dos períodos de execução dos mesmos. 
 
Não deverão ser permitidos reparos apenas por meio de apicoamento e/ou emboçamento com finas 
camadas de argamassa. 
 
Todo concreto contendo nichos, fissuras, depressões excessivas, etc., deverá ser cortado e 
reconstruído, restabelecendo a superfície com as formas indicadas no PROJETO, através de 
preenchimento com argamassa seca socada, argamassa comum aplicada sob pressão, concreto ou 
conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Nas superfícies com acabamento F2, F3 e F4, em que as irregularidades abruptas se apresentarem 
fora dos limites especificados, deverão ser obrigatórias a redução desses defeitos por 
esmerilhamento, até se chegar a valores admissíveis, conforme as tolerâncias estabelecidas nestas 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 
 
Deverá ser usada argamassa seca para enchimento de fendas estreitas cortadas para reparo de 
fissuras e para preenchimento de recessos ocasionados pela remoção de elementos de fixação de 
barras de armadura e de tirantes de formas. 
 
O enchimento de cavidades em superfícies de acabamento F1 só deverá ser necessário caso essas 
superfícies venham a ser impermeabilizadas ou por razões estruturais. A argamassa seca não será 
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usada para enchimento atrás de armaduras ou para enchimento de cavidades que se estendam por 
toda a seção de concreto. 
 
O enchimento com argamassa projetada deverá ser utilizado para reparos onde as áreas defeituosas 
sejam muito extensas para enchimento com argamassa seca, muito rasas para enchimento com 
concreto e cuja profundidade não ultrapasse a face posterior da armadura mais próxima da 
superfície. 
 
O enchimento com concreto deverá ser usado, em geral para cavidades que se estendam 
completamente através das seções de concreto e para cavidades com áreas e profundidades elevadas. 
Todos os enchimentos deverão ficar firmemente ligados ao concreto remanescente. Os reparos 
executados deverão ser curados de maneira similar à cura das estruturas de concreto, conforme 
estabelecido no item 13.1.10 desta ESPECIFICAÇÃO. 
 
Nenhum reparo deverá apresentar fissuras de retração, depois de curado e seco. 
 
Após a execução dos reparos, a superfície e a do concreto antigo adjacente deverão apresentar o 
acabamento especificado para o local. 
 
Na galeria, qualquer reparo só deverá ser executado com material aprovado pela FISCALIZAÇÃO, 
dando-se preferência à argamassa, graute ou micro concreto industrializado, de resistência 
comprovadamente superior à da estrutura, com características reconhecidas de aderência e 
impermeabilidade, e compensação de retração. 
 
 
13.1.14 Argamassas 
 
a) Argamassa Seca 
 
A argamassa seca deverá consistir, em volume, de uma parte de cimento e duas partes de areia 
passante na peneira nº 16. A quantidade de água deverá ser a mínima necessária para produzir uma 
mistura que se torne plástica quando solidamente compactada. 
 
As superfícies de concreto que ficarão em contato com a argamassa deverão estar limpas de todo e 
qualquer detrito ou substância que possa prejudicar a aderência entre os dois materiais, devendo ser 
mantidas completamente saturadas com água antes do lançamento da argamassa. A argamassa 
deverá ser fortemente compactada, de modo a preencher todos os espaços vazios. 
 
b) Argamassa Comum 
 
Deverá ser empregada argamassa comum, para reparo nas estruturas de concreto, regularização e 
acabamento de pisos, fixação de chumbadores, etc., devendo a mesma ser composta de aglomerante, 
areia, água e, quando necessário, aditivos, nas proporções determinadas pela FISCALIZAÇÃO. 
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13.1.15 Concreto de Enchimento 
 
O concreto de enchimento é aquele a ser empregado na regularização de superfícies para eliminação 
de cavidades e outras irregularidades em fundações e em locais de escavações excessivas, de 
encontro aos quais deverá ser lançado concreto ou aterro. O concreto de enchimento é um concreto 
convencional que poderá consumir menos cimento que o concreto estrutural, a critério da 
FISCALIZAÇÃO, já que dele não se exigem, normalmente, requisitos especiais de resistência. O 
período de cura para o concreto de enchimento poderá ser menor que o estabelecido para o concreto 
estrutural, desde que seja coberto por aterro ou concreto. 
 
MP - 13.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Será feita a medição do volume de concreto lançado nas estruturas medido pelo PROJETO. 
 
O pagamento será efetuado de acordo com as medições, pelo preço unitário contratual, que 
representará a compensação integral de: 
 
 fornecimento de cimento, agregados, aditivos, mistura, transporte do concreto desde a central ou 

das betoneiras até o local de aplicação, lançamento com guindastes, bombas de concreto, 
caçambas, esteiras rolantes, tremonhas, calhas ou quaisquer outros processos aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, bem como adensamento e cura do concreto; 

 fornecimento de armadura, inclusive transporte, corte, dobramento, instalação, inserts, 
espaçadores e chumbadores que se fizerem necessários; 

 fornecimento de formas e escoramento, inclusive cimbramentos e tratamento com desmoldante; 
 água para a cura e amassamento do concreto; 
 acabamento final das superfícies de concreto, conforme os tipos especificados sem a utilização de 

formas; 
 operações de silagem e transilagem, iluminação, ventilação e quaisquer outros itens necessários ao 

bom andamento dos serviços até o término da obra; 
 preparo da superfície de concreto antes do lançamento de nova camada; 
 ensaios de controle tecnológico de concreto; 
 cura; e 
 tudo o mais necessário à perfeita execução dos serviços. 
 
O concreto pronto adquirido de terceiros deverá atender na íntegra, todos os quesitos estabelecidos 
nestas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 
 
Os acabamentos das superfícies de concreto sem formas não serão objeto de MEDIÇÃO e 
PAGAMENTO em separado, devendo ser seus custos diluídos nos preços unitários de preparo e 
lançamento de concreto. 
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14. FÔRMAS 
 
ET - 14.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
As fôrmas deverão proporcionar às superfícies moldadas uma aparência uniforme e textura 
condizente com o acabamento especificado, sendo instaladas de modo que as marcas horizontais e 
verticais deixadas nas superfícies de concreto sejam sempre contínuas em toda a sua extensão. 
 
As fôrmas deverão ser suficientemente ajustadas para evitar a perda de nata, devendo ser instalados, 
caso necessário, dispositivos especiais de vedação nas juntas entre painéis de fôrmas e no contato 
destas com o concreto endurecido do lance anterior. 
 
Onde necessário, deverão ser previstas aberturas provisórias nas fôrmas para facilitar a inspeção e/ou 
o lançamento e adensamento do concreto, a critério da FISCALIZAÇÃO. 
 
Os tirantes de fixação das fôrmas deverão ser construídos, instalados e removidos de maneira que 
não provoquem danos às superfícies do concreto. As reentrâncias resultantes de sua remoção 
deverão ser preenchidas de acordo com o especificado no item 13.1.15 desta ESPECIFICAÇÃO. 
 
Antes do lançamento do concreto, as formas da galeria deverão ser limpas com ar comprimido ou 
outro processo autorizado pela FISCALIZAÇÃO e, em seguida, molhadas, de modo a não absorver 
água do concreto.   
 
Por ocasião do lançamento do concreto, as superfícies internas das fôrmas deverão ser untadas, sem 
excesso, com óleo apropriado para esta finalidade, ou outro produto desmoldante a critério da 
FISCALIZAÇÃO, de modo que evite a aderência e não manche o concreto. As barras de armadura 
embutidas e outras superfícies que necessitem de aderência ao concreto deverão ser mantidas isentas 
de óleo. O produto desmoldante para fôrmas de madeira poderá consistir de óleo mineral parafinado, 
refinado e incolor e, para fôrmas de aço, de óleo extraído de petróleo refinado ou adequadamente 
composto para esta finalidade. 
 
As fôrmas deverão ser removidas tão logo o concreto tenha endurecido suficientemente e atingido a 
resistência necessária, de modo a facilitar a cura especificada e permitir os eventuais reparos das 
imperfeições de suas superfícies. O momento de remoção das fôrmas deverá ser determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, em conformidade com o estabelecido na norma ABNT-NBR 6118/2003. 
 
MP - 14.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Será feita a medição da área de superfície de concreto formada, medida no PROJETO, em metros 
quadrados. 
 
O pagamento será efetuado de acordo com as medições, pelo preço unitário contratual, que 
representará a compensação integral pelo fornecimento de madeira e compensado e demais materiais 
necessários a fabricação, montagem, escoramento, cimbramento, fixação na posição definitiva, 
tratamento com desmoldante, desforma e tudo o mais necessário á perfeita execução dos serviços. 
 
 
15. ARMADURAS 
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ET - 15.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
15.1.1 Generalidades 
 
As barras e fios de aço para concreto armado deverão obedecer às prescrições estabelecidas pela 
norma ABNT-NBR 7480. No caso de emprego de telas soldadas, deverão obedecer à norma ABNT-
NBR 7481. 
 
Os tipos de aço a serem empregados em cada local da estrutura, os dobramentos e espaçamentos 
entre barras, os cobrimentos, a execução de emendas, etc. deverão estar de acordo com as 
indicações de PROJETO e conforme disposto na norma ABNT-NBR 6118/2003. 
 
Cada partida de barras ou fios de aço chegada à obra deverá vir acompanhada dos respectivos 
certificados de ensaio correspondentes às diferentes bitolas e categorias de aço. Tais certificados 
deverão ser emitidos pelo FORNECEDOR ou por laboratório oficial designado pela 
FISCALIZAÇÃO. 
 
A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer tempo, que a CONTRATADA realize ensaios das 
barras de armadura e de suas emendas, para comprovar o seu atendimento às ESPECIFICAÇÕES 
da obra. 
 
As barras e fios deverão ser armazenadas de modo a permitir a identificação das diversas partidas 
segundo as categorias de aço, os diâmetros e os lotes de fornecimento. 
 
 
15.1.2 Corte e Dobramento 
 
A metodologia e os equipamentos a serem empregados pela CONTRATADA no corte e dobramento 
das armaduras deverão ser previamente submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
 
A armadura de aço deverá ser cortada e dobrada a frio, de acordo com métodos, padrões e normas 
da ABNT. Sob circunstância alguma deverá ser permitido o aquecimento da armadura de aço para 
fins de facilitar as operações de corte e dobramento. 
 
A armadura cortada, dobrada e preparada para colocação deverá ser etiquetada a fim de permitir 
uma identificação imediata e será apropriadamente armazenada, evitando contato com água, terra, 
lama, óleo ou outras substâncias corrosivas ou nocivas à aderência com o concreto. 
 
 
15.1.3 Colocação 
 
As superfícies de armadura de aço colocada na posição definitiva e as de quaisquer suportes 
metálicos, espaçadores, ancoragens, etc. deverão estar isentas de terra, graxa, óleo, tinta, escória de 
laminação, ferrugem solta ou outras substâncias estranhas que possam prejudicar a aderência com o 
concreto e deverão ser mantidas limpas até estarem completamente embutidas no concreto. 
A armadura deverá ser precisamente posicionada e espaçada de acordo com o PROJETO e fixada de 
modo que não seja deslocada durante o lançamento do concreto, por meio de arames nas 
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interseções, suportes metálicos ou de concreto, suspensores, calços, espaçadores ou outros 
dispositivos aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Não será permitido o emprego de suportes de 
madeira. 
 
Os suportes não deverão ultrapassar a superfície descoberta do concreto. 
 
O afastamento entre a armadura e quaisquer outros embutidos deverá ser, no mínimo, 1,5 vezes a 
dimensão máxima do agregado. 
 
Após ter sido colocada e antes do lançamento do concreto, a armadura deverá ser inspecionada pela 
FISCALIZAÇÃO para verificação do posicionamento, dimensões, etc. A colocação da armadura de 
aço no concreto fresco, a ajustagem e o reposicionamento das barras e o dobramento durante o 
lançamento do concreto não serão permitidos. Precauções especiais deverão ser tomadas de modo a 
evitar quaisquer perturbações em barras de armadura imersas no concreto. 
 
As barras de armadura que se projetarem fora das superfícies do concreto, ficando expostas por 
longos períodos, deverão ser adequadamente protegidas contra corrosão, através da aplicação de 
uma fina camada de argamassa. 
 
a) Tolerâncias 
 
Desde que a seção total de aço esteja de acordo com o PROJETO, serão toleradas, no máximo, as 
seguintes variações nos espaçamentos e cobrimentos das barras, em relação às posições de 
PROJETO: 
 
 espaçamento das barras:15mm; 
 cobrimento menor que 50 mm:3mm (porém respeitado o mínimo de 40 mm); 
 cobrimento de 50 a 75 mm: 5mm; 
 cobrimento maior que 75 mm:10mm. 
 
O cobrimento é definido como sendo o espaço livre entre a face externa da barra e a face exposta do 
concreto. 
 
O cobrimento das barras de estribos e armaduras secundárias poderá ser reduzido do correspondente 
diâmetro da barra. 
 
As barras que se projetarem além das superfícies finais do concreto e que devam permanecer 
embutidas, deverão ser cortadas a partir da superfície do concreto até uma profundidade 
correspondente ao cobrimento mínimo especificado. Os furos resultantes no concreto deverão ser 
preenchidos com argamassa seca, conforme estabelecido no item correspondente destas 
ESPECIFICAÇÕES. Especificamente na galeria, estes furos deverão ser preenchidos com epóxi.  
 
MP - 15.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Será feita a medição do aço utilizado no concreto, medido no PROJETO, em kg. Não será 
considerado coeficiente de desbitolamento. 
O pagamento será efetuado de acordo com a medição, pelo preço unitário contratual, que 
representará a compensação integral pela aquisição, transporte até a obra, armazenamento, 
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manuseio, beneficiamento do aço, descarga e transporte até o local de aplicação, instalação das 
armaduras, incluindo o arame recozido, e tudo o mais necessário á perfeita execução dos serviços. 
Neste preço unitário contratual, deverá ser também considerado quando necessário, o custo da 
instalação de inserts e chumbadores nas estruturas. 
 
 
16. EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DE TALUDES COM SACOS DE SOLO-CIMENTO 
 
ET-16.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
O solo cimento é uma mistura íntima compacta e endurecida de solo, cimento e água, em proporções 
estabelecidas previamente através de dosagem racional e executada de acordo com as normas 
aplicáveis. 
 
Basicamente estas especificações se aplicam a utilização de solo cimento sob forma de rip-rap 
ensacado para proteção/revestimento de talude onde processos erosivos estão em curso. 
 
Esta solução de contenção consta basicamente de mistura de solo cimento acondicionado em sacos 
de poliéster, aniagem ou similares, compactados e curados no local de aplicação. Os sacos deverão 
ter dimensões que permitam-no ser manuseado por um homem. 
 
 
16.1.1 Materiais 
 
a) Solo 
 
Em princípio, qualquer solo pode ser estabilizado com cimento. No entanto, ressalte-se que os solos 
que contenham de 50% a 90% de areia produzem um solo-cimento provavelmente econômico e mais 
durável. Os solos finos (argila) apresentam alguns inconvenientes, tais como: 
 
 dificuldades na pulverização; 
 maior consumo de cimento 
 
Nesses casos, recomenda-se a mistura do solo argiloso com os solos ditos granulares (areias ou solos 
arenosos), em proporções capazes de produzir uma composição que atenda aos requisitos de 
economia, durabilidade e resistência mecânica. 
 
Os solos de cor escura quase sempre contém matéria orgânica, que pode retardar por longo tempo 
as reações de hidratação do cimento e reduzir grandemente o grau de estabilização do solo-cimento 
resultante; por isso, solos dessa natureza devem ser rejeitados. 
 
Os solos devem estar isentos de impurezas tais como detritos de construção, entulhos, raízes, etc.. 
 
 
 
 
b) Cimento 
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Os cimentos são especificados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). São os 
seguintes os tipos produzidos no Brasil e que podem ser utilizados comumente: 
 
 Cimento Portland Comum (NBR 5732) 
 Cimento Portland Pozolânico (NBR 5736); 
 Cimento Portland de Alto Forno (NBR 5735); 
 Cimento Portland de Alta Resistência (NBR 5733). 
 
c) Água 
 
A água deve ser isenta de impurezas nocivas à hidratação do cimento, tais como sais, humos, álcalis, 
etc.; a água provável pode ser usada, em princípio. 
 
Assim, antes de se pensar na utilização do solo-cimento, cumpre principalmente pesquisar a 
ocorrência de jazidas adequadas à técnica, trabalho que a experiência dos encarregados de obras tem 
condições de executar, assim como tomar os devidos cuidados aqui descritos. 
 
 
16.1.2 Execução 
 
Como já foi salientado, uma das vantagens do solo-cimento ensacado é a fácil confecção, não 
exigindo nenhum tipo de maquinário ou de mão-de-obra especializada. 
 
Cuidando-se da dosagem correta de seus elementos constituinte – o cimento, o solo e a água – o 
resto fica por conta da própria mistura que, após acondicionada e compactada, estará em condições 
de cumprir as funções estruturais dela requeridas. 
 
As experiências desenvolvidas vêm demonstrando que a constituição da mistura de melhores 
resultados tem a seguinte proporção volumétrica: 
 
 1 parte de cimento; 
 3 partes de argila; 
 12 partes de saibro. 
 
A adição de argila tem por objetivo conceder uma maior coesão à mistura, sendo usada na formação 
da parte externa do muro. No caso da parte interna, pode ser dispensada a mistura da argila, posto 
que essa parte da sacaria não sofrerá diretamente a ação dos agentes agressivos. Nesse caso a 
mistura passará a ter a seguinte constituição, em volume: 
 
 1 parte de cimento; 
 15 partes de saibro. 
 
O saibro deverá ser peneirado em peneiras com malha de 9 mm, para garantir melhor 
homogeneidade da mistura final. Procedida a dosagem vem a fase de mistura, que deve ser feita de 
maneira a obter-se uma coloração uniforme, sem deixar manchas de cimento. 
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A mistura deve ser executada no próprio canteiro de obras. O cimento é adicionado sobre o solo e 
previamente espalhado. A mistura será processada, então, com ferramentas adequadas. Poderá ser 
utilizado equipamento mecânico, desde que comprovada sua eficácia no tratamento do solo local. 
 
A água será adicionada aos poucos, através de um regador ou barra de aspersão providos de um 
chuveiro e uniformemente distribuída sobre o solo-cimento; em seguida procede-se a mistura úmida 
até atingir a umidade desejada. 
 
Para saber da umidade necessária, torna-se um punhado da mistura nas mãos, apertando-se entre os 
dedos, ao abrir-se as mãos, o bolo deverá ter a marca deixada pelos dedos. Se não ficarem marcas 
bem visíveis, a mistura deve estar muito seca. 
 
Em seguida, deixa-se o bolo cair de uma altura de mais ou menos um metro; ele deverá esfarelar-se 
ao chocar-se com uma superfície dura e, se isto não ocorrer a mistura deve estar muito úmida. 
 
Após a mistura solo-cimento-água, o produto é acondicionado em sacos, até cerca de 80% da altura 
deles, em seguida, costurados. Os sacos devem ser colocados em fileiras, seguindo-se uma 
amarração determinada (como se procede no assentamento de tijolos) e então compactados com 
soquete manual, partindo do centro para a extremidades e tomando-se o cuidado de não os romper. 
A compactação deve ser feita até duas horas depois do preparo da mistura, no máximo. 
 
Também a parte frontal do rip-rap de solo-cimento ensacado deve ser compactada. 
 
Durante a execução – a cada duas fileiras compactadas e colocadas – aspergir-se-á água sobre os 
sacos, para manter a umidade ótima da mistura; isto deve ser feito nos primeiros sete dias. 
 
 
16.1.3 Recomendações Diversas 
 
 Recomenda-se drenos a cada 4 m² ( 3” ou 2”); 
 laje de concreto simples na base do revestimento; 
 
MP-16.2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Será feita a MEDIÇÃO do volume da camada de proteção executada, apurado topograficamente. 
O preço unitário da PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS representará a compensação 
integral pelo fornecimento dos sacos, cimento e rolo, mistura, acondicionamento, transporte, 
assentamento e cura e tudo o mais necessário à perfeita execução dos serviços conforme 
estabelecido nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS. 
 
 
17. DISPOSIÇÃO DE VEDAÇÃO TIPO “FUNGENBAND” OU SIMULAR 
 
ET-17.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
17.1.1 Generalidades 
 
Todos os dispositivos de vedação deverão ser instalados de modo a formar um diafragma estanque e 
contínuo ao longo da junta e serão posicionados conforme mostrado nos desenhos ou a critério da 
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FISCALIZAÇÃO. A localização e as dimensões dos dispositivos de vedação serão indicadas nos 
desenhos. 
 
Os métodos e os materiais utilizados na construção das juntas de vedação deverão ser submetidos à 
aprovação da FISCALIZAÇÃO. Os materiais deverão atender, onde aplicável, aos padrões 
mencionados em seguida. Em nenhuma hipótese poderá qualquer peça ou elemento metálico 
embutido no concreto atravessar uma junta de dilatação ou de contração, salvo quando 
especificamente mostrado nos desenhos.   
 
 
17.1.2 Materiais 
 
Os dispositivos de vedação deverão ser em cloreto de polivinil, PVC, tipo “Fugenband”, da Sika ou 
similar, com certificados de ensaios fornecido pelo fabricante.  
 
 
17.1.3 Emendas 
 
As emendas deverão ser esmeradas, com as extremidades dos materiais unidas em perfeito 
alinhamento. 
 
Sempre que possível deverão ser usadas junções especiais fornecidas pelo fabricante. 
 
Uma serra mecânica portátil deverá ser fornecida e usada, quando necessário, para o corte de 
extremidades de dispositivos a serem emendados, de modo a assegurar bom alinhamento e contato 
adequado entre as superfícies da emenda. 
 
As emendas deverão ser executadas somente por operários qualificados e especializados, submetidos 
à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
 
Emendas de continuidade ou interseções de juntas de vedação em PVC deverão ser executadas por 
aquecimento das superfícies adjacentes, de acordo com as recomendações do fabricante ou conforme 
determinações da FISCALIZAÇÃO.  
 
Uma fonte de aquecimento elétrico com controle termostático deverá ser usada na execução das 
emendas. A temperatura em que as emendas serão executadas será função do material do dispositivo 
de vedação e deverá ser apenas suficiente para fundir, mas não carbonizar, o plástico. Concluída a 
emenda, todas as nervuras e estrias do dispositivo de vedação deverão ser restabelecidas com um 
molde metálico apropriado.  
 
A continuidade dos elementos característicos da seção transversal do dispositivo de vedação – 
nervuras, eixo de simetria, protuberâncias, etc., deverá ser preservada através de emenda. 
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17.1.4 Instalação dos Dispositivos de Vedação 
 
Exceto quando mostrados de outra forma nos desenhos, os dispositivos de vedação deverão ser 
instalados simetricamente, em relação aos comprimentos embutidos no concreto, em cada lado da 
junta.   
 
Todos os dispositivos de vedação deverão ser instalados e cuidadosamente dispostos, de modo a se 
constituírem num diafragma contínuo e impermeável em cada junta. 
 
O concreto deverá ser cuidadosamente lançado e vibrado ao redor dos dispositivos de vedação, de 
modo a assegurar máximas impermeabilidade e densidade à região de contato, com completo 
enchimento das formas nas proximidades dos dispositivos de vedação e com íntimo contato entre o 
concreto e as superfícies do dispositivo de vedação, sem danos e deslocamentos aos dispositivos.  
 
 
17.1.5 Proteção 
 
Medidas adequadas deverão ser tomadas de modo a sustentar e proteger os dispositivos de vedação 
nas posições mostradas nos desenhos e de modo que as superfícies dos dispositivos permaneçam 
isentas de óleo, graxa ou outras substâncias contaminantes, durante o curso da OBRA.   
 
Cuidados especiais deverão ser tomados durantes a remoção das formas. A CONTRATADA deverá 
substituir ou reparar, às suas expensas, dispositivos rompidos, perfurados ou de outra forma 
danificados. 
 
Dispositivos adequados deverão ser utilizados na proteção das bordas salientes e expostas dos 
dispositivos de vedação. As extremidades parcialmente embutidas deverão ser protegidas contra 
danos, caso o lançamento do concreto seja interrompido.     
 
MP. 17. 2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
Será feita a MEDIÇÃO de comprimento efetivamente instalado, conforme dimensões, quantidade, 
espaçamento e detalhes de PROJETO. 
 
O preço unitário da PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS representará a compensação 
integral pelo fornecimento, transporte até a obra, armazenamento, manuseio, transporte até o local 
de aplicação, instalação dos perfis, emendas e tudo o mais necessário á perfeita execução dos 
serviços.  
 
 
18. FORNECIMENTO E ANCORAGEM DE CHUMBADORES DE AÇO  3/4” 
 
ET-18.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
18.1.1 Geral 
 
Serão executados chumbadores comuns na laje de concreto do vertedouro conforme previsto no 
PROJETO. 
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Os chumbadores serão fornecidos e ancorados pela CONTRATADA. 
 
 
18.1.2 Perfuração 
 
Os furos com equipamentos rotopercussivos deverão ser executados no diâmetro de 4”. 
 
As perfurações deverão ser executadas de modo a evitar danos às paredes dos furos que, antes da 
colocação de chumbadores, calda de cimento/argamassa, deverão ser completamente limpos com 
jatos de ar e água para eliminar quaisquer materiais soltos, lama, etc. 
 
A perfuração poderá ser vertical ou inclinada sobre superfícies sub-horizontais ou sub-verticais. As 
superfícies sub-horizontais são aquelas com inclinação superior a este valor, ambas com relação ao 
plano horizontal.  
 
A locação e a inclinação dos furos serão verificados pela FISCALIZAÇÃO, não sendo admitidos 
desvios superiores a 10cm na locação da boca do furo e de 30  na inclinação. 
 
 
18.1.3 Ancoragem 
 
Os chumbadores serão constituídos de hastes de aço nervurado, do tipo CA-50ª, 0 3/4“ (diâmetro de 
20mm).  
 
Para instalação das barras de aço, os furos serão preenchidos com calda de cimento ou argamassa, 
de baixo para cima, com a barra colocada no furo até a profundidade indicada nos desenhos 
aprovados para construção ou como determinação pela FISCALIZAÇÃO.  
 
A colocação dos vergalhões ou das barras nos furos só será realizada após a FISCALIZAÇÃO 
verificar as profundidades e os requisitos de limpeza. 
 
A CONTRATADA manterá registros completos de todas as operações de ancoragem, abrangendo 
os consumos e composições das caldas e argamassas, bem como outros dados julgados necessários 
pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Em princípio, os chumbadores só poderão ser instalados quando estiverem além de 30m de possíveis 
frentes de escavação a fogo. Os casos em que isto não for possível serão analisados pela 
FISCALIZAÇÃO, exigindo-se que a CONTRATADA realize testes de verificação da aderência, à 
razão de um em cada cinquenta chumbadores.   
 
MP. 18. 2 MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
 
A medição dos serviços de execução dos chumbadores será dividida em três itens separados com 
preços unitários distintos, a saber: 1) perfuração, 2) fornecimento, corte, dobragem e instalação das 
barras e 3) injeção de calda de cimento.  
 
Será feita a MEDIÇÃO de comprimento efetivamente perfurado, conforme diâmetro, quantidade de 
furos e profundidade de PROJETO. 
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O preço unitário da PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS representará a compensação 
integral pela mão-de-obra, fornecimento dos equipamentos e ferramental necessário a execução da 
perfuração, inclusive deslocamentos e mobilização de equipamento e tudo o mais necessário à 
perfeita execução dos serviços, conforme estabelecido nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS 
SERVIÇOS. 
 
Será feita a medição do aço utilizado nos chumbadores das estruturas de concreto, medido no 
PROJETO, em kg. Não será considerado coeficiente de desbitolamento. 
 
O pagamento será efetuado de acordo com a medição, pelo preço unitário contratual, que 
representará a compensação integral pela aquisição, transporte até a obra, armazenamento, 
manuseio, beneficiamento do aço, descarga e transporte até o local de aplicação, instalação das 
barras, centralizadores de furo, e tudo o mais necessário á perfeita execução dos serviços.  
 
Será feita a MEDIÇÃO de volume de calda de cimento em sacos de cimento, apurados durante 
processo de mistura na obra pela FISCALIZAÇÃO. 
 
O preço unitário da PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS representará a compensação 
integral pelo fornecimento dos materiais constituintes (cimento, agregados, aditivos), mistura, 
dosagem, bombeamento, e tudo o mais necessário à perfeita execução dos serviços, conforme 
estabelecido nas ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS.  
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RELATÓRIO Nº. 01 
 
                                      AREA DO VERTEDOURO  

 
 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 
Este relatório, relativo a etapa construtiva do vertedouro complementar da 

barragem do rio Paranã, contém os resultados dos serviços de mapeamento 

geológico - geotécnico da área correspondente as fundações dessa estrutura.    

O mapeamento aqui retratado constitui uma etapa que antecede a liberação 

dessas áreas para o lançamento de concreto, iniciando-se pelo levantamento de 

campo das superfícies finais de escavação, prosseguindo com as atividades de 

escritório e  de apresentação dos resultados.   

O desenvolvimento destes serviços está fundamentado em nossa proposta 

técnica  datada de  15 /09/2009, anteriormente encaminhada e aprovada junto a 

SEPLAN –ESTADO DE GOIÁS. 

 

2. OBJETIVO 
A finalidade do mapeamento é promover a caracterização dos elementos 

geológico - geotécnicos dos materiais rochosos envolvidos com as fundações das 

estruturas projetadas, fornecendo durante a etapa construtiva os subsídios  

necessários para eventuais tomadas de decisões, no tocante a inclusão de 

serviços adicionais e/ou ajustes nas especificações técnicas, procedimentos, 

tratamentos e/ou alterações de projeto, bem como promover os respectivos 

registros de desenhos “as built”.  

 
3. LOCALIZAÇÃO E DIMENSOES DA ÁREA   

 As características referentes á localização e geometria da área mapeada 

encontram - se indicadas na figura abaixo. 

Trata-se de uma área retangular com dimensões de 115,80m de comprimento x 

34,00m de largura, compreendida entre as  estacas 5 e 6+ 14m, ao longo do eixo 

da estrutura, com superfície final regularizada na cota 469,35m. 
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4. SERVIÇOS EXECUTADOS 
Previamente aos serviços de mapeamento geológico geotécnico das fundações, 

objeto principal deste relatório, e ao lançamento de concreto, foram feitas 

orientações quanto ao preparo das superfícies das fundações do vertedouro, 

dando cumprimento as exigências e as especificações técnicas recomendadas 

pela empresa projetista para posterior liberação das fundações.  

Foi destacada a importância da execução da limpeza manual nos 10/15 cm finais 

da escavação, de forma a prevalecer unicamente a utilização de ferramentas 

manuais para remoção de blocos soltos e retirada de solos, com uso de 

vassouras e jatos de ar na remoção de materiais pulverulentos.  

 

Os trabalhos de mapeamento das fundações foram executados  em dois níveis. 
 

No primeiro foram registrados os elementos geológico – geotécnicos de interesse 

para as fundações, enquanto que no segundo, apresentam - se  as  classes do 

maciço rochoso envolvidas com as mesmas, além de outras informações de 

interesse ao projeto e aos registros de projeto.  
 

Para execução dos serviços de campo procedeu – se o controle topográfico dos 

vértices da área mapeada e a implantação de pontos correspondentes a uma 
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malha topográfica de 5,00m x 5,00 m de lado na superfície do piso das 

escavações, a qual  foi utilizada como referencia. Sobre esta base foram feitas as 

todas as anotações de campo pertinentes. 
 

Os mapas geológico – geotécnicos e os mapas de classes de maciços, 

apresentados em anexo, registram respectivamente os principais elementos 

geológico - geotécnicos da rocha presente na área mapeada e suas 

características geomecânicas.   
 

Para definição das classes de maciço foram estabelecidos os parâmetros 

geomecânicos de referência, de acordo com os padrões usuais em geologia de 

engenharia, utilizando – se aqueles recomendados pela ABGE- Associação 

Brasileira de Geologia de Engenharia, ilustrados nos próprios desenhos.   

  

As ilustrações fotográficas obtidas foram apresentadas nos próprios desenhos de 

mapeamento, com posições indicadas. 

 

5. CONSIDERAÇOES FINAIS  

 
Até ao nível da cota 469,35m, a rocha de fundação na cava destinada a estrutura 

do vertedouro é representada predominantemente por um maciço de metasiltito 

amarelo,estratificado, finamente laminado, cujas  condições geomecânicas são 

resumidas como de baixas a intermediarias, caracterizando-se como material 

mecanicamente escavável.  

Diante da escavação mecânica, o maciço em questão apresenta facilidades para 

desenvolvimento de “over break” e nesse aspecto, durante a etapa de preparo 

das fundações, nos últimos 15cm finais, julgamos muito importante a adoção dos 

critérios manuais de limpeza previstos nas especificações técnicas, no sentido de 

diminuir a incidência da sobrescavação no piso das superfícies.   

 
 Goiânia, 20/07/2009. 
 
 
 
                                                       Geol: Jales lousa 

Crea: 2.807/D 
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5. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo A - Mapeamento geológico–geotécnico 
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Anexo B - Classes de maciço rochoso 
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MAPEAMENTO DAS FUNDAÇÕES 

RELATÓRIO Nº 02 
 
                                      AREA DO RAPIDO  

 
 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 
Este relatório, relativo ás obras de construção do vertedouro complementar da 

barragem do rio Paranã, contém os resultados dos serviços de mapeamento 

geológico - geotécnico da área correspondente as fundações da estrutura do 

rápido. O desenvolvimento destes serviços está fundamentado em nossa 

proposta técnica  datada de  15 /09/2009, anteriormente encaminhada e aprovada 

junto a SEPLAN –ESTADO DE GOIÁS. 

O mapeamento aqui retratado constitui uma etapa de campo que antecede o 

lançamento de concreto, iniciando-se pelo levantamento geológico das superfícies 

finais de escavação, prosseguindo com as atividades de escritório e de 

apresentação dos resultados.  

Imediatamente a conclusão do mapeamento e verificadas as condições de 

fundação previstas em projeto, a área em questão é liberada para concretagem.     

 

 

2. OBJETIVO 
A finalidade do mapeamento é promover a caracterização dos elementos 

geológico - geotécnicos dos materiais rochosos envolvidos com as fundações das 

estruturas projetadas, fornecendo durante a etapa construtiva os subsídios  

necessários para eventuais tomadas de decisões, no tocante a inclusão de 

serviços adicionais e/ou ajustes nas especificações técnicas, procedimentos, 



 
 
___________________________SEPLAN – ESTADO DE GOIÁS 

 

tratamentos e/ou alterações de projeto, bem como promover os respectivos 

registros de desenhos “as built”.  

 
3. LOCALIZAÇÃO E DIMENSOES DA ÁREA   

 As características referentes á localização e geometria da área mapeada 

encontram - se indicadas na figura abaixo. 

Trata-se de uma área retangular com dimensões de 115,80m de comprimento x 

57,75m de largura, totalizando 6.687,45m² compreendidos entre as estacas 6+ 

14m e 9 + 11,75m ao longo do eixo da estrutura, com superfície rochosa final 

regularizada entre as cota 470,35m(estaca 6+ 14m) e 464,15m(estaca 
9+11,75m), formando uma rampa inclinada na proporção de 1V : 10,74 H. 
 

 
 
 

 

4. SERVIÇOS EXECUTADOS  
Os serviços de mapeamento na área do rápido demandaram duas viagens a obra, 

sendo a primeira nos dias 21 e 22/07/2009 e a segunda nos dias 10 e 11/08/2009, 

ocasião em que as superfícies escavadas se encontravam em condições 

satisfatórias de tratamento e limpeza.  

Previamente aos serviços de mapeamento geológico geotécnico das fundações, 

objeto principal deste  relatório, foram feitas orientações quanto ao preparo das 



 
 
___________________________SEPLAN – ESTADO DE GOIÁS 

 

superfícies das fundações, dando cumprimento as exigências e as especificações 

técnicas recomendadas pela empresa projetista, para posterior liberação das 

fundações. 

Destaca-se a importância da execução da limpeza manual nos 15 cm finais da 

escavação, prevalecendo unicamente a utilização de ferramentas manuais para 

remoção de blocos soltos e retirada de solos, e por ultimo, o uso de vassouras e 

jatos de ar para remoção de materiais pulverulentos. 

 

Os trabalhos de mapeamento das fundações foram executados em dois níveis, 

sendo que, no primeiro, foram registrados os elementos geológico – geotécnicos 

de interesse para as fundações, enquanto que, no segundo, apresentam - se  as  

classes do maciço rochoso envolvidas com as mesmas, além de outras 

informações de interesse ao projeto e aos registros dos desenhos de “as built” 

desta etapa da obra.  
 

Para execução dos serviços de campo procedeu – se o controle topográfico dos 

vértices da área mapeada e a implantação de pontos correspondentes a uma 

malha topográfica de 5,00m x 5,00 m de lado na superfície do piso das 

escavações, a qual  foi utilizada como referencia. Sobre esta base foram feitas as 

todas as anotações de campo pertinentes. 
 

O mapa geológico – geotécnico e o mapa de classes de maciços, ambos 

apresentados em anexo, registram respectivamente os principais elementos 

geológico - geotécnicos da rocha presente na área mapeada, bem como suas 

características geomecânicas.   
 

Para definição das classes de maciço foram estabelecidos os parâmetros 

geomecânicos de referência, de acordo com os padrões usuais em geologia de 

engenharia, utilizando – se aqueles recomendados pela ABGE- Associação 

Brasileira de Geologia de Engenharia, ilustrados nos próprios desenhos.   

  

As ilustrações fotográficas obtidas foram apresentadas e as posições 

indicadas.nos próprios desenhos de mapeamento.  
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5. CONSIDERAÇOES FINAIS

Até ao nível mais inferior da escavação da área do Rápido, cota 464,15m, a rocha 

de fundação na rampa destinada a estrutura do Rápido do vertedouro é 

representada predominantemente por um maciço de metasiltito amarelo, 

estratificado, finamente laminado, cujas  condições geomecânicas são resumidas 

como de baixas a intermediárias, caracterizando-se como material 

mecanicamente escavável.  

Diante da escavação mecânica, o maciço em questão apresenta facilidades para 

desenvolvimento de “over break” e nesse aspecto, durante a etapa de preparo 

das fundações, nos últimos15cm finais, julgamos muito importante a adoção dos 

critérios manuais de limpeza previstos nas especificações técnicas, no sentido de 

diminuir a incidência da sobre-escavação no piso das superfícies.   

 Goiânia,  08/09/2009. 

 Geol: Jales lousa 
Crea: 2.807/D 
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1 - INTRODUÇÃO 

Neste relatório são apresentados os estudos de revisão dos estudos hidrológicos da 
Barragem Paranã, bem como a verificação da capacidade de seu vertedor para a nova 
vazão de projeto. 

2 - CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA 

2.1 - Introdução 

A fim de permitir a caracterização da bacia hidrográfica, são definidos vários aspectos 
fisiográficos de interesse geral, tais como: área, perímetro, forma da bacia, densidade de 
drenagem, declividade do rio, tempo de concentração, cobertura vegetal, características 
pedológicas do solo e de sua ocupação. 

2.2 - Delimitação da Bacia Hidrográfica 

Para a delimitação da área da bacia hidrográfica foram utilizadas as bases cartográficas 
disponíveis do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em conjunto com o 
Modelo Digital de Elevação – Shuttle Radar Topography Mission – SRTM da NASA com 
resolução espacial de 30 m equivalente a escala 1:25.000. No Quadro 2.1 são 
apresentados os parâmetros geográficos da barragem Paranã 

QUADRO 2.1  
PARÂMETROS GEOMÉTRICOS BACIA HIDROGRÁFICA BARRAGEM PARANÃ 

Área de Drenagem (km²) 2.811,00 
Perímetro (m) 445.821,6 

Comprimento Cursos d'Água (m) 3.021.577,00 
Comprimento do curso d'Água principal (m) 137.841,70 

 

2.3 - Forma da Bacia Hidrográfica 

Para a caracterização da forma de uma bacia são utilizados índices que buscam associá-
la com formas geométricas conhecidas. 

O índice ou coeficiente de compacidade (Kc) é a relação entre o perímetro da bacia e a 
circunferência de um círculo de área igual à da bacia, ou seja: 

d
c A

P,K 280=
 

Na qual: 

P = perímetro da bacia (km); 
Ad = área de drenagem da bacia (km2). 

O índice de compacidade, Kc, é uma medida do grau de irregularidade da bacia, já que 
para uma bacia circular ideal ele é igual a 1,0. Desde que outros fatores não interfiram, 
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quanto mais próximo da unidade for o índice de compacidade maior será a potencialidade 
de ocorrência de picos elevados de enchentes. 

O índice de conformação ou fator de forma (Kf) é a relação entre a área da bacia 
hidrográfica e o quadrado de seu comprimento axial, medido ao longo do curso d'água 
principal, desde a foz até a cabeceira mais distante, próxima do divisor de águas da bacia. 
Então: 

2L
AK d

f =
 

Na qual: 

L = comprimento axial da bacia (km). 

O índice de conformação relaciona a forma da bacia com um retângulo. Numa bacia 
estreita e longa, a possibilidade de ocorrência de chuvas intensas cobrindo, ao mesmo 
tempo, toda sua extensão, é menor que em bacias largas e curtas. Desta forma, para 
bacias de mesmo tamanho, será menos sujeita a enchentes aquela que possuir menor 
fator de forma. 

A declividade média da bacia fornece informação sobre sua topografia. Considera-se 
como uma variável independente. A declividade média da bacia influencia 
significativamente o valor do tempo de concentração e, diretamente, o escoamento 
gerado por uma chuva. 

L
HI 

=  

Na qual: 

L = comprimento do curso d’água principal (m);  

H  = diferença entre cotas do ponto mais a montante da bacia e seu exutório (m). 
No Quadro 2.2 são apresentados os índices fisiográficos da bacia hidrográfica da 
barragem Paranã. 

QUADRO 2.2  
ÍNDICES FISIOGRÁFICOS BACIA HIDROGRÁFICA BARRAGEM DE PARANÃ 

Compacidade (kc) 2,35 
Fator de Forma (kf) 0,2971 
Declividade (m/m) 0,0044 

2.4 - Tempo de Concentração  

O tempo de concentração mede o tempo médio, a partir do início da precipitação, 
necessário para que toda a bacia contribua para o escoamento superficial em uma seção 
considerada, ou seja, é o tempo em que a gota, que se precipita no ponto mais distante 
da seção considerada de uma bacia, leva para atingir esta seção. Para o cálculo do 
tempo de concentração existem diversas formulações, que variam com o porte da bacia 
de interesse. Para o cálculo do tempo de concentração adotou-se a fórmula de Kirpich: 
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𝑡𝑐 = 0,0663
𝐿0,77

∆𝐻−0,385
 

onde: 

𝑡𝑐= tempo de concentração (h); 
𝐿= comprimento do curso d’água principal (km);  
∆𝐻= diferença entre cotas do ponto mais a montante da bacia e seu exutório (m). 

QUADRO 2.3  
TEMPO DE CONCENTRAÇÃO BARRAGEM PARANÃ 

Horas Minutos 
23,88 1.432,72 

2.5 - Capacidade de Retenção dos Solos 

O Soil Conservation Service (SCS) classificou nos Estados Unidos mais de 4.000 solos 
para verificar o potencial de escoamento superficial e os classificou em quatro, grupos 
identificando com as letras A, B, C e D conforme apresentado no Quadro 2.4. 

QUADRO 2.4  
CLASSIFICAÇÃO DOS SOLO SCS 

Grupo do solo Características do solo 

A 

solos arenosos com baixo teor de argila total, inferior a 8%, não havendo rocha nem 
camadas argilosas e nem mesmo densificadas até a profundidade de 1,5m. O teor de 
húmus é muito baixo, não atingindo 1% (Porto, 1979 e 1995). solos arenosos com baixo 
teor de argila total, inferior a 8%, não havendo rocha nem camadas argilosas e nem 
mesmo densificadas até a profundidade de 1,5m. O teor de húmus é muito baixo, não 
atingindo 1% (Porto, 1979 e 1995). solos arenosos com baixo teor de argila total, inferior 
a 8%, não havendo rocha nem amadas argilosas e nem mesmo densificadas até a 
profundidade de 1,5m. O teor de húmus é muito baixo, não atingindo 1% (Porto, 1979 e 
1995). 
 
Solos que produzem baixo escoamento superficial e alta infiltração. Solos arenosos 
profundos com pouco silte e argila (Tucci et al, 1993). 

B 

solos arenosos menos profundos que os do Grupo A e com menor teor de argila total, 
porém ainda inferior a 15%. No caso de terras roxas, esse limite pode subir a 20% 
graças à maior porosidade. Os dois teores de húmus podem subir, respectivamente, a 
1,2 e 1,5%. Não pode haver pedras e nem camadas argilosas até 1,5m, mas é, quase 
sempre, presente camada mais densificada que a camada superficial (Porto, 1979 e 
1995) 
 
Solos menos permeáveis do que o anterior, solos arenosos menos profundo do que o 
tipo A e com 
permeabilidade superior à média (Tucci et al, 1993). 
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Grupo do solo Características do solo 

C 

solos barrentos com teor total de argila de 20% a 30%, mas sem camadas argilosas 
impermeáveis ou contendo pedras até profundidade de 1,2m. No caso de terras roxas, 
esses dois limites máximos podem ser de 40% e 1,5m. Nota-se a cerca de 60cm de 
profundidade, camada mais densificada que no Grupo B, mas ainda longe das condições 
de impermeabilidade (Porto, 1979 e 1995). 
 
Solos que geram escoamento superficial acima da média e com capacidade de infiltração 
abaixo da média, contendo percentagem considerável de argila e pouco profundo (Tucci 
et al, 1993). 

D 

solos argilosos (30% a 40% de argila total) e ainda com camada densificada a uns 50cm 
de profundidade. Ou solos arenosos como do grupo B, mas com camada argilosa quase 
impermeável 
ou horizonte de seixos rolados (Porto, 1979 e 1995). 
 
Solos contendo argilas expansivas e pouco profundos com muito baixa capacidade de 
infiltração, gerando a maior proporção de escoamento superficial (Tucci et al, 1993). 

A partir do mapa de solos do Brasil do IBGE, e da delimitação da bacia hidrográfica de 
Paranã foram determinados os solos presentes na bacia e sua participação na cobertura 
total. O mapa intitulado Figura 2.1 expõe a distribuição dos tipos de solos presentes nas 
bacias hidrográficas dos empreendimentos. 
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FIGURA 2.1  
MAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS 

Foi feita uma analogia com o solo presente na bacia o enquadrando na classificação 
proposta pelo SCS por meio de documento do Ministério da Agricultura acerca da 
caracterização de ambientes na Chapada dos Veadeiros. Definiu-se que o Neossolo 
Litólico se aproxima da classe A. Quanto ao Plintossolo Pétrico e o Latossolo Vermelho 
ambos foram avaliados com características aderentes à da classe B.  

Além das características pedológicas do solo outro fator que influencia na capacidade de 
produzir escoamento superficial é a ocupação do solo. A partir de mapa do Sistema 
Estadual de Geoinformação (SIEG) e da delimitação da bacia foram levantados os usos 
do solo na bacia e sua participação. 
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O mapa intitulado Figura 2.2 expõe a distribuição dos tipos de uso do solo presentes nas 
bacias hidrográficas dos empreendimentos. 

 

FIGURA 2.2  
MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Observa-se com base nesses resultados que o uso e ocupação do solo situa-se 
fundamentalmente em áreas caracterizadas como “naturais” e pastagens. Essas duas 
categorias totalizam mais de 90% da ocupação na área estudada.  

O número da curva de escoamento superficial CN, que é um índice que representa a 
combinação empírica dos fatores: grupo do solo, cobertura do solo e condições de 
umidade antecedente do solo foi determinado a partir das de valores tabelados do SCS 
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ponderados pelas áreas de cada componente para a condição normal do solo. 
Considerando a condição de umidade antecedente do solo AMC I, o valor do coeficiente 
CN obtido para a barragem Paranã foi de 51. 

3 - CARACTERIZAÇÃO CLIMATOLÓGICA 

3.1 - Classificação Climática 

No Brasil, existem várias classificações climáticas, sendo as principais as realizadas por 
Arthur Strahler e por Wilhem Köppen. 

A classificação de Strahler baseia-se nas áreas da superfície terrestre, controladas ou 
dominadas pelas massas de ar. A região da Barragem do Paranã tem clima segundo 
Strahler tropical de inverno seco e verão úmido.  

A classificação de Köppen baseia-se fundamentalmente na temperatura, na precipitação e 
na distribuição de valores de temperatura e precipitação durante as estações do ano. A 
região da barragem do Paranã tem clima segundo Köppen predominantemente Aw 
(Inverno Seco), que é caracterizado por clima quente e úmido com chuvas de verão. Na 
região oeste da bacia de contribuição do empreendimento há pequenos trechos de clima 
Cwa e Cwb, quente com inverno seco, verão quente e inverno seco e verão morno, 
respectivamente.  Na Figura 3.1 é apresentado mapa com a Classificação de Köppen 
pertinente as bacias de contribuição de ambos os empreendimentos.  
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FIGURA 3.1  
CLASSIFICAÇÃO DE KÖPPEN AS  BACIAS DAS BARRAGENS DO PARANÃ E PORTEIRA 

3.2 - Estações Climatológicas 

Para a caracterização climatológica da região foram coletados dados da publicação 
Normais Climatológicas (1961 – 1990) do departamento Nacional de Meteorologia. Dentre 
as estações disponíveis foram selecionadas as estações meteorológicas de Formosa e 
Posse no Goiás, Brasília no Distrito Federal e Paranã no Tocantins conforme apresentado 
no Quadro 3.1. 
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QUADRO 3.1  
ESTAÇÕES METEREOLÓGICAS 

Código Nome Estado UF Latitude Longitude Altitude (m) 
83379 Formosa Goiás GO 15°32'S 47°20'W 935,19 
83332 Posse Goiás GO 14°06'S 46°22'W 825,64 
83377 Brasília Distrito Federal DF 15°47'S 47°56'W 1.159,54 
83231 Paranã Tocantins TO 12°33'S 47°50'W 275,00 

 

3.3 - Temperatura 

As temperaturas médias possuem distribuição temporal regular variando de 18,3°a 26,5° 
com as médias anuais em torno dos 20°. No Quadro 3.2 e na Figura 3.2 são 
apresentadas as temperaturas médias. 

QUADRO 3.2  
TEMPERATURA MÉDIA 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Formosa 22,2 22,4 22,5 22,0 20,7 19,5 19,3 21,3 22,8 22,9 22,3 22,1 21,7 

Posse - - - - - - - - - - - - - 
Brasília 21,2 21,3 21,5 20,9 19,6 18,5 18,3 20,3 21,7 21,6 21,1 21,0 20,6 
Paranã 25,0 25,1 25,5 25,5 24,5 23,1 22,9 24,4 26,5 26,4 25,6 25,3 25,0 

 

 

FIGURA 3.2 
TEMPERATURA MÉDIA 

As temperaturas máximas possuem distribuição temporal regular variando de 25,1°a 35,2° 
com as médias anuais em torno dos 28°. No Quadro 3.3 e na FIGURA 3.3 são 
apresentadas as temperaturas máximas. 
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QUADRO 3.3  
TEMPERATURA MÁXIMA 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Formosa 27,0 27,7 28,0 27,7 27,2 26,2 26,2 28,5 29,7 28,8 27,7 27,1 27,7 

Posse - - - - - - - - - - - - - 
Brasília 26,9 26,7 27,1 26,6 25,7 25,2 25,1 27,3 28,3 27,5 26,6 26,2 26,6 
Paranã 31,0 30,7 31,2 31,8 31,9 32,0 32,4 34,4 35,2 33,3 31,1 30,6 32,1 

 

 

FIGURA 3.3 
TEMPERATURA MÁXIMA 

As temperaturas mínimas possuem distribuição temporal regular variando de 12,9°a 21,2° 
com as médias anuais em torno dos 17°. No Quadro 3.4 e na Figura 3.4 são 
apresentadas as temperaturas mínimas. 

QUADRO 3.4 
TEMPERATURA MÍNIMA 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Formosa 18,4 18,5 18,4 17,6 15,8 13,9 13,3 14,5 16,5 17,7 18,1 18,4 16,8 

Posse 19,8 19,9 20,1 19,9 19,1 17,7 16,9 18,5 20,2 20,5 20,1 20,0 19,4 
Brasília 17,4 17,4 17,5 16,8 15,0 13,3 12,9 14,6 16,0 17,4 17,5 17,5 16,1 
Paranã 20,9 20,5 20,9 20,7 19,0 16,5 15,4 16,3 19,3 20,9 21,2 21,2 19,4 
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FIGURA 3.4 
TEMPERATURA MÍNIMA 

3.4 - Umidade 

A umidade relativa possui distribuição temporal regular variando de 48 % a 81 % com as 
médias anuais em torno de 68 %. No Quadro 3.5 e na Figura 3.5 são apresentadas as 
umidades relativas. 

QUADRO 3.5  
UMIDADE 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Formosa 80,0 78,0 78,0 75,0 70,0 65,0 58,0 51,0 53,0 67,0 76,0 81,0 69,3 

Posse 79,0 75,0 76,0 71,0 68,0 59,0 52,0 48,0 51,0 65,0 76,0 79,0 66,6 
Brasília 76,0 77,0 76,0 75,0 68,0 61,0 56,0 49,0 53,0 66,0 75,0 79,0 67,6 
Paranã 78,0 76,0 77,0 75,0 72,0 66,0 65,0 57,0 57,0 67,0 75,0 77,0 70,2 

 

 

FIGURA 3.5  
UMIDADE 
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3.5 - Insolação Total 

A insolação total possui distribuição temporal regular variando de 138,1 h a 276,0 h com a 
insolação total anual em torno das 2400 h. No Quadro 3.6 e na Figura 3.6 são 
apresentadas as insolações totais. 

QUADRO 3.6  
INSOLAÇÃO TOTAL 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Formosa 156,8 163,0 187,2 216,0 243,1 245,9 260,6 267,1 213,4 181,5 151,5 119,9 2.406,0 

Posse 152,2 161,6 182,1 209,6 247,6 259,6 261,3 276,0 214,7 180,9 144,4 140,8 2.430,8 
Brasília 154,4 157,5 180,9 201,1 234,3 253,4 266,5 262,9 203,2 168,2 142,5 138,1 2.363,0 
Paranã - - - - - - - - - - - - - 
 

 

FIGURA 3.6  
INSOLAÇÃO TOTAL 

3.6 - Vento 

As velocidades médias dos ventos possuem distribuição temporal regular variando de  
1,0 m/s a 3,0 m/s com as médias anuais em torno de 2,0 m/s. No Quadro 3.7 e na Figura 
3.7 são apresentadas as velocidades dos ventos. 

QUADRO 3.7 
 VELOCIDADE DO VENTO 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Formosa 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,5 1,7 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,4 

Posse 1,3 1,5 1,2 1,5 1,6 1,9 2,1 2,1 1,7 1,3 1,0 1,1 1,5 
Brasília 2,5 2,4 2,2 2,4 2,4 2,6 2,9 3,0 2,8 2,5 2,4 2,5 2,6 
Paranã 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,9 2,3 2,1 2,1 1,9 1,7 1,7 1,9 
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FIGURA 3.7 
VELOCIDADE DO VENTO 

3.7 - Evaporação 

A evaporação possui distribuição temporal regular variando de 65,4 mm a 351,2 mm com 
a evaporação total anual em torno de 1600 mm. No Quadro 3.8 e na Figura 3.8 são 
apresentadas as evaporações. 

QUADRO 3.8 
 EVAPORAÇÃO 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Formosa 99,4 96,6 100,4 106,9 129,2 147,9 181,1 228,3 239,7 161,8 112,6 87,4 1691,3 

Posse 122,1 128,3 140,0 158,4 208,2 - 293,2 351,2 321,0 243,2 147,1 110,2 - 
Brasília 122,2 105,0 112,7 115,8 135,5 155,4 192,2 251,0 242,1 156,1 117,4 103,2 1808,6 
Paranã 65,4 84,9 95,2 99,9 110,5 106,3 165,5 136,1 169,5 149,1 109,7 81,3 1373,4 

 

 

FIGURA 3.8 
EVAPORAÇÃO 
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3.8 - Pressão 

As pressões atmosféricas possuem distribuição temporal regular variando de 916 hPa a 
983 hPa com as médias anuais em torno dos 950 hPa. No Quadro 3.9 e na Figura 3.9 são 
apresentadas as temperaturas máximas. 

QUADRO 3.9  
PRESSÃO 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Formosa 916 917 917 918 919 921 921 920 919 917 916 916 918 

Posse 926 927 927 927 929 930 930 929 928 927 926 926 928 
Brasília - - - - - - - - - - - - - 
Paranã 980 980 980 981 982 983 983 982 981 980 979 979 981 

 

 

FIGURA 3.9  
PRESSÃO 

3.9 - Precipitação 

3.9.1 - Introdução 

O estudo sobre a precipitação tem como objetivo principal a geração de uma série de 
precipitações diárias máximas no posto pluviométrico de referência para a barragem do 
Paranã, possibilitando assim a elaboração do estudo de vazões máximas para o Rio 
Paranã. Para tal foi realizada a coleta de dados de postos pluviométricos na região de 
interesse considerando os seguintes critérios: 

• que pertençam a órgãos que disponibilizam os dados pluviométricos; 
• que a série tenha pelo menos 5 anos de dados pluviométricos; 
• que os postos pluviométricos estejam situados na bacia em estudo e 

circunvizinhança. 

0

200

400

600

800

1000

1200

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov DezPR
ES

SÃ
 A

TM
O

SF
ÉR

IC
A 

(h
Pa

)

Formosa Posse Brasília Paranã



 

BARRAGEM PARANÃ 
RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DOS 

ESTUDOS HIDROLÓGIVOS E 
HIDRÁULICOS 

 
 

                

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 
 

17 

 

No Quadro 3.10 são apresentadas as estações pluviométricas inicialmente coletadas para 
a realização do estudo. 

QUADRO 3.10  
ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS ANALISADAS 

Código Nome Estado Município Operadora Latitude Longitude Altitude 
 (m) 

1447000 Alto Paraíso de Goiás GO Alto Paraíso de 
Goiás CRPM 14° 8' 

4.92''S 
47° 30' 

42.12'' w 1.197 

1446001 Alvorada do Norte GO Alvorada do 
Norte ANA 14° 29' 

0.00'' S 
46° 29' 

30.12'' W 514 

1347000 Cavalcante GO Cavalcante FURNAS 13° 47' 
48.84''S 

47° 27' 
42.12''W 821 

1547001 Fazenda Santa Sé GO Formosa ANA 15° 12' 
57.96''S 

47° 9' 
24.84''W 573 

1447001 Flores de Goiás GO Flores de Goiás CRPM 14° 27' 
0.00” S 

47° 2' 
44.88''W 200 

1346001 Nova Roma  
(Faz. Sucuri) GO Nova Roma CRPM 13° 44' 

33.00'' S 
46° 52' 

39.00'' W 637 

1446002 Posse GO Posse INMET 14° 5' 
3.12''S 

46° 22' 
15.96'' W 834 

1547027 São Gabriel de Goiás GO Planaltina FURNAS 15° 13' 
58.08''S 

47° 34' 
26.04''W 1.246 

1447002 São João D’Aliança GO São João 
D’Aliança CRPM 14° 42' 

25.92'' S 
W 47° 31' 
24.96'' W 1.009 

 

No Quadro 3.11 é apresentada a disponibilidade dos dados para os postos pluviométricos 
coletados para o estudo. O posto pluviométrico Flores de Goiás foi selecionado como 
referência para a realização do estudo devido a sua localização e boa disponibilidade de 
dados.  
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QUADRO 3.11  
DISPONIBILIDADE DE DADOS 

 

3.9.2 - Preenchimento de falhas e extensão das séries 

Para preencher as falhas e estender as séries de totais precipitados mensais dos postos 
pluviométricos selecionados, bem como verificar a consistência dos dados, foi utilizado o 
Método do Vetor Regional, desenvolvido por Hiez (1977). O vetor regional é definido 
como uma série cronológica, sintética, de índices pluviométricos anuais ou mensais, 
resultantes da determinação, por meio do método da máxima verossimilhança, da 
informação (total precipitado anual ou mensal) mais provável contida nos dados do 
conjunto de postos pertencentes a uma região hidrologicamente homogênea.  

Sendo “P” a matriz de “n” observações de precipitação ao longo do tempo em “m” 
estações localizadas em uma região considerada homogênea, tem-se: 

𝑃 =  |

𝑝11 𝑝12 𝑝1𝑚
𝑝21 𝑝22 𝑝2𝑚
𝑝𝑛1 𝑝𝑛2 𝑝𝑛𝑚

| 

O método consiste, essencialmente, em determinar os dois vetores ótimos L e C, cujo 
produto seja a melhor aproximação da matriz P. O vetor L é o vetor regional, que consiste 
de um vetor coluna de dimensão n (extensão da série de precipitações), enquanto C é um 
vetor linha de dimensão m (número de postos pluviométricos) que representa os 
coeficientes característicos de cada posto. O vetor regional L contém os índices que 
representam toda a região, que estão relacionados com as alturas precipitadas em cada 
posto por meio dos coeficientes do vetor C.  

Vetor regional 

𝐿 = |
𝑙1
𝑙2
𝑙𝑛

| 

Vetor dos coeficientes. 

𝐶 =  |𝑐1 𝑐2 𝑐𝑚| 

Onde: 

𝑃 = 𝐿𝑥𝐶 
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ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 7 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 0 0 0 0 0 11 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 12 12 4 12 10 11 5

ALVORADA DO NORTE 11 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 5 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAVALCANTE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0

FAZENDA SANTA SÉ 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLORES DE GOIÁS 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 11 12 12 12 12 12 12 11 12 8 12 12 12 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOVA ROMA (FAZ.SUCURI) 11 3 12 11 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 9 3 12 12 12 12 12 12 12 12 11 5

POSSE 0 0 0 0 0 0 2 3 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 8 8 12 11 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SÃO GABRIEL DE GOIÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 0 0 0 0

SÃO JOÃO D'ALIANÇA 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 7 10 12 12 12 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 12 12 10 10 11 11 5

n° de meses com dados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Para cada mês i, correspondente a um posto j, existirá uma diferença (ou erro) entre os 
valores estimados (pcalcij) e observados (pij). Assim, resultará uma matriz D de 
diferenças, cujos elementos são calculados da seguinte forma: 

𝑑𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝑗− 𝑙𝑖𝑗 

Os elementos da matriz L e C são determinados pela minimização da diferença 
quadrática da matriz D. A soma dos quadrados das diferenças define a função objetivo 
(FO), que deverá ser minimizada: 

𝐹𝑂 = ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗
2

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

A aplicação do método do Vetor Regional permitiu complementar as falhas e 
inconsistências das séries de totais precipitados dos postos selecionados. No Quadro 
3.12 é apresentado o resultado da aplicação do vetor regional para a bacia do Rio Paranã 
com o valor original dos totais precipitados, o sintetizado pelo método assim como o delta 
entre eles e o coeficiente de determinação r². 

QUADRO 3.12  
RESULTADO DO VETOR REGIONAL 

Posto Pluviométrico Precipitação 
 Original (mm) 

Precipitação 
 Sintética (mm) Delta r² 

Alto Paraíso de Goiás 1465 1370 6,485% 0,379 
Alvorada do Norte 1257 1081 13,991% 0,420 

Cavalcante 1830 1645 10,097% 0,366 
Fazenda Santa Sé 1631 1666 2,155% 0,461 

Flores de Goiás 1159 1150 0,740% 0,429 
Nova Roma (Faz.Sucuri) 1113 1126 1,143% 0,387 

Posse 1497 1207 19,389% 0,478 
São Gabriel de Goiás 1159 1024 11,643% 0,559 
São João D'aliança 1113 1392 25,070% 0,437 

Assim foi possível para o posto de referência Flores de Goiás obter uma série continua de 
totais precipitados de 1969 a 2016. 

3.9.1 - Definição das séries de totais precipitados 

A partir da série de precipitações com as falhas preenchidas do posto pluviométrico de 
referência Flores de Goiás foi elabora a série de precipitações máximas anuais de um dia, 
apresentada no Quadro 3.13. 
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QUADRO 3.13  
PRECIPITAÇÃO MÁXIMA DIÁRIA FLORES DE GOIÁS 

Ano Precipitação diária 
 máxima (mm) Ano Precipitação diária 

 máxima (mm) 
1969 108,00 1993 72,00 
1970 62,40 1994 93,40 
1971 86,40 1995 41,16 
1972 144,00 1996 32,02 
1973 60,80 1997 39,66 
1974 69,80 1998 37,19 
1975 75,10 1999 32,23 
1976 94,00 2000 61,20 
1977 70,00 2001 63,80 
1978 87,00 2002 65,20 
1979 77,60 2003 62,80 
1980 120,80 2004 67,80 
1981 78,00 2005 120,80 
1982 103,00 2006 71,70 
1983 81,60 2007 64,60 
1984 70,00 2008 71,00 
1985 59,20 2009 32,50 
1986 82,20 2010 30,62 
1987 53,20 2011 55,59 
1988 76,40 2012 42,33 
1989 72,20 2013 52,51 
1990 46,20 2014 42,22 
1991 74,00 2015 27,99 
1992 95,60 2016 33,66 

No Quadro 3.14 é apresentado o resumo estatístico da série das máximas precipitações 
diárias com média, variância, desvio padrão, amplitude, máximo, mínimo, assimetria e 
curtose. 

QUADRO 3.14  
RESUMO ESTATÍSTICO 

Dimensão da amostra 48 
Média 68 

Variância 658 
Desvio Padrão 26 

Amplitude 116 
Máximo 144 
Mínimo 28 

Assimetria 0,66 
Curtose 0,65 

A série foi verificada quanto à presença de eventos atípicos (Outliers) por meio do teste 
sugerido por Grubbs e Beck (1972) de modo não foram identificados dados que 
representassem esse tipo de ocorrência.  
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3.9.2 - Ajustes das distribuições probabilísticas às séries de chuvas máximas 

As probabilidades associadas a cada elemento da série de precipitações máximas, 
usualmente denominadas de posições de plotagem ou probabilidade empírica, foram 
definidas conforme recomendado por Cunnane.  

Para a análise de frequência foram adotadas as distribuições probabilísticas Normal, Log-
Normal dois e três parâmetros, Exponencial, Gamma, Pearson III, Log Pearson III, 
Gumbel, a distribuição generalizada de valores extremos GEV. Estas distribuições foram 
adotadas principalmente devido à grande flexibilidade, o que permite bons ajustes a 
amostra dentro de uma faixa ampla de valores de curtose e assimetria. As funções de 
densidade de probabilidade utilizadas são apresentadas a seguir: 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 𝑓(𝑥) =
1

√2𝜋𝜎
𝑒𝑥𝑝

[
−1
2

 (
𝑥−𝜇

𝜎
)

2
] 

 𝐿𝑂𝐺 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 𝑓(𝑥) =
1

𝑥𝜎𝑙𝑛√2𝜋
𝑒𝑥𝑝

[
−1
2

 (
ln (𝑥)−𝜇𝑙𝑛

𝜎𝑙𝑛
)

2

]
 

𝐿𝑂𝐺 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙3 = 𝑓(𝑥) =
1

𝑥𝜎𝑙𝑛√2𝜋
𝑒𝑥𝑝

[
−1
2

 (
ln (𝑥)−𝜇𝑙𝑛

𝜎𝑙𝑛
)

2

]
 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑓(𝑥)
1

𝜃
𝑒(−

𝑥
𝜃

) 

𝐺𝑎𝑚𝑎 = 𝑓(𝑥) =
𝑥

𝜃⁄
(𝑛−1)

𝑒𝑥𝑝(−𝑥 𝜃⁄ )

𝜃г(𝑛)
 

𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 𝐼𝐼𝐼 = 𝑓𝑥(𝑥) =
1

𝛼𝛤(𝛽)
(

𝑥 − 𝛶

𝛼
)

𝛽−1

𝑒 (−
𝑥 − 𝛶

𝛼
) 

𝐿𝑜𝑔 𝑃𝑒𝑎𝑟𝑠𝑜𝑛 𝐼𝐼𝐼 ==
1

𝛼𝛤(𝛽)
(

ln (𝑥) − 𝛶

𝛼
)

𝛽−1

𝑒 (−
ln (𝑥) − 𝛶

𝛼
) 

 𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙 = 𝑓(𝑦) =
1

𝛼
𝑒𝑥𝑝 [

−𝑦 − 𝛽

𝛼
− 𝑒𝑥𝑝 (

−𝑦 − 𝛽

𝛼
)] 

𝐺𝐸𝑉 = 𝑓(𝑦) = 𝑒 {− [1 − 𝑘 (
𝑦 − 𝛽

𝛼
)]

1 𝑘⁄

} 

Nas quais: 

σ = Média da distribuição; 

μ = Desvio padrão da distribuição; 

σln = Média do logaritmo natural da distribuição; 
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μln = Desvio padrão do logaritmo natural da distribuição  

θ = Parâmetro de escala; 

n = Parâmetro de forma; 

α = Parâmetro de escala; 

β = Parâmetro de posição; 

k = Parâmetro de forma; 

𝛶=  Parâmetro de posição. 

As distribuições probabilísticas foram ajustadas à amostra por meio do método da máxima 
verossimilhança (“maximum likelihood”), que segundo NAGHETTINI consiste em 
maximizar os valores de uma função de verossimilhança para a maior aderência entre a 
amostra e a população. Na Figura 3.10 e no Quadro 3.15 são apresentados os ajustes 
obtidos para as distribuições. 

 

FIGURA 3.10 
AJUSTE DAS DISTRIBUIÇÕES 
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QUADRO 3.15  
AJUSTE DAS DISTRIBUIÇÕES 

Parâmetro Normal Log 
Normal 

Log 
Normal3 Exponencial Gama Pearson 

III 
Log 

Pearson 
III 

Gumbel GEV 

σ 68 4.16 4.16 - - - - 56.36 - 
μ 26 0.37 0.37 - - - - 20.49 - 
α - - 0.00 42.40 6.87 15.61 4.15 - 56.73 
β - - - 25.93 9.92 0.02 0.39 - 21.77 
Ω - - - - - -36.508 -0.291 - 0.058 
R² 0.956 0.979 0.979 0.925 0.982 0.981 0.982 0.980 0.982 

Delta 0.251 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
 
A distribuição que melhor se ajustou a amostra em termos de delta e coeficiente de 
determinação foi a Gumbel, por isto foi selecionada. O ajuste da distribuição permitirá 
calcular para qualquer probabilidade (recorrência) a precipitação máxima de um dia. O 
gráfico com a distribuição selecionada está exposto na Figura 3.11. 

 

FIGURA 3.11 
 AJUSTE DISTRIBUIÇÃO DE GUMBEL 

3.9.3 - Precipitações máximas para os posto pluviométrico representativo 

Os totais precipitados máximos de um dia associados aos diversos períodos de retorno 
calculados com a distribuição probabilística ajustada são apresentados no Quadro 3.16. 
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QUADRO 3.16  
PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS FLORES DE GOIÁS 

Probabilidade de excedência Tempo de Retorno (anos) Precipitação máxima (mm) 
99.01% 1 23.6 

50.00% 2 64.6 

20.00% 5 88.2 

10.00% 10 102.8 

6.67% 15 110.7 

5.00% 20 116.1 

4.00% 25 120.2 

2.00% 50 132.3 

1.00% 100 144.0 

0.50% 200 155.1 

0.20% 500 169.4 

0.10% 1000 179.9 

0.05% 2000 190.1 

0.01% 10000 213.0 

3.9.4 - Relação intensidade-duração e frequência (IDF) para o posto representativo 

Os estudos realizados permitiram obter a distribuição probabilística das precipitações 
totais para a duração de um dia. No entanto, nos estudos as durações das precipitações a 
serem consideradas são inferiores a este valor. Para a obtenção dos totais precipitados 
para diversas durações inferiores á um dia, será realizada a desagregação da 
precipitação de um dia utilizando a relação entre os totais precipitados para diversas 
durações e probabilidades de ocorrência de um posto pluviográfico situado em local com 
características hidrológicas semelhantes e localizado nas proximidades do posto de 
referência Flores de Goiás. Para realização da desagregação será utilizado o estudo 
desenvolvido por Pfafstetter (1982)  

𝑃 = 𝑇𝛼+
𝛽

𝑇𝛶[𝑎𝑡 + 𝑏𝐿𝑜𝑔(1 + 𝑐𝑡)] 

Sendo: 

𝑃 = Precipitação máxima em mm; 

𝑇 = Tempo de recorrência em anos; 

𝑡 = Duração da precipitação em horas; 

𝛼, 𝛽 = Valores que dependem da duração da precipitação 

𝛶, 𝑎, 𝑏, 𝑐 = Valores constantes para cada posto 
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Para a desagregação foram utilizados os dados do posto de Formosa. No Quadro 3.17 
são apresentadas as precipitações máximas para Flores de Goiás desagregadas para 
durações inferiores a um dia. 
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QUADRO 3.17  
PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS FLORES DE GOIÁS PARA DIVERSAS DURAÇÕES 

TR 
(anos) 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 35 min 40 min 45 min 50 min 55 min 1 h 1,25 h 1,5 h 1,75 h 2 h 2,5 h 3 h 

2 8,2 12,9 19,3 22,1 24,3 26,2 27,8 29,2 30,5 31,7 32,8 33,8 35,8 38,3 40,1 41,6 44,2 46,4 
5 11,3 18,6 25,1 28,8 31,9 34,5 36,7 38,7 40,5 42,2 43,8 45,2 48,0 51,5 54,0 56,3 59,9 62,9 

10 12,2 20,6 28,4 32,8 36,4 39,5 42,2 44,6 46,7 48,8 50,7 52,5 55,8 60,0 63,0 65,7 70,1 73,7 
15 12,8 21,7 30,2 34,8 38,8 42,2 45,1 47,7 50,1 52,3 54,4 56,4 60,0 64,7 68,0 71,0 75,7 79,8 
20 13,1 22,4 31,3 36,2 40,4 44,1 47,1 49,9 52,4 54,8 57,0 59,2 63,0 67,9 71,5 74,7 79,7 84,0 
25 13,4 23,0 32,2 37,3 41,6 45,4 48,6 51,5 54,1 56,6 59,0 61,3 65,3 70,4 74,1 77,5 82,7 87,2 
50 14,2 24,5 34,7 40,3 45,1 49,5 53,0 56,3 59,3 62,2 64,9 67,6 72,1 77,9 82,2 86,1 92,0 97,1 
100 15,0 26,0 36,9 43,0 48,4 53,3 57,2 60,8 64,3 67,5 70,6 73,6 78,6 85,2 90,0 94,4 101,1 106,9 
200 15,8 27,4 38,9 45,5 51,4 56,8 61,1 65,1 68,9 72,6 76,1 79,5 85,0 92,3 97,7 102,6 110,0 116,5 
500 16,8 29,1 41,3 48,5 55,0 61,1 65,9 70,5 74,8 79,0 83,0 87,0 93,2 101,4 107,6 113,3 121,7 129,1 

1 000 17,5 30,3 42,8 50,5 57,5 64,1 69,3 74,3 79,0 83,5 88,0 92,4 99,1 108,1 114,9 121,2 130,4 138,5 
2 000 18,1 31,3 44,2 52,4 59,8 66,9 72,5 77,8 83,0 87,9 92,8 97,7 104,9 114,7 122,1 129,0 139,0 147,8 
10 000 19,4 33,4 46,8 56,0 64,5 72,7 79,2 85,4 91,5 97,5 103,4 109,3 117,8 129,3 138,2 146,7 158,5 169,1 

 

TR 
(anos) 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 10 h 12 h 14 h 16 h 18 h 20 h 22 h 24 h 48h 72h 96h 120h 144h 

2 49,9 52,6 54,8 56,8 58,5 61,4 63,9 66,0 67,9 69,7 71,3 72,8 74,2 86,4 95,7 103,6 111,0 117,9 
5 67,9 71,6 74,7 77,4 79,8 83,7 87,1 90,0 92,6 95,0 97,2 99,2 101,1 116,8 128,5 138,8 148,4 157,3 

10 79,8 84,2 87,8 91,0 93,9 98,5 102,5 105,9 109,0 111,8 114,3 116,7 119,0 136,5 149,6 161,0 171,9 182,0 
15 86,5 91,2 95,2 98,7 101,8 106,9 111,1 114,9 118,2 121,2 124,0 126,6 129,1 147,4 161,2 173,2 184,8 195,5 
20 91,2 96,2 100,4 104,1 107,4 112,7 117,2 121,2 124,7 127,9 130,8 133,5 136,1 155,0 169,2 181,6 193,7 204,8 
25 94,8 100,0 104,4 108,2 111,7 117,2 121,9 126,0 129,6 133,0 136,0 138,9 141,5 160,9 175,3 188,0 200,4 211,8 
50 105,8 111,7 116,7 121,0 124,9 131,1 136,3 140,9 145,0 148,7 152,1 155,3 158,3 178,6 193,9 207,4 220,7 233,0 
100 116,8 123,3 128,8 133,6 138,0 144,8 150,6 155,7 160,2 164,3 168,1 171,6 174,9 196,0 211,9 226,0 240,2 253,2 
200 127,6 134,8 140,9 146,2 151,0 158,5 164,9 170,4 175,3 179,8 184,0 187,8 191,4 213,1 229,4 244,0 258,9 272,5 
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TR 
(anos) 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 10 h 12 h 14 h 16 h 18 h 20 h 22 h 24 h 48h 72h 96h 120h 144h 

500 141,9 150,0 156,8 162,9 168,2 176,6 183,7 189,8 195,3 200,4 205,0 209,3 213,3 235,2 251,8 266,9 282,7 297,0 
1 000 152,7 161,4 168,9 175,4 181,3 190,3 197,9 204,5 210,5 215,9 220,8 225,4 229,8 251,7 268,3 283,6 300,0 314,7 
2 000 163,4 172,8 180,9 187,9 194,3 203,9 212,1 219,2 225,6 231,4 236,7 241,6 246,3 267,9 284,4 299,7 316,7 331,8 
10 000 188,2 199,2 208,7 217,0 224,5 235,6 245,1 253,3 260,7 267,3 273,5 279,2 284,6 304,6 320,3 335,4 353,2 368,8 
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3.9.5 - Duração das chuvas de projeto 

Foi realizada uma análise de sensibilidade considerando a duração da chuva de projeto 
igual ao tempo de concentração arredondado para 1 dia (24 horas) e igual a 3h e 12h. O 
objetivo é obter a duração que maximize o pico do hidrograma. 

A duração das chuvas de projeto igual ao tempo de concentração foi a que produziu o 
maior pico de vazão e maior volume.  

3.9.6 - Fator de redução de área 

O fator de redução de área, que permite avaliar a chuva média na bacia em relação à 
chuva no posto, foi obtido da publicação do Flood Studies Report (1975). Esses fatores 
foram utilizados para determinação do hidrogramas de projeto da bacia de drenagem e 
são apresentados no Quadro 3.18. 

QUADRO 3.18  
FATOR DE REDUÇÃO DE ÁREA 

Duração (min) Área (km²) 
1 5 10 30 100 300 1.000 3.000 10.000 30.000 

5 0,90 0,82 0,76 0,65 0,51 0,38 - - - - 
10 0,93 0,87 0,83 0,73 0,59 0,47 0,32 - - - 
15 0,94 0,89 0,85 0,77 0,64 0,53 0,39 0,29 - - 
30 0,95 0,91 0,89 0,82 0,72 0,62 0,51 0,41 0,31 - 
60 0,96 0,93 0,91 0,86 0,79 0,71 0,62 0,53 0,44 0,35 
120 0,97 0,95 0,93 0,90 0,84 0,79 0,73 0,65 0,55 0,47 
180 0,97 0,96 0,94 0,91 0,87 0,83 0,78 0,71 0,62 0,54 
360 0,98 0,97 0,96 0,83 0,90 0,87 0,83 0,79 0,73 0,67 
1440 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,89 0,86 0,83 0,80 
2880 - 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,91 0,88 0,86 0,82 

3.9.7 - Distribuição temporal das chuvas de projeto 

Outro aspecto fundamental na definição dos hidrogramas de projeto é a distribuição 
temporal das chuvas, ou seja, o hietograma das chuvas de projeto. O hietograma da 
chuva afeta significativamente a forma e a vazão de pico do hidrograma resultante. Assim, 
esta escolha deve ser feita com base na análise dos dados referentes às distribuições 
temporais das chuvas na área ou adotando-se distribuições que caracterizam uma 
situação crítica de projeto. 

Na região do posto pluviométrico de Flores de Goiás não existem pluviógrafos com dados 
horários disponíveis de longas séries de observações, para caracterizar a distribuição 
temporal das chuvas, por isto serão utilizadas as distribuições temporais sugeridas por 
Huff. As duas distribuições temporais de chuvas que são normalmente utilizadas são as 
tormentas de primeiro e segundo quartis. A distribuição do primeiro quartil apresenta a 
chuva concentrada nos primeiros minutos da tormenta e, usualmente, é mais crítica. 
Seguindo-se as recomendações usuais de projeto, utilizou-se a distribuição temporal do 
primeiro quartil, com probabilidade de ocorrência de 50%, apresentada no Quadro 3.19. 
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QUADRO 3.19  
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL HUFF 50% 1° QUARTIL 

Tempo Precipitação 
Acumulada 

Precipitação 
no Intervalo 

(%) (%) (%) 
0,00% 0% 0,0% 
5,00% 6% 6,3% 
10,00% 20% 13,7% 
15,00% 38% 17,8% 
20,00% 52% 14,2% 
25,00% 64% 11,8% 
30,00% 71% 7,2% 
35,00% 76% 4,6% 
40,00% 79% 3,4% 
45,00% 83% 3,6% 
50,00% 85% 2,7% 
55,00% 88% 2,2% 
60,00% 89% 1,9% 
65,00% 91% 2,0% 
70,00% 93% 1,7% 
75,00% 94% 1,3% 
80,00% 96% 1,2% 
85,00% 97% 0,9% 
90,00% 98% 1,3% 
95,00% 99% 1,2% 
100,00% 100% 1,0% 

Na Figura 3.12 são apresentadas as precipitações de projeto corrigidas pelo fator de 
redução de área com duração de 3h para as recorrências de 50, 100, 1.000, e 10.000 
anos. 

 
FIGURA 3.12 

PRECIPITAÇÃO DE PROJETO – DURAÇÃO 3H 
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Na Figura 3.13 são apresentadas as precipitações de projeto corrigidas pelo fator de 
redução de área com duração de 12h para as recorrências de 50, 100, 1.000, e 10.000 
anos. 

 

FIGURA 3.13 
PRECIPITAÇÃO DE PROJETO – DURAÇÃO 12H 

Na Figura 3.14 são apresentadas as precipitações de projeto corrigidas pelo fator de 
redução de área com duração de 24h para as recorrências de 50, 100, 1.000, e 10.000 
anos. 

 

FIGURA 3.14 
PRECIPITAÇÃO DE PROJETO – DURAÇÃO 24H 
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4 - MODELAGEM CHUVA-VAZÃO 

4.1 - Introdução 

A avaliação das máximas vazões na Barragem Paranã foi realizada por modelagem 
hidrológica da bacia hidrográfica com a configuração atual do reservatório de Paranã. 

4.2 - Modelo HEC-HMS 

Para a modelagem hidrológica foi utilizado o software HEC–HMS do Corpo de 
Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Onde as vazões foram determinadas com o 
método do hidrograma unitário, desenvolvido pelo Soil Conservation Service (SCS) que 
define um hidrograma sintético triangular no qual a área do hidrograma corresponde ao 
deflúvio superficial da bacia.  

As precipitações efetivas são calculadas com o método das relações funcionais 
estabelecido pelo Soil Conservation Service (SCS), considerando-se as equações: 

)8,0(
)2,0( 2

xSP
xSPPe +

−
= , se P > 0,2 x S e; 

0=eP  , se P < 0,2 x S 

Nas quais: 

eP  = precipitação efetiva (mm); 

P  = precipitação de projeto (mm); 

254
25400
−

=
CN

S ; capacidade; 

Para estimar a vazão de pico do hidrograma, utiliza-se a expressão: 

 

Na qual: 

pq  = vazão de pico (m³/s); 

A  = área de drenagem (km²); 

Pe = precipitação efetiva (mm); 

D = duração da chuva unitária; 

Ct  = tempo de concentração (h); 

C
p tD

APeq
6.05.0

*208,0
+

=
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Para o cálculo do tempo base do hidrograma faz-se: 

)6.05.0(67.2 Cb tDt +=  

Os hidrogramas de cheias de projeto foram determinados considerando-se as 
precipitações efetivas. 

4.3 - Resultados 

No Quadro 4.1 são apresentados os valores de pico de vazão para a barragem do Paranã 
para as recorrências de 50, 100, 1.000 e 10.000 anos de 3 h de duração. 

 
QUADRO 4.1 

VAZÕES MÁXIMAS BARRAGEM PARANÃ 3H DE DURAÇÃO 

Tempo de 
 Retorno 
(anos) 

Vazão 
(m³/s) 

50 63,2 
100 110,8 
1000 341,5 

10000 659,5 

Na Figura 4.1 são apresentados os hidrogramas para a barragem Paranã para as 
recorrências de 50, 100, 1.000 e 10.000 anos e duração de 3 h. 

 

FIGURA 4.1  
HIDROGRAMA PARANÃ 3H DE DURAÇÃO 
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No Quadro 4.2 são apresentados os valores de pico de vazão para a barragem do Paranã 
para as recorrências de 50, 100, 1.000 e 10.000 anos de 12 h de duração. 

QUADRO 4.2 
 VAZÕES MÁXIMAS BARRAGEM PARANÃ 12H DE DURAÇÃO 

Tempo de 
 Retorno 
(anos) 

Vazão 
(m³/s) 

50 614,4 
100 816,1 
1000 1620,2 

10000 2582,3 

Na são apresentados os hidrogramas para a barragem Paranã para as recorrências de 
50, 100, 1.000 e 10.000 anos e duração de 12 h. 

 

FIGURA 4.2 
HIDROGRAMA PARANÃ 12H DE DURAÇÃO 

No Quadro 4.3 são apresentados os valores de pico de vazão para a barragem do Paranã 
para as recorrências de 50, 100, 1.000 e 10.000 anos de 24 h de duração. 
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QUADRO 4.3 
 VAZÕES MÁXIMAS BARRAGEM PARANÃ 24 H DE DURAÇÃO 

Tempo de 
 Retorno 
(anos) 

Vazão 
(m³/s) 

50 768.5 
100 994.5 
1000 1872.4 

10000 2902.5 

Na Quadro 4.3 são apresentados os hidrogramas para a barragem Paranã para as 
recorrências de 50, 100, 1.000 e 10.000 anos e duração de 24 h. 

 

FIGURA 4.3 
HIDROGRAMA PARANÃ 24H DE DURAÇÃO 

Na Figura 4.4 são apresentados os hidrogramas para a recorrência de 10.000 anos para 
as durações de 3h, 12h e 24h. 
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FIGURA 4.4 
 HIDROGRAMAS BARRAGEM PARANÃ TR 1.000 

5 -  VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DO VERTEDOURO 

5.1 - Introdução 

5.1.1 - Vertedor de Soleira Espessa 

O vertedor de serviço seria capaz de extravasar 460 m3/s no cenário em que o vertedor 
de labirinto está implementado e funcional. Visto que o vertedor de labirinto foi projetado 
tendo em vista a vazão decamilenar de 2348 m³/s. 

A soleira vertente, com crista na elevação 475,01 m, desenvolve-se sobre uma base de 
115 m de largura, por 34 m, na direção do eixo longitudinal do vertedor, construída em 
concreto ciclópico, com cota na elevação 471,20 m. O vertedor de superfície esta situado 
entre as estacas 72+10 e 75+10 da barragem e encontra-se assentado sob o maciço 
compactado da barragem/terreno natural. O desenho do vertedor está exposto na Figura 
5.1. 
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FIGURA 5.1 
SEÇÃO TÍPICA DO VERTEDOR DE SUPERFÍCIE 

Em relação ao vertedor propriamente dito, e segundo os documentos de projeto, é um 
vertedor de soleira livre em concreto com cota situada 2,2 m abaixo da cota de 
coroamento do barramento, largura de 5 m e extensão de 57 m. Imediatamente a jusante 
da soleira se verifica a existência de um trecho em degraus (Figura 5.2), em concreto, 
com aproximadamente 20 m de extensão que conduz as águas a uma série de 
dissipadores de energia. 
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FIGURA 5.2 
VERTEDOR DE SOLEIRA LIVRE DEGRAUS 

5.1.2 - Vertedor Labirinto 

A geometria proposta trata-se da clássica, adaptada à área disponível na ombreira direita 
da barragem do rio Paranã. Em planta, são 6 setores típicos, padronizados, configurando 
uma extensão nominal de crista de 414 m. Cada um desses apresenta dois tramos de 
crista vertente, cada qual com 34,50 m de extensão, posicionados em ângulo divergente 
entre 14o e 15o, em relação ao eixo diretriz longitudinal da calha do vertedouro com a 
crista da soleira vertente na elevação 475,00 m. Os lances são amarrados por trechos, 
também vertentes, de cerca de 1,20 m, perpendiculares à mesma diretriz. A laje de fundo 
se situa na elevação 471,20. A estrutura em foto e planta está exposta na Figura 5.3 e 
Figura 5.4. 



 

BARRAGEM PARANÃ 
RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DOS 

ESTUDOS HIDROLÓGIVOS E 
HIDRÁULICOS  

                

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 
 

38 

 

 

FIGURA 5.3 
VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA

 
FIGURA 5.4 

 VERTEDOURO LABIRINTO EM PLANTA 
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Esta estrutura teria capacidade de extravasamento de 2348 m3/s com uma carga de 2,80 
m sobre a soleira, atingindo o nível do reservatório a cota máxima 477,80 m.  

5.2 - Capacidade de Descarga 

Para a verificação da capacidade de descarga do vertedouro foram utilizados os critérios 
apresentados no Design of Small Dams (DSD) do USBR, Hydraulic Desing Criteria (HDC) 
do USACE, Hydraulic Design of Spillways do USACE e os Critérios de Projeto Civil de 
Usinas Hidroelétricas da Eletrobrás. 

A capacidade de descarga do vertedouro 

Q = Cd.L.H2/3 

Na qual: 

Q = Vazão 

Cd = Coeficiente de descarga 

L = Comprimento da soleira 

H = Carga 

O coeficiente de descarga da ogiva foi definido com o ábaco do HDC de número 711 para 
a condição livre e está reproduzido na Figura 5.5. 

5.2.1 - Vertedor de Soleira Espessa 

Os valores extraídos do ábaco e o coeficiente de descarga convertido para o sistema 
internacional estão expostos no Quadro 5.1. 

QUADRO 5.1 
 VALORES COEFICIENTE DE DESCARGA 

H1/B Cf C (SI) 
0,00 2,50 1,38 
0,20 2,50 1,38 
0,40 2,50 1,38 
0,70 2,80 1,55 
1,00 3,00 1,66 
1,35 3,20 1,77 

1,75 3,40 1,88 

2,00 3,50 1,93 
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FIGURA 5.5  
ÁBACO PARA VERTEDOR DE SOLEIRA ESPESSA 

 

Tendo em vista a carga como a diferença entre o nível máximo maximorum (478 m) e a 
cota da soleira de (475 m) e o comprimento da estrutura (B) de 5 m, têm-se uma relação 
H1/B de 0,6 e um coeficiente de descarga (Cf) de 1,49.  

5.2.2 - Vertedor Labirinto 

O procedimento de cálculo baseou-se no modelo experimental realizado pela Utah Water 
Research Laboratory (UWRL) com objetivo de avaliar o coeficiente de descarga desse 
tipo de estrutura. Para tal, foi utilizado o ábaco exposto na Figura 5.6. 
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FIGURA 5.6  
ÁBACO VERTEDOR LABIRINTO 

 

Cada curva do ábaco representa um ângulo (α) referente ao ângulo que o vertedor forma 
com a direção do escoamento. Nos documentos projetuais consta que esse está entre 14° 
e 15° de modo que é adotada a curva para 15°. A relação H/P é calculada por meio da 
carga (H) e da altura da estrutura (P) iguais a 3 m e 3,8 m, respectivamente. 

O Quadro 5.2 e a Figura 5.7 exibem as curvas de descarga para cada uma das estruturas 
e uma terceira que representa suas capacidades de vertimento combinadas.  

QUADRO 5.2  
CURVA DE DESCARGA BARRAGEM PARANÃ 

Nível de Água (m) Carga (m) Vazão 
Labirinto (m³/s) Vazão Soleira Espessa (m) Vazão Total (m³/s) 

475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

475,50 0,50 243,57 59,72 303,29 

476,00 1,00 692,13 119,44 811,57 

476,50 1,50 1189,61 179,16 1368,77 

477,00 2,00 1655,73 238,88 1894,61 

477,50 2,50 2091,80 310,54 2402,34 

478,00 3,00 2530,18 386,98 2917,16 
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FIGURA 5.7 
CURVA DE DESCARGA VERTEDOR BARRAGEM PARANÃ 

 

Verifica-se que a capacidade de vertimento calculada para o vertedor de soleira espessa 
é de 386,98 m³/s, ao passo que na documentação fornecida verifica-se a vazão de  
460,00 m³/s. Para o vertedor complementar, de labirinto, calculou-se capacidade de 
2.530,18 m³/s, em contrapartida, o valor previsto em projeto está registrado como  
2.348 m³/s. Dessa forma, tem-se que a capacidade de descarga total é de 2.917,16 m³/s, 
em contrapartida, em nível de projeto têm-se 2.808 m³/s.  

5.3 - Amortecimento das cheias 

O escoamento em reservatórios se caracteriza por linha de água horizontal, grande 
profundidade e baixa velocidade. Considerando que a velocidade é baixa, os termos 
dinâmicos do escoamento são, em geral, desprezíveis perto da grande variação do 
armazenamento. Para a avaliação da propagação de onda no reservatório de Paranã, foi 
utilizado o método de Pulz. A metodologia segundo (Chow, 1959) consiste em discretizar 
a equação da continuidade concentrada. E na relação entre armazenamento e vazão 
efluente do reservatório: 

∫ 𝑑𝑆
𝑆𝑖+1

𝑆𝑖

= ∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡
(𝑖+1)∆𝑡

𝑖∆𝑡

− ∫ 𝑄(𝑡)
(𝑖+1)∆𝑡

𝑖∆𝑡

𝑑𝑡 

Em termos de diferenças finitas (Chow, 1959): 

𝑆𝑡+1 − 𝑆𝑡

∆𝑡
=

𝐼𝑡 − 𝐼𝑡+1

2
−

(𝑄𝑡 − 𝑄𝑡+1)

2
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Na qual: 

𝐼𝑡 e 𝐼𝑡+1 =  Vazões de entrada no reservatório 

𝑄𝑡e 𝑄𝑡+1 = Vazões de saída do reservatório 

𝑆𝑡 e 𝑆𝑡+1 = Armazenamento 

Reorganizando esta equação com as variáveis conhecidas de um lado e as incógnitas de 
outro resulta em: 

𝑄𝑡+1 +
2𝑆𝑡+1

∆𝑡
= 𝐼𝑡 + 𝐼𝑡+1 − 𝑄𝑡 +

2𝑆𝑡

∆𝑡
 

Assim pode-se avaliar o efeito da passagem da onda de cheia no reservatório. No Quadro 
5.3 são apresentados os resultados da simulação do amortecimento das cheias com 
duração de 3 h pelo reservatório de Paranã para as recorrências de 50, 100, 1.000 e 
10.000 anos. 

QUADRO 5.3  
AMORTECIMENTO DAS CHEIAS BARRAGEM PARANÃ 

Tempo de 
 Retorno (anos) Vazão Afluente (m³/s) Vazão Efluente (m³/s) Nível de Água (m) 

50 63,20 55,31 475,09 

100 110,80 96,99 475,16 

1.000 341,5 298,82 475,49 

10.000 659,50 517,13 475,81 

No Quadro 5.4 são apresentados os resultados da simulação do amortecimento da cheia 
com recorrência de 50 anos para as durações de 3 h, 12 h e 24 h. Apresenta-se, na 
Figura 5.8, hidrograma para esse tempo de retorno e 24h de duração, correspondente ao 
tempo de concentração da bacia objeto do estudo.  

QUADRO 5.4  
AMORTECIMENTO DE CHEIA DE TEMPO DE RETRONO DE 50 ANOS NA BARRAGEM PARANÃ 

Duração Vazão Afluente (m³/s) Vazão Efluente (m³/s) Nível de Água (m) 

3h 63,20 55,31 475,09 

12h 614,40 579,83 475,77 

24h 768,50 741,33 475,93 
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FIGURA 5.8 
HIDROGRAMAS DE AMORTECIMENTO DE CHEIA TR=50 ANOS E 24H DE DURAÇÃO 

No Quadro 5.5 são apresentados os resultados da simulação do amortecimento da cheia 
com recorrência de 100 anos para as durações de 3 h, 12 h e 24 h. Apresenta-se, na 
Figura 5.9, hidrograma para esse tempo de retorno e 24h de duração, correspondente ao 
tempo de concentração da bacia objeto do estudo.  

QUADRO 5.5  
AMORTECIMENTO DE CHEIA DE TEMPO DE RETORNO DE 100 ANOS DA  BARRAGEM PARANÃ 

Duração Vazão Afluente (m³/s) Vazão Efluente (m³/s) Nível de Água (m) 

3h 110,80 96,99 475,16 

12h 816,10 773,48 475,96 

24h 994,50 964,16 476,14 
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FIGURA 5.9  
HIDROGRAMAS DE AMORTECIMENTO DE CHEIA TR=100 ANOS E 24H DE DURAÇÃO 

No Quadro 5.6 são apresentados os resultados da simulação do amortecimento da cheia 
com recorrência de 1000 anos para as durações de 3h, 12h e 24h. Apresenta-se, na 
Figura 5.10, hidrograma para esse tempo de retorno e 24h de duração, correspondente 
ao tempo de concentração da bacia objeto do estudo.  

 
QUADRO 5.6 

AMORTECIMENTO DE CHEIA DE TEMPO DE RETORNO DE 1000 ANOS DA  BARRAGEM PARANÃ 

Duração Vazão Afluente (m³/s) Vazão Efluente (m³/s) Nível de Água (m) 

3h 341,50 298,82 475,49 

12h 1.620,20 1.547,56 476,67 

24h 1.872,20 1.813,85 476,92 
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FIGURA 5.10  
HIDROGRAMAS DE AMORTECIMENTO DE CHEIA TR=1000 ANOS E 24H DE DURAÇÃO 

No Quadro 5.7 são apresentados os resultados da simulação do amortecimento da cheia 
com recorrência de 10.000 anos para as durações de 3h, 12h, e 24h. Apresenta-se, na 
Figura 5.11, hidrograma para esse tempo de retorno e 24h de duração, correspondente 
ao tempo de concentração da bacia objeto do estudo.  

QUADRO 5.7  
AMORTECIMENTO DE CHEIA DE TEMPO DE RETORNO DE 10.000 ANOS DA  BARRAGEM PARANÃ 

Duração Vazão Afluente (m³/s) Vazão Efluente (m³/s) Nível de Água (m) 

3h 659,50 617,13 475,81 

12h 2.582,30 2.459,67 477,56 

24h 2.902,50 2.805,33 477,89 
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FIGURA 5.11  
HIDROGRAMAS DE AMORTECIMENTO DE CHEIA TR=10.000 ANOS E 24H DE DURAÇÃO 

6 - CONCLUSÃO 

Foram apresentados os estudos hidrológicos elaborados para a atualização da vazão de 
projeto do conjunto de vertedores da barragem Paranã. Foi elaborado modelo hidrológico 
da bacia do Paranã com a configuração atual do reservatório. Foi verificada a capacidade 
de descarga do vertedor para as vazões atualizadas.  

Para a recorrência de 50 anos com duração de 3 horas foi obtida vazão máxima afluente 
de 63,20 m³/s e máxima efluente de 55,31 m³/s, no nível de 475,09. Para esse mesmo 
tempo de retorno, entretanto, com duração de 12 horas, as vazões máximas afluentes e 
efluentes foram de 614,40 m³/s e 579,83 m³/s, respectivamente, com nível na 475,77 m. 
Na duração de 24 horas obtiveram-se vazões máximas afluentes e efluentes de 768,50 
m³/s e 741,33 m³/s respectivamente, ao nível 475,93 m. 

No tempo de retorno de 100 anos, para a duração de 3h, foram obtidos valores de vazões 
máximas afluentes e efluentes de 110,80 e 96,99 m³/s correspondentes ao nível de 
475,16 m. Nessa mesma recorrência, com duração de 12 horas, obtiveram-se vazões 
afluente e efluente de 816,10 m³/s e 773,48 m³/s, respectivamente, correspondentes ao 
nível de 475,96 m. Para 24 horas de duração as vazões afluente e efluente alcançam os 
valores de 994,50 m³/s e 964,16 m³/s, respectivamente e correspondem ao nível de água 
de 476,14 m. 

Por outro lado, no tempo de retorno de 1.000 anos, para duração de 3h, têm-se vazão 
afluente de 341,50 e efluente de 298,82 no nível de água 475,49 m. Para a duração de 
12h, as vazões afluentes e efluentes atingem o patamar de 1620,20 m³/s e 1.547,56 m³/s 
respectivamente, correspondendo ao nível 476,67 m. No cenário com chuva de 24h de 

474,50

475,00

475,50

476,00

476,50

477,00

477,50

478,00

478,50

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0,0 1000,0 2000,0 3000,0 4000,0 5000,0 6000,0

N
ív

el
 d

e 
Ag

ua
 (m

)

Va
zã

o 
(m

³/s
)

Tempo (horas)
Hidrograma
Afluente (m³/s)

Hidrograma
 Efluente (m³/s)

NA reservatório
 (m)



 

BARRAGEM PARANÃ 
RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DOS 

ESTUDOS HIDROLÓGIVOS E 
HIDRÁULICOS  

                

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 
 

48 

 

duração, as vazões afluente e efluente alcançam 1.872,20 m³/s e 1.813,85 m³/s no nível 
476,92 m. 

Por fim, considerando uma chuva de recorrência decamilenar (TR =10.000 anos) as 
vazões afluentes e efluentes para uma duração de 3h são respectivamente 659,50 m³/s e 
617,13 m³/s, correspondentes a 475,81 m. No cenário de uma chuva de 12h a vazão 
afluente é 2.582,30 m³/s e a efluente 2.459,67 m³/s correspondentes a um nível de água 
de 477,56 m. Por fim, para 24h de duração a vazão afluente é de 2.902,50 m³/s e a 
efluente 2.805,33 m³/s em um nível de 477,89 m. Dessa forma, não se verifica a 
manutenção da borda livre recomenda de 1,0 m para barragens de terra. 
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1 - REGRA OPERACIONAL DOS ÓRGÃOS EXTRAVASORES 

1.1 - VERTEDOURO 

A Barragem do Paranã possui dois vertedouros: um de serviço, projetado e construído 
juntamente com o as demais estruturas e um de labirinto realizado posteriormente.  

Para a primeira estrutura não foram apresentados nenhum estudo que subsidie seu 
dimensionamento sob o ponto de vista hidrológico.  

Já no segundo, existem informações que tangem vazões de projeto e de descarga 
relacionada à cheias de tempos de retorno específicos.  O memorial descritivo atrelado ao 
projeto do vertedouro complementar afirma que a estrutura teria capacidade de 
extravasamento de 2 348 m³/s com carga de 2,80 m sobre a soleira atingindo o nível do 
reservatório a cota máxima 477,80 m. O Quadro 1.1 abaixo expõe as vazões de 
extravasão calculadas para vazões de diferentes tempos de retorno.  

QUADRO 1.1  
VAZÕES DE DESCARGA PARA DIFERERENTES TEMPOS DE RETORNO DECAMILENAR 

TR (anos) 10 000 Vazão (m³/s) 2801 

 NA res (m) Cota crista (m) Coef. Vazão L sol (m) Q calc (m³/s) 
Vertedor complementar 477,8 475 1,21 414 2.348 

Vertedor de serviço 477,8 475 1,70 57,7 460 

Q Total     2.808 

QUADRO 1.2 
 VAZÃO DE DESCARGA PARA DIFERENTES TEMPOS DE RETORNP MLENAR 

TR (anos) 1 000 Vazão (m³/s) 2205 

 NA res (m) Cota crista (m) Coef. Vazão L sol (m) Q calc (m³/s) 
Vertedor complementar 477,25 475 1,34 414 1.873 

Vertedor de serviço 477,25 475 1,70 57,7 331 
Q Total     2.204 

QUADRO 1.3  
VAZÃO DE DESCARGA PARA DIFERENTES TEMPOS DE RETORNP CENTENÁRIA 

TR (anos) 100 Vazão (m³/s) 1602 

 NA res (m) Cota crista (m) Coef. Vazão L sol (m) Q calc (m³/s) 
Vertedor complementar 476,71 475 1,50 414 1.390 

Vertedor de serviço 476,71 475 1,70 57,7 219 
Q Total     1.610 

 

  



 

BARRAGEM PARANÃ 
VOLUME III – PLANOS E 

PROCEDIMENTOS  

                

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 
Data de Emissão: 04/12/2021 

2 

 

A vazão máxima de extravasão sobre um vertedouro é ditada pela seguinte equação 
geral: 

Q = C L H 3/2 

Na qual, 

C = coeficiente de vazão; 
L = comprimento de soleira (m); 
H = carga hidráulica sobre a soleira (m). 

Para determinação do coeficiente de vazão C foram consideradas as recomendações do 
artigo "Design of Labyrinth Spillways", de Tullis, Amanian e Waldron, publicado pelo 
Journal of Hydraulic Engineer, tendo em conta o ângulo entre os tramos vertentes do 
vertedouro e a relação H/p, onde “H” é a carga sobre a crista do vertedouro e “p” é a 
altura da soleira do vertedouro. 

No Quadro 1.4 e Figura 1.1, apresenta-se a curva de capacidade de vazão do vertedouro 
complementar projetado, com os coeficientes de vazão considerados para cada carga 
hidráulica. 

QUADRO 1.4 
CURVA DE CAPACIDADE E COEFICIENTES DE VAZÃO 

COEF. VAZÃO VAZÃO (m³/s) NÍVEL D’ÁGUA (m) 
 0 475,00 

1,57 58 475,20 
1,65 173 475,40 
1,69 326 475,60 
1,70 503 475,80 
1,68 696 476,00 
1,64 894 476,20 
1,59 1.092 476,40 
1,54 1.286 476,60 
1,47 1.474 476,80 
1,41 1.654 477,00 
1,35 1.829 477,20 
1,30 2.002 477,40 
1,25 2.174 477,60 
1,21 2.348 477,80 
1,18 2.528 478,00 
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FIGURA 1.1 

CURVA DE CAPACIDADE DE VAZÃO DO VERTEDOURO COMPLEMENTAR 

1.2 - DESCARREGADOR DE FUNDO 

Não foi apresentado estudo de avaliação do tempo de esvaziamento do reservatório pelo 
descarregador de fundo. 

O acionamento das comportas de controle é elétrico. 

Não foram fornecidas curva de vazão do descarregador de fundo ou regras de operação 
para seus equipamentos hidromecânicos associados.  

2 - REGRA OPERACIONAL DO RESERVATÓRIO 

Os usos principais do reservatório se situam na regularização de vazão e armazenamento 
voltado para irrigação. A Barragem do Paranã compõe conjunto de barragens a ser 
implementado na região que constituem o Projeto Flores de Goiás. O reservatório 
também é utilizado para fins turísticos e recreativos, bem como de pesca por moradores 
da região.  

Os órgãos de operação existentes na barragem são representados por descarregador de 
fundo e tomada d’água associada por canal de adução. Suas características estão 
explicitadas abaixo. 
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2.1 - DESCARGA DE FUNDO 

A descarga de fundo é composta por dois condutos metálicos instalados no interior das 
galerias, sob berços de concreto e fixados a estes com sintas metálicas e reconformado o 
aterro no entorno da estrutura. Como se observa na Figura 2.1 a reconformação do aterro 
acarretou na execução de uma berma. Essa configuração não é equivalente ao projetado 
originalmente, fora executada devido a sinistro da ruptura pela ombreira.  

 

FIGURA 2.1 
VISTA SUPERIOR DA REGIÃO DO DESCARREGADOR DE FUNDO 

Nas Figura 2.2 e Figura 2.3 é possível observar a situação do descarregador de fundo. 
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FIGURA 2.2 
VISTA GERAL DA REGIÃO DO DESCARREGADOR DE FUNDO 

 

FIGURA 2.3 
SAIDA DOS CONDUTOS METÁLICOS 
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2.2 - TOMADA D’ÁGUA 

Na tomada d’água empregam-se duas galerias celulares com dimensões de 2,0x2,0 m e 
comporta a jusante como exibido nos desenhos do projeto original representados pelas 
Figura 2.4 a Figura 2.6. 

A situação atual e o estado de conservação dos hidromecânicos da tomada d’água são 
apresentados da Figura 2.4 a Figura 2.6 ressaltando-se que não foram disponibilizadas as 
dimensões das estruturas, especificações e manuais/regras de operação. Ressalta-se 
que, aparentemente, os equipamentos são semelhantes aos da descarga de fundo. 

 
FIGURA 2.4  

PLANTA TOMADA D’ÁGUA 
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FIGURA 2.5 

SEÇÃO TÍPICA DA GALERIA CELULAR 

 
FIGURA 2.6 

DETALHE DA COMPORTA A JUSANTE 
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FIGURA 2.7 
TOMADA D'ÁGUA VISTA SUPERIORR 

FIGURA 2.8 
TOMADA D’ÁGUA – VISTA FRONTAL 

O regime de operação do aproveitamento é manual por meio de estruturas 
eletromecânicas operadas localmente. Não foram apresentadas regras de operação para 
o reservatório.  
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As vazões mínimas à jusante, condições de operação e procedimentos do reservatório 
Paranã estão estabelecidas na Resolução ANA 1399, de 08 de setembro de 2014, 
apresentadas no Anexo I – Operação do reservatório.  

3 - PLANO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS  

3.1 - MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS  

O plano de manutenção das estruturas da barragem de Paranã define regras de 
manutenções que devem ocorrer periodicamente e tem, preferencialmente, caráter 
preventivo.  

3.1.1 - Ações de manutenção na barragem de terra 

Segundo o Volume I do Manual do empreendedor sobre Segurança de Barragens (ANA, 
2016), as ações correntes em barragens de aterro são as apresentadas no Quadro 3.1. 

QUADRO 3.1 
AÇÕES DE MANUTENÇÃO NA BARRAGEM DE TERRA 

Talude de montante (rip-rap) 
Substituição de material degradado 
Arranque ou remoção de vegetação 
Recargas e regularização de material de proteção 

Crista da barragem 

Controle da vegetação 
Recomposição de áreas degradadas 
Limpeza de elementos de drenagem superficial  
Reavaliação da capacidade da drenagem superficial 
e instalação de elementos de drenagem em áreas 
com drenagem superficial deficiente. 
Colmatação de tocas e tuneis de animais 

Talude de jusante e área adjacente  

Controle no acesso a barragem  
Controle da vegetação  
Substituição de placas de avisos e advertências 
danificadas 
Reavaliação da capacidade da drenagem superficial 
e instalação de elementos de drenagem em áreas 
com drenagem superficial deficiente. 
Recomposição de áreas degradadas 
Substituição do material de proteção degradado do 
talude 

FONTE: ANA (2016) 

3.1.2 - Ações de manutenção em órgãos extravasores 

Segundo o Volume I do Manual do empreendedor sobre Segurança de Barragens (ANA, 
2016), as ações correntes em órgãos extravasores são as apresentadas no Quadro 3.2. 



 

BARRAGEM PARANÃ 
VOLUME III – PLANOS E 

PROCEDIMENTOS  

                

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 
Data de Emissão: 04/12/2021 

10 

 

 
QUADRO 3.2 

AÇÕES DE MANUTENÇÃO EM ÓRGÃOS EXTRAVASORES 

Limpeza das estruturas dos vertedouros, retirando os materiais arrastados pelo escoamento ou caídos das 
margens adjacentes. 
Recolocação dos enrocamentos deslocados ou reforço do enrocamento existente na proteção de taludes, 
como seja, a área lateral dos canais do vertedouro. 
Limpeza da vegetação e tratamento das juntas, para evitar infiltrações, nomeadamente, nas bacias de 
dissipação. 
Tratamento das áreas pontuais do concreto, com sinais de deterioração ou cavidades. 
Tratamento de fissuras em tubos de arejamento de comportas para evitar infiltrações. 
Manutenção da drenagem superficial adjacente aos muros laterais do canal do vertedouro 

FONTE: ANA (2016) 

3.1.3 - Ações de manutenção de instrumentos  

Foi constatado nas visitas técnicas de 2016 e 2017 a falta de Instrumentação para 
monitoramento do barramento de Paranã. Contudo, a instalação de instrumentação foi 
prevista e, após instaladas, devem seguir regras de manutenção.  

O volume VII dos Manuais do Empreendedor da Agencia Nacional de Águas (ANA) indica 
ações de manutenção recorrentes em barragens de aterro e estão expostas no Quadro 
3.3. 

QUADRO 3.3 
AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS 

Marcos topográficos e de referência  
Pintura e identificação periódica 
Limpeza da vegetação em torno do equipamento 
Conservação dos acessos 

Placas de recalque 
Verificação do estado de conservação das tampas 
após cada leitura 
Pintura e identificação periódica 

Piezômetros de tubo aberto Pintura e identificação periódica da cabeça exterior 

Piezômetros pneumáticos e elétricos, e células dei 
pressão total. 

Ações de conservação das estruturas das centrais 
de leitura (drenagem, desumidificação, pinturas), e 
do acesso. 
Verificação ou identificação dos cabos ou tubos 

Medidores de vazão 
Limpeza de sedimentos e de vegetação 
Limpeza de sedimentos e de vegetação 

FONTE: ANA (2016) 

3.2 - PERIODICIDADE 

As ações listadas nos itens 3.1 - e 0 devem ser realizadas se identificadas nas inspeções 
e/ou quando forem julgadas necessárias pelo coordenador do Plano de Segurança da 
Barragem. 
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3.3 - MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS  

Segundo a ANA, as regras de manutenção dos equipamentos e sua periodicidade devem 
estar de acordo com os manuais dos equipamentos desenvolvido pelo fornecedor.  

No caso da barragem de Paranã, não foram disponibilizados os manuais dos 
equipamentos e, consequentemente, as ações de manutenção não foram definidas.  

4 - PLANO DE MONITORAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO 

Foi constatado nas visitas técnicas de 2016 e 2017 a falta de Instrumentação para 
monitoramento do barramento de Paranã. Sendo assim, foi prevista a instalação de 
medidores de vazão, marcos superficiais e medidores de nível de água para o 
acompanhamento do desempenho da barragem.  
No entanto, a instalação dos equipamentos não foi executada e na atual situação a 
barragem de Paranã não possui instrumentações para monitoramento.  

5 - PLANO DE INSPEÇÕES  

5.1 - INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR  

5.1.1 - Periodicidade  

A periodicidade da inspeção de segurança regular é função da categoria de risco e dano 
potencial associado. A Barragem do Paranã é classificada de alto risco e dano potencial 
associado se enquadrando em classe A. Com base na resolução normativa n° 236, de 3 
de janeiro de 2017 da Agência Nacional de Águas (ANA) barragens que não sejam 
Classe D (Paranã é Classe A) devem ser submetidas à ISR em regime anual  

5.1.2 - Recursos Necessários  

Na inspeção de segurança regular, a equipe deve ser portadora minimamente dos 
seguintes equipamento: nível, material de geólogo, corda, lanterna, sacos para amostras, 
canivete, binóculo, trado para colher amostras, medidor de nível de água nos 
piezômetros, trena (2,0 a 5,0 m), câmera de vídeo, máquina fotográfica, GPS, 
fissurômetro, caderno, caneta, EPI e primeiros socorros. 

5.1.3 - Roteiro das Inspeções  

A inspeção de campo tem por objetivo identificar situações que possam afetar a 
segurança da barragem. Assim é importante observar todas as regiões da barragem. A 
técnica geral é caminhar sobre os taludes e a crista em diferentes direções, de forma a 
observar todas as regiões da barragem. De um determinado ponto sobre a barragem 
pequenos detalhes podem usualmente ser vistos a uma distância de 3 a 10 m em 
qualquer direção, dependendo da vegetação. Na análise das situações perigosas, 
interessa identificar os tipos de anomalia encontrados, seu impacto na segurança da 
barragem e as ações que devem ser implantadas. É importante a identificação dos fatores 
que estão na gênese das anomalias. Durante as inspeções visuais, devem ser 
fotografadas todas as perspectivas das obras e, nomeadamente, situações que possam 
vir a necessitar de correção. 



 

BARRAGEM PARANÃ 
VOLUME III – PLANOS E 

PROCEDIMENTOS  

                

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 
Data de Emissão: 04/12/2021 

12 

 

5.1.4 - Qualificação dos Inspetores 

A Lei nº 12.334/2010 determina que as inspeções de segurança regulares devam ser 
efetuadas por equipe de segurança de barragem integrada por profissionais treinados e 
capacitados, sendo preferencialmente composta por profissionais do próprio 
empreendedor. Tanto no caso de profissional do próprio quadro quanto de profissional 
contratado, o preenchimento das fichas de inspeção deve ser realizado por engenheiro, 
podendo ser aceito (a critério da entidade fiscalizadora) que seja feito por técnico de nível 
médio com capacitação e treinamento adequados. No entanto, o relatório deve sempre 
ser assinado por um engenheiro com qualificação em barragens, de acordo com as 
normas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). Em todos os casos, o 
engenheiro deve obter junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
para execução dos serviços ou, caso seja funcionário do empreendedor, a ART de cargo 
ou função relativa à barragem. A inspeção deve ser realizada por equipe multidisciplinar 
de engenheiros contendo um engenheiro geotécnico/geólogo, engenheiro estrutural, 
engenheiro de materiais, engenheiro hidráulico e mecânico. 

5.2 - INSPEÇÃO DE SEGURANÇA ESPECIAL  

5.2.1 - Objetivo 

De acordo com o art. 9º da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, em seu § 2° “a 
inspeção de segurança especial será elaborada, conforme orientação do órgão 
fiscalizador, por equipe multidisciplinar de especialistas, em função da categoria de risco e 
do dano potencial associado à barragem, nas fases de construção, operação e 
desativação, devendo considerar as alterações das condições a montante e jusante da 
barragem”. Assim, pode-se defini-la como uma inspeção realizada por especialistas em 
condições específicas, tais como: após a ocorrência de uma anomalia ou de um evento 
adverso que possa colocar em risco a segurança da barragem, em situações críticas da 
vida da barragem e durante a revisão periódica de segurança de barragem. 

5.2.2 -  Qualificação dos Inspetores 

A inspeção de segurança especial deve ser conduzida por equipe de especialistas, na 
presença do responsável técnico pela segurança da barragem, e ainda, eventualmente, 
de outros intervenientes no controle de segurança. No Quadro 5.1 é apresentada a equipe 
mínima recomendada em função da anomalia ou evento ocorrido. 

QUADRO 5.1 
EQUIPE MÍNIMA EM FUNÇÃO DA ANOMALIA/EVENTO 

ANOMALIA/EVENTO EQUIPE MÍNIMA A SER ALOCADA 
Aberturas de juntas, fissuras no concreto, deteriorações do 

concreto associadas a reações químicas, movimentos nos taludes Engenheiro estrutural/civil 

Deplecionamento rápido do reservatório Engenheiro estrutural/civil 

Galgamento Engenheiro estrutural/civil Engenheiro 
hidráulico/civil 

Cheias, sismos e secas Engenheiro estrutural/civil Engenheiro 
hidráulico/civil 

Descomissionamento Engenheiro estrutural/civil Engenheiro 
hidráulico/civil 
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ANOMALIA/EVENTO EQUIPE MÍNIMA A SER ALOCADA 
Equipamentos hidromecânicos Engenheiro mecânico 

 

Os profissionais da equipe responsável pela inspeção de segurança especial devem ter 
registro no CREA, com atribuições profissionais para o projeto ou construção, operação 
ou manutenção de barragens, compatíveis com as definidas pelo Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (CONFEA). 

Para apoio às atividades de campo, pode necessitar de uma equipe para avaliar 
anomalias específicas. Essa equipe de apoio pode contar com mergulhador, topógrafo, 
laboratorista e inspetor de campo. 

5.2.3 -  Recursos Necessários  

Na inspeção de segurança regular, a equipe deve ser portadora minimamente dos 
seguintes equipamentos. Nível, Material de geólogo, corda, lanterna, sacos para 
amostras, canivete, binóculo, trado para colher amostras, medidor de nível de água nos 
piezômetro, trena (2,0 a 5,0 m), câmara de vídeo, máquina fotográfica, GPS, fissurômetro, 
caderno, caneta, EPI e primeiros socorros. 

5.2.4 - Roteiro da Inspeção  

O roteiro da inspeção depende da situação a ser investigada e da metodologia de 
trabalho da equipe de especialistas. 

Em barragens de terra, as principais causas de rupturas, estão relacionadas com solos 
que se mostram mais vulneráveis ao galgamento. Erosão interna e concentração de fluxo 
no corpo da barragem e em contato com estruturas rígidas ou a fundação é outro fator 
importante na deterioração.  

Outro aspecto a ser considerado é a compactação excessiva da crista, em função de 
caracterização inadequada da deformação dos materiais e da ocorrência de 
deslizamentos nos taludes, especialmente por conta de tensões neutra resultante de 
falhas no sistema de drenagem.  

6 - PLANO DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS 

6.1 - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR  

6.1.1 - Formatação  

O relatório de inspeção de segurança regular deve seguir a formatação padrão da 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.  

6.1.2 - Estrutura do Documento 

O Relatório de inspeção deve conter minimamente. Introdução, desenvolvimento, 
conclusões, equipe participante e no final do documento deverá ser realizado o 
preenchimento da Planilha de inspeção conforme o modelo que segue: 
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DADOS GERAIS - CONDIÇÃO ATUAL: 
1 - Barragem: 
2 - Coordenadas: 
3 - Município/Estado: 
4 - Vistoriado por: Assinatura: 
5 - Cargo: Instituição 
6 - Data da Vistoria / Número da vistoria: Número da vistoria: 
7 - Cota atual do nível d’água: 
8 - Bacia: 
 

SITUAÇÃO: MAGNITUDE: NÍVEL DE PERIGO: (NP) 
NA - Este item Não é Aplicável I - Insignificante 0 - Nenhum 
NE - Anomalia Não Existente P - Pequena 1 - Atenção 
PV - Anomalia constatada pela Primeira Vez M - Média 2 - Alerta 
DS - Anomalia Desapareceu G - Grande 3 - Emergência 
DI - Anomalia Diminuiu     
PC - Anomalia Permaneceu Constante     
AU - Anomalia Aumentou     
NI - Este item Não foi Inspecionado     
 

A. INFRAESTRUTURA OPERACIONAL SITUAÇÃO MAGNITUDE NP 
1 Falta de documentação sobre a Barragem NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
2 Falta de material para manutenção NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
3 Falta de treinamento do pessoal NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
4 Precariedade de acesso de veículos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
5 Falta de energia elétrica NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
6 Falta de sistema de comunicação eficiente NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
7 Falta ou deficiência de cercas de proteção NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
8 Falta ou deficiência nas placas de aviso NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
9 Falta de acompanhamento da Adm. Regional NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

10 Falta de instrução dos equipamentos hidromecânicos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
Comentários:  

               
B. BARRAGEM SITUAÇÃO MAGNITUDE NP 

B.1 TALUDE DE MONTANTE NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
1 Erosões NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
2 Escorregamentos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
3 Fissura/afundamento (face de concreto) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
4 Rip-rap incompleto, destruído ou deslocado NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
5 Afundamentos e buracos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
6 Árvores e arbustos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
7 Erosão nos encontros das ombreiras NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
8 Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
9 Deslocamento de blocos de rocha pelo efeito de ondas NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

Comentários:  
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B.2 CRISTA SITUAÇÃO MAGNITUDE NP 
1 Erosões NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
2 Fissuras longitudinais e transversais NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
3 Falta de revestimento NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
4 Falha no revestimento NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
5 Desabamentos/afundamentos (recalques) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
6 Árvores e arbustos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
7 Defeitos na drenagem NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
8 Defeitos no meio-fio NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
9 Formigueiro, cupinzeiros ou tocas de animais NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

10 Desalinhamento do meio-fio NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
11 Depressões devido à falta de sobrelevação NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

Comentários:  

               B.3 TALUDE DE JUSANTE SITUAÇÃO MAGNITUDE NP 
1 Erosões ou ravinamentos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
2 Escorregamentos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
3 Fissuras NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
4 Falha na proteção granular NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
5 Falha na proteção vegetal NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
6 Afundamentos e buracos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
7 Árvores e arbustos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
8 Erosão nos encontros das ombreiras NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
9 Cavernas e buracos nas ombreiras NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

10 Canaletas quebradas ou obstruídas NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
11 Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
12 Sinais de movimento NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
13 Sinais de fuga de água ou áreas úmidas (surgências) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
14 Carreamento de material na água dos drenos  NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

Comentários:  

               B.4 VERTEDOURO DE SERVIÇO SITUAÇÃO MAGNITUDE NP 
1 Rachaduras ou trincas no concreto NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
2 Ferragem do concreto exposta NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
3 Deterioração da superfície do concreto NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
4 Descalçamento da estrutura NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
5 Juntas de dilatação danificadas NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
6 Sinais de deslocamentos das estruturas NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
7 Sinais de percolação ou áreas úmidas NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
8 Carreamento de material na água dos drenos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
9 Vazão nos drenos de controle NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

10 Rachaduras/fissuras nos contrafortes NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
11 Rachaduras/fissuras nos muros laterais NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
12 Erosão nos muros laterais NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
13 Deterioração da superfície do concreto dos muros NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
14 Deficiência/deterioração do "flash board" NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
15 Deterioração suporte do "flash board" NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
16 Ocorrência de buracos na soleira NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
17 Presença de entulho na bacia de dissipação NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
18 Presença de vegetação na bacia de dissipação NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
19 Erosão na base dos canais (área de restituição) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
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Comentários:  

               B.5 VERTEDOURO DE LABIRINTO SITUAÇÃO MAGNITUDE NP 
1 Rachaduras ou trincas no concreto NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
2 Ferragem do concreto exposta NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
3 Deterioração da superfície do concreto NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
4 Descalçamento da estrutura NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
5 Juntas de dilatação danificadas NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
6 Sinais de deslocamentos das estruturas NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
7 Sinais de percolação ou áreas úmidas NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
8 Carreamento de material na água dos drenos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
9 Vazão nos drenos de controle NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

10 Rachaduras/fissuras nos contrafortes NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
11 Rachaduras/fissuras nos muros laterais NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
12 Erosão nos muros laterais NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
13 Deterioração da superfície do concreto dos muros NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
14 Deficiência/deterioração do "flash board" NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
15 Deterioração suporte do "flash board" NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
16 Ocorrência de buracos na soleira NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
17 Presença de entulho na bacia de dissipação NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
18 Presença de vegetação na bacia de dissipação NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
19 Erosão na base dos canais (área de restituição) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

Comentários:  

               B.6 INSTRUMENTAÇÃO SITUAÇÃO MAGNITUDE NP 
1 Acesso precário aos instrumentos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
2 Piezômetros entupidos ou defeituosos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
3 Marcos de recalque defeituosos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
4 Medidores de vazão defeituosos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
5 Falta de instrumentação NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
6 Falta de registro de leituras da instrumentação  NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

Comentários:  

               C. RESERVATÓRIO SITUAÇÃO MAGNITUDE NP 
1 Réguas danificadas ou faltando NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
2 Construções em áreas de proteção NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
3 Poluição por esgoto, lixo, pesticidas etc. NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
4 Indícios de má qualidade d'água NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
5 Erosões NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
6 Assoreamento NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
7 Desmoronamento das margens NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
8 Existência de vegetação aquática excessiva NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
9 Desmatamentos na área de proteção NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

10 Presença de animais e peixes mortos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
11 Animais pastando NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
12 Falta Log Boom: Tomada d'água NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
13 Log Boom danificado/ineficiente: Tomada d'água NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

14 Danos nas estruturas de fixação do Log Boom: Tomada 
d'água NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

15 Falta Log Boom: Vertedouro NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
16 Log Boom danificado/ineficiente: Vertedouro NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
17 Danos nas estruturas de fixação do Log Boom: Vertedouro NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

Comentários:  
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D. TOMADA D`ÁGUA - BOCA DE ENTRADA E COMPORTA SITUAÇÃO MAGNITUDE NP 
1 Assoreamento NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
2 Obstrução e entulhos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
3 Ferragem exposta NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
4 Deterioração na superfície do concreto NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
5 Falta de grade de proteção NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
6 Defeitos na grade NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
7 Peças fixas (corrosão, amassamento, pintura) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
8 Estrutura do "stop-log" (idem) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
9 Defeito no acionamento do "stop-log" NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

10 Defeito no ponto de içamento NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
Comentários:  

               
D. TORRE DA TOMADA D`ÁGUA SITUAÇÃO MAGNITUDE NP 

D.1 ENTRADA NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
1 Assoreamento NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
2 Obstrução e entulhos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
3 Tubulação danificada NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
4 Registos defeituosos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
5 Falta de grade de proteção NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
6 Defeitos na grade NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
7 Passarela de acesso NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

Comentários:  

               
D.2 COMPORTAS SITUAÇÃO MAGNITUDE NP 

1 Hastes (travada no mancal, corrosão e empenamento) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

2 Base dos mancais (corrosão, falta de chumbadores) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
3 Falta de mancais NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
4 Corrosão nos mancais NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

5 Falha nos chumbadores, lubrificação e pintura do pedestal NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

6 Falta de indicador de abertura NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
7 Falta de volante NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

8 Peças fixas (corrosão, amassamento da guia e falha na 
pintura) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

9 Estrutura (corrosão, amassamento e falha na pintura) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
10 Defeito nas vedações (vazamento) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
11 Defeito nas rodas (comporta- vagão) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
12 Defeito nos rolamentos ou buchas e retentores NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
13 Defeito no ponto de içamento NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
14 Água estagnada sobre os braços da comporta NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
15 Crescimento de vegetação na estrutura NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

Comentários:  
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D.3 ESTRUTURA DA TORRE DA TOMADA DE ÁGUA SITUAÇÃO MAGNITUDE NP 

1 Peças fixas (corrosão, amassamento da guia e falha na 
pintura) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

2 Estrutura (corrosão, amassamento e falha na pintura) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
3 Defeito nas vedações (vazamento) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
4 Defeito nas rodas (comporta- vagão) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
5 Defeito nos rolamentos ou buchas e retentores NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
6 Defeito no ponto de içamento NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
7 Água estagnada sobre os braços da comporta NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
8 Crescimento de vegetação na estrutura NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
9 Deterioração da instalação de controle NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

Comentários:  
 
 

               

E DESCARGA DE FUNDO SITUAÇÃO MAGNITUDE NP 
1 Corrosão e vazamentos na tubulação NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
2 Sinais de abrasão ou cavitação NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
3 Defeitos nas juntas NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
4 Deformação no conduto NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
5 Desalinhamento do conduto NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
6 Surgências de água no concreto NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
7 Precariedade de acesso NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
8 Vazamento nos dispositivos de controle NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
9 Surgência de água junto à galeria NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

10 Falta de manutenção NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
11 Presença de pedras e lixo dentro da galeria NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
12 Defeitos no concreto NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

Comentários:  

               
F ESTRUTURA DE SAÍDA DA GALERIA SITUAÇÃO MAGNITUDE NP 
1 Corrosão e vazamentos na tubulação NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
2 Sinais de abrasão ou cavitação NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
3 Ruídos estranhos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
4 Defeito nos dispositivos de controle NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
5 Surgências de água no concreto NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
6 Precariedade de acesso (árvores e arbustos) NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
7 Vazamento nos dispositivos de controle NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
8 Falta de manutenção NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
9 Construções irregulares NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

10 Falta ou deficiência de drenagem da caixa de válvulas NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
11 Presença de pedras e lixo dentro da caixa de válvulas NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
12 Defeitos no concreto NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   
13 Defeitos na cerca de proteção NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G   

Comentários:  
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6.1.3 - Cadastro Controle e Arquivo  

Deverá ser mantido o histórico das inspeções realizadas na Barragem do Paranã em 
arquivo, e sempre que for realizada nova inspeção devem-se confrontar os pontos 
levantadas na inspeção anterior para verificar se as anomalias identificadas foram 
sanadas. 

6.2 - RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA ESPECIAL  

Nos casos de situação de emergência, deve ser encaminhado, com a máxima urgência, à 
entidade fiscalizadora um parecer preliminar contendo as recomendações e medidas 
imediatas, assinado pelo especialista responsável, de acordo com a área de 
especialidade requerida. O relatório deve ser elaborado pela equipe especialista e conter 
parecer conclusivo sobre a condição da barragem e seu nível de perigo, recomendações 
e medidas detalhadas para mitigação e solução dos problemas encontrados e/ou 
prevenção de novas ocorrências, incluindo cronograma para implementação. 

Nesse contexto, o capítulo do relatório com conclusões, recomendações e ações a 
implementar pode indicar diversas ações a serem implementadas pelo empreendedor, 
que deve enviar o relatório de inspeção à entidade fiscalizadora, dentro dos prazos 
estipulados, para sua informação e eventual implementação de ações.
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ANEXO I – OPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO 
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1 - REGISTRO DE OPERAÇÃO 

1.1 - Dados de Níveis no Reservatório e Fluxos Afluentes e Efluentes 

Os dados de níveis referentes ao reservatório da Barragem do Paranã são do período de 
01 de fevereiro de 2010 a 10 de julho de 2017. As leituras realizadas foram diárias. Os 
dados elucidam o histórico de cotas do reservatório por meio dos níveis jusante e 
montante (em m). Além disso, há um código de legendas coloridas associadas a níveis de 
referência e ocorrências no reservatório. A legenda e os dados supracitados estão 
expostos nos Quadro 1.1 e Quadro 1.2.  

QUADRO 1.1  
CÓDIGO DE CORES DE NÍVEL DO RESERVERVATÓRIO 

LEGENDA 
                        

    Cota 
Mínima     Cota Segurança     Vertendo    Controle   Decisão 

                        
 

QUADRO 1.2  
DADOS DE NÍVEL DO RESERVATÓRIO 

DATA 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

01/jan           -      475,45      474,45       470,65     473,92    475,16    468,15    
02/jan           -      475,55      474,45       470,63     473,96    475,18    468,22    
03/jan           -      475,63      474,45       470,60     474,00    475,17    468,27    
04/jan           -      475,70      474,50       470,58     474,00    475,16    468,30    
05/jan           -      475,73      474,50       470,58     474,01    475,15    468,34    
06/jan           -      475,71      474,50       470,58     474,01    475,09    468,38    
07/jan           -      475,69      474,50       470,58     474,01    475,01    468,41    
08/jan           -      475,68      474,50       470,58     474,00    474,96    468,51    
09/jan           -      475,65      474,49       470,73     474,00    474,91    468,62    
10/jan           -      475,61      474,49       470,81     474,00    474,86    468,73    
11/jan           -      475,61      474,55       470,94     473,99    474,82    468,90    
12/jan           -      475,59      474,62       470,99     473,99    474,78    469,12    
13/jan           -      475,57      474,70       471,08     473,99    474,75    469,37    
14/jan           -      475,56      474,76       471,10     473,98    474,73    469,50    
15/jan           -      475,55      474,83       471,12     473,96    474,71    469,59    
16/jan           -      475,60      474,89       471,18     473,96    474,68    469,75    
17/jan           -      475,57      474,96       471,24     473,96    474,66    469,95    
18/jan           -      475,55      474,98       471,27     473,96    474,63    470,10    
19/jan           -      475,55      475,01       471,36     473,97    474,60    470,30    
20/jan           -      475,54      475,02       471,43     474,06    474,58    470,65    470,51  
21/jan           -      475,40      475,10       471,61     474,13    474,56    471,00    470,57  
22/jan           -      475,38      475,11       471,70     474,18    474,54    471,30    470,59  
23/jan           -      475,36      475,12       471,75     474,23    474,52    471,65    470,61  
24/jan           -      475,35      475,15       471,78     474,30    474,50    472,05    470,63  
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DATA 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
25/jan           -      475,35      475,20       471,82     474,35    474,48    472,30    470,69  
26/jan           -      475,35      475,21       471,91     474,40    474,48    472,80    470,75  
27/jan           -      475,35      475,21       472,02     474,50    474,47    473,30    470,79  
28/jan           -      475,34      475,26       472,10     474,55    474,47    473,60    470,82  
29/jan           -      475,34      475,26       472,20     474,57    474,47    473,75    470,85  
30/jan           -      475,32      475,26       472,26     474,58    474,46    473,87    470,86  
31/jan     475,30      475,28       472,32     474,58    474,46    473,99    470,88  
01/fev    475,38    475,29      475,29       472,40     474,59    474,47    474,20    470,89  
02/fev    475,37    475,28      475,29       472,55     474,59    474,47    474,22    470,89  
03/fev    475,37    475,28      475,29       472,65     474,59    474,48    474,23    470,91  
04/fev    475,35    475,26      475,30       472,73     474,59    474,50    474,25    470,94  
05/fev    475,31    475,26      475,31       472,83     474,60    474,51    474,27    471,04  
06/fev    475,29    475,25      475,31       472,96     474,60    474,52    474,28    471,31  
07/fev    475,29    475,20      475,30       473,05     474,60    474,60    474,30    471,45  
08/fev    475,29    475,14      475,30       473,20     474,60    474,65    474,32    471,64  
09/fev    475,31    475,10      475,30       473,31     474,60    474,80    474,33    471,79  
10/fev  475,29    475,13      475,31       473,37     474,60    474,85    474,35    472,07  
11/fev    475,29    475,20      475,32       473,42     474,59    474,85    474,37    472,55  
12/fev    475,29    475,23      475,32       473,55     474,58    474,84    474,38    473,17  
13/fev    475,29    475,25      475,32       473,60     474,57    474,82    474,40    473,63  
14/fev    475,28    475,26      475,32       473,72     474,55    474,80    474,42    474,00  
15/fev    475,26    475,26      475,31       473,76     474,55    474,79    474,43    474,26  
16/fev    475,26    475,28      475,31       473,78     474,61    474,79    474,45    474,41  
17/fev    475,25    475,28      475,30       473,85     474,70    474,78    474,47    474,54  
18/fev    475,24    475,32      475,30       473,91     474,82    474,90    474,48    474,63  
19/fev    475,23    475,35      475,30       473,98     475,03    474,90    474,50    474,71  
20/fev    475,23    475,34      475,29       474,10     475,18    474,92    474,51    474,77  
21/fev    475,22    475,32      475,29       474,20     475,37    474,94    474,53    474,82  
22/fev    475,22    475,30      475,32       474,28     475,38    474,97    474,55    474,86  
23/fev    475,22    475,28      475,32       474,34     475,45    475,00    474,56    474,90  
24/fev    475,21    475,28      475,33       474,39     475,50    475,01    474,58    474,93  
25/fev    475,21    475,32      475,33       474,46     475,50    475,01    474,60    474,97  
26/fev    475,20    475,34      475,31       474,55     475,55    475,02    474,61    475,16  
27/fev    475,20    475,35      475,31       474,63     475,55    475,02    474,63    475,25  
28/fev    475,25    475,35      475,30       474,68     475,52    475,03    474,65    475,27  
01/mar    475,25    475,35      475,30       474,70     475,50    475,04    474,66    475,28  
02/mar    475,29    475,36      475,31       474,72     475,47    475,05    474,68    475,29  
03/mar    475,30    475,36      475,31       474,74     475,44    475,08    474,70    475,28  
04/mar    475,29    475,37      475,31       474,76     475,41    475,10    474,71    475,27  
05/mar    475,35    475,37      475,31       474,78     475,38    475,10    474,73    475,26  
06/mar    475,43    475,38      475,31       474,82     475,35    475,11      475,23  
07/mar    475,50    475,38      475,31       474,84     475,36    475,12      475,22  
08/mar    475,50    475,41      475,31       474,86     475,40    475,12      
09/mar    475,50    475,41      475,32       474,89     475,47    475,13      475,21  
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DATA 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
10/mar    475,50    475,41      475,32       474,90     475,49    475,13      475,19  
11/mar    475,50    475,40      475,32       474,91     475,50    475,14      475,19  
13/mar    475,44    475,34      475,32       474,93     475,47    475,15      475,17  
14/mar    475,38    475,33      475,31       474,95     475,44    475,15    475,16    475,18  
15/mar    475,30    475,34      475,32       474,96     475,41    475,14    475,17    475,18  
16/mar    475,30    475,35      475,31       474,97     475,38    475,14    475,18    475,18  
17/mar    475,28    475,37      475,31       474,99     475,35    475,13    475,19    475,18  
18/mar    475,25    475,38      475,30       475,00     475,31    475,12    475,19    475,17  
19/mar    475,27    475,44      475,30       475,02     475,29    475,11    475,19    475,16  
20/mar    475,30    475,45      475,30       475,08     475,27    475,12    475,17    475,16  
21/mar    475,35    475,47      475,30       475,12     475,25    475,20    475,14    475,18  
22/mar    475,40    475,45      475,30       475,18     475,30    475,22    475,12    475,18  
23/mar    475,38    475,46      475,30       475,22     475,35    475,25    475,10    475,18  
24/mar    475,38    475,56      475,30       475,27     475,38    475,30    475,10    475,19  
25/mar    475,34    475,58      475,30       475,36     475,42    475,30    475,10    475,18  
26/mar    475,33    475,57      475,29       475,38     475,43    475,29    475,11    475,17  
27/mar    475,28    475,56      475,29       475,41     475,44    475,27    475,11    475,16  
28/mar    475,28    475,56      475,29       475,47     475,45    475,25    475,10    475,15  
29/mar    475,27    475,56      475,29       475,54     475,46    475,23    475,10    475,19  
30/mar    475,26    475,57      475,29       475,54     475,50    475,20    475,10    475,25  
31/mar    475,24    475,53      475,29       475,54     475,59    475,19    475,09    475,34  
01/abr    475,23    475,50      475,29       475,61     475,64    475,17    475,09    475,34  
02/abr    475,32    475,47      475,29       475,60     475,61    475,16    475,10    475,40  
03/abr    475,39    475,45      475,29       475,59     475,59    475,14    475,10    475,40  
04/abr    475,48    475,44      475,29       475,58     475,58    475,13    475,11    475,37  
05/abr    475,57    475,39      475,29       475,57     475,56    475,15    475,12    475,36  
06/abr    475,63    475,42      475,28       475,53     475,55    475,16    475,11    475,34  
07/abr    475,70    475,38      475,28       475,52     475,54    475,19    475,10    475,32  
08/abr    475,66    475,37      475,28       475,52     475,52    475,25    475,08    475,28  
09/abr    475,62    475,35      475,30       475,50     475,49    475,26    475,06    475,25  
10/abr    475,58    475,33      475,30       475,48     475,47    475,29    475,04    475,22  
11/abr    475,54    475,30      475,30       475,47     475,46    475,30    475,02    475,20  
12/abr    475,40    475,29      475,30       475,46     475,44    475,29    475,00    475,19  
13/abr    475,36    475,28      475,30       475,45     475,45    475,28    474,99    475,18  
14/abr    475,32    475,30      475,30       475,45     475,46    475,25    474,97    475,16  
15/abr    475,30    475,30      475,30       475,44     475,46    475,22    474,94    475,15  
16/abr    475,27    475,28      475,29       475,44     475,46    475,19    474,90    475,14  
17/abr    475,27    475,27      475,29       475,43     475,46    475,16    474,88    475,13  
18/abr    475,23    475,26      475,29       475,43     475,45    475,14    474,85    475,14  
19/abr    475,25    475,24      475,29       475,43     475,43    475,12    474,82    475,12  
20/abr    475,26    475,22      475,29       475,43     475,41    475,10    474,79    475,12  
21/abr    475,27    475,20      475,29       475,42     475,39    475,11    474,76    475,11  
22/abr    475,28    475,19      475,29       475,42     475,39    475,12    474,74    475,11  
23/abr    475,28    475,19      475,29       475,42     475,37    475,15    474,71    475,10  
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24/abr    475,28    475,19      475,29       475,42     475,35    475,15    474,68    475,10  
25/abr    475,28    475,19      475,29       475,42     475,33    475,16    474,65    475,11  
26/abr    475,28    475,18      475,28       475,42     475,31    475,19    474,63    475,11  
27/abr    475,28    475,18      475,28       475,42     475,29    475,20    474,61    475,11  
28/abr    475,28    475,18      475,28       475,42     475,28    475,20    474,58    475,11  
29/abr    475,27    475,18      475,27       475,42     475,27    475,20    474,55    475,11  
30/abr    475,27    475,18      475,27       475,41     475,26    475,21    474,52    475,11  
01/mai    475,27    475,17      475,27       475,41     475,25    475,21    474,50    475,10  
02/mai    475,27    475,17      475,27       475,41     475,24    475,21    474,48    475,10  
03/mai    475,27    475,16      475,27       475,41     475,23    475,20    474,46    475,09  
04/mai    475,26    475,16      475,26       475,40     475,22    475,19    474,43    475,09  
05/mai    475,25    475,15      475,26       475,40     475,21    475,17    474,41    475,08  
06/mai    475,25    475,15      475,26       475,40     475,20    475,15    474,39    475,08  
07/mai    475,25    475,15      475,26       475,40     475,19    475,14    474,36    475,08  
08/mai    475,25    475,14      475,25       475,40     475,19    475,13    474,34    475,07  
09/mai    475,25    475,14      475,25       475,40     475,18    475,12    474,32    475,07  
10/mai    475,24    475,14      475,25       475,39     475,18    475,11    474,30    475,07  
11/mai    475,23    475,13      475,25       475,39     475,17    475,10    474,29    475,06  
12/mai    475,22    475,12      475,25       475,39     475,17    475,09    474,27    475,05  
13/mai    475,21    475,12      475,24       475,39     475,17    475,07    474,25    475,05  
14/mai    475,21    475,11      475,24       475,39     475,16    475,06    474,24    475,05  
15/mai    475,20    475,11      475,24       475,39     475,16    475,05    474,23    475,05  
16/mai    475,20    475,10      475,24       475,39     475,16    475,04    474,22    475,05  
17/mai    475,19    475,10      475,24       475,39     475,15    475,02    474,20    475,05  
18/mai    475,17    475,10      475,23       475,39     475,15    475,01    474,18    475,05  
19/mai    475,15    475,10      475,23       475,39     475,15    474,99    474,16    475,08  
20/mai    475,14    475,10      475,23       475,39     475,14    474,97    474,13    475,09  
21/mai    475,14    475,10      475,23       475,39     475,14    474,95    474,11    475,09  
22/mai    475,13    475,10      475,22       475,38     475,13    474,92    474,09    475,10  
23/mai    475,12    475,09      475,22       475,38     475,13    474,90    474,07    475,10  
24/mai    475,12    475,09      475,22       475,38     475,13    474,88    474,04    475,09  
25/mai    475,11    475,09      475,21       475,38     475,12    474,87    474,01    475,09  
26/mai    475,10    475,09      475,21       475,38     475,12    474,85    473,98    475,08  
27/mai    475,09    475,08      475,21       475,38     475,11    474,83    473,96    475,08  
28/mai    475,09    475,08      475,21       475,37     475,11    474,81    473,94    475,08  
29/mai    475,08    475,08      475,21       475,37     475,11    474,78    473,92    475,07  
30/mai    475,08    475,08      475,21       475,37     475,10    474,76    473,90    475,06  
31/mai    475,07    475,07      475,20       475,37     475,10    474,73    473,88    475,06  
01/jun    475,07    475,07      475,20       475,37     475,10    474,70    473,86    475,06  
02/jun    475,06    475,07      475,20       475,36     475,10    474,68    473,84    475,05  
03/jun    475,05    475,06      475,20       475,36     475,09    474,65    473,82    475,05  
04/jun    475,04    475,06      475,19       475,34     475,09    474,63    473,80    475,05  
05/jun    475,02    475,06      475,19       475,34     475,09    474,61    473,78    474,04  
06/jun    475,01    475,05      475,19       475,32     475,08    474,58    473,76    475,04  
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07/jun    475,00    475,05      475,19       475,31     475,08    474,55    473,74    475,04  
08/jun    475,00    475,05      475,19       475,30     475,08    474,52    473,72    475,03  
09/jun    474,99    475,04      475,18       475,30     475,07    474,49    473,69    475,03  
10/jun    474,99    475,04      475,18       475,29     475,07    474,47    473,66    475,03  
11/jun    474,98    475,04      475,18       475,27     475,07    474,45    473,62    475,02  
12/jun    474,97    475,03      475,17       475,26     475,06    474,43    473,59    475,02  
13/jun    474,96    475,03      475,17       475,26     475,06    474,40    473,56    475,01  
14/jun    474,95    475,02      475,17       475,25     475,06    474,38    473,52    475,00  
15/jun    474,94    475,01      475,16       475,25     475,06    474,35    473,49    474,98  
16/jun    474,93    475,01      475,16       475,23     475,06    474,33    473,47    474,95  
17/jun    474,92    475,00      475,16       475,22     475,05    474,31    473,44    474,92  
18/jun    474,90    475,00      475,15       475,21     475,05    474,30    473,41    474,90  
19/jun    474,89    475,00      475,15       475,20     475,05    474,29    473,38    474,87  
20/jun    474,89    474,99      475,15       475,19     475,05    474,28    473,36    474,84  
21/jun    474,89    474,99      475,14       475,19     475,05    474,27    473,34    474,82  
22/jun    474,88    474,98      475,14       475,17     475,04    474,26    473,32    474,79  
23/jun    474,86    474,98      475,14       475,16     475,04    474,25    473,29    474,76  
24/jun    474,85    474,97      475,13       475,16     475,04    474,24    473,27    474,73  
25/jun    474,84    474,96      475,13       475,14     475,03    474,23    473,25    474,71  
26/jun    474,83    474,96      475,12       475,14     475,03    474,22    473,23    474,68  
27/jun    474,82    474,95      475,12       475,13     475,02    474,21    473,20    474,66  
28/jun    474,80    474,94      475,11       475,13     457,02    474,20    473,17    474,63  
29/jun    474,80    474,93      475,11       475,12     475,01    474,19    473,14    474,61  
30/jun    474,79    474,92      475,10       475,11     475,00    474,19    473,11    474,58  
01/jul    474,78    474,91      475,10       475,10     475,00    474,18    473,08    474,55  
02/jul    474,77    474,91      475,10       475,10     475,00    474,17    473,05    474,53  
03/jul    474,76    474,90      475,09       475,08     474,99    474,16    473,02    474,50  
04/jul    474,75    474,89      475,09       475,08     474,99    474,16    472,99    474,47  
05/jul    474,74    474,88      475,09       475,07     474,99    474,15    472,97    474,45  
06/jul    474,72    474,86      475,08       475,07     474,98    474,15    472,95    474,42  
07/jul    474,71    474,84      475,08       475,05     474,98    474,15    472,93    474,40  
08/jul    474,69    474,84      475,08       475,04     474,97    474,14    472,92    474,37  
09/jul    474,68    474,82      475,07       475,03     474,97    474,13    472,90    474,35  
10/jul    474,67    474,81      475,07       475,03     474,96    474,12    472,88    474,32  
11/jul    474,66    474,80      475,06       475,01     474,96    474,11    472,86    
12/jul    474,65    474,80      475,06       474,99     474,96    474,10    472,84    
13/jul    474,64    474,79      475,05       474,97     474,95    474,09    472,82    
14/jul    474,64    474,78      475,05       474,97     474,95    474,08    472,79    
15/jul    474,60    474,78      475,04       474,96     474,94    474,07    472,77    
16/jul    474,59    474,76      475,03       474,96     474,94    474,07    472,74    
17/jul    474,58    474,76      475,03       474,95     474,94    474,06    472,71    
18/jul    474,57    474,75      475,02       474,94     474,93    474,06    472,68    
19/jul    474,56    474,75      475,02       474,93     474,93    474,05    472,65    
20/jul    474,54    474,74      475,01       474,93     474,92    474,04    472,63    
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21/jul    474,52    474,74      475,00       474,92     474,92    474,03    472,60    
22/jul    474,51    474,73      474,92       474,90     474,91    474,02    472,57    
23/jul    474,49    474,71      474,92       474,87     474,90    474,01    472,54    
24/jul    474,48    474,70      474,98       474,85     474,89    474,01    472,51    
25/jul    474,46    474,68      474,97       474,83     474,87    474,00    472,48    
26/jul    474,44    474,66      474,96       474,80     474,86    473,99    472,45    
27/jul    474,43    474,64      474,95       474,78     474,84    473,98    472,42    
28/jul    474,41    474,62      474,95       474,76     474,82    473,97    472,39    
29/jul    474,39    474,60      474,93       474,74     474,81    473,95    472,36    
30/jul    474,37    474,58      474,92       474,71     474,79    473,94    472,34    
31/jul    474,36    474,56      474,89       474,71     474,78    473,92    472,31    

01/ago    474,35    474,54      474,87       474,68     474,76    473,90    472,28    
02/ago    474,34    474,52      474,85       474,66     474,74    473,88    472,25    
03/ago    474,32    474,50      474,82       474,63     474,72    473,86    472,22    
04/ago    474,31    474,49      474,79       474,61     474,69    473,84    472,19    
05/ago    474,30    474,48      474,75       474,58     474,67    473,82    472,16    
06/ago    474,29    474,46      474,72       474,56     474,64    473,81    472,13    
07/ago    474,27    474,44      474,69       474,54     474,62    473,80    472,10    
08/ago    474,26    474,42      474,66       474,52     474,59    473,79    472,07    
09/ago    474,25    474,40      474,63       474,52     474,57    473,78    472,05    
10/ago    474,28    474,40      474,59       474,50     474,54    473,77    472,02    
11/ago    474,22    474,40      474,56       474,48     474,52    473,75    471,99    
12/ago    474,20    474,40      474,52       474,46     474,49    473,73    471,96    
13/ago    474,18    474,40      474,49       474,44     474,48    473,70    471,93    
14/ago    474,16    474,40      474,47       474,42     474,47    473,68    471,89    
15/ago    474,14    474,40      474,44       474,40     474,46    473,66    471,86    
16/ago    474,12    474,40      474,40       474,38     474,45    473,64    471,83    
17/ago    474,10    474,40      474,37       474,36     474,44    473,62    471,80    
18/ago    474,09    474,40      474,35       474,32     474,42    473,60    471,77    
19/ago    474,08    474,40      474,31       474,31     474,41    473,60    471,74    
20/ago    474,06    474,40      474,29       474,30     474,39    473,59    471,71    
21/ago    474,04    474,40      474,25       474,28     474,38    473,59    471,68    
22/ago    474,02    474,40      474,21       474,26     474,36    473,57    471,65    
23/ago    474,00    474,40      474,18       474,24     474,34    473,55    471,62    
24/ago    473,99    474,40      474,15       474,23     474,33    473,53    471,58    
25/ago    473,98    474,40      474,13       474,19     474,32    473,50    471,55    
26/ago    473,98    474,40      474,09       474,15     474,29    473,48    471,51    
27/ago    473,96    474,40      474,06       474,12     474,26    473,46    471,48    
28/ago    473,94    474,40      474,02       474,08     474,23    473,42    471,45    
29/ago    473,92    474,40      473,98       474,15     474,19    473,40    471,43    
30/ago    473,90    474,39      473,96       474,02     474,16    473,39    471,40    
31/ago    473,88    474,39      743,93       473,95     474,14    473,38    471,38    
01/set    473,86    474,39      473,90       473,90     474,12    473,37    471,35    
02/set    473,84    474,39      473,87       473,85     474,11    473,36    471,31    
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03/set    473,82    474,39      473,85       473,80     474,09    473,35    471,28    
04/set    473,81    474,39      473,82       473,70     474,08    473,34    471,24    
05/set    473,79    474,39      473,78       473,62     474,06    473,32    471,20    
06/set    473,77    474,39      473,75       473,55     474,05    473,31    471,15    
07/set    473,75    474,39      473,71       473,53     474,03    473,30    471,09    
08/set    473,73    474,39      473,68       473,50     474,01    473,28    471,03    
09/set    473,70    474,39      473,65       473,48     473,99    473,25    470,98    
10/set    473,69    474,39      473,61       473,46     473,97    473,23    470,92    
11/set    473,67    474,39      473,58       473,44     473,96    473,20    470,85    
12/set    473,64    474,36      473,55       473,42     473,95    473,17    470,79    
13/set    473,61    474,33      473,53       473,40     473,94    473,14    470,92    
14/set    473,58    474,30      473,49       473,37     473,93    473,11    470,72    
15/set    473,55    474,28      473,45       473,34     473,92    473,07    470,65    
16/set    473,53    474,26      473,42       473,31     473,88    473,02    470,57    
17/set    473,50    474,24      473,39       473,26     473,84    472,97    470,50    
18/set    473,47    474,20      473,37       473,23     473,80    472,93    470,42    
19/set    473,44    474,19      473,34       473,19     473,75    472,88    470,36    
20/set    473,42    474,18      473,31       473,14     473,71    472,82    470,20    
21/set    473,39    474,17      473,29       473,07     473,67    472,76    470,11    
22/set    473,37    474,16      473,27       473,00     473,63    472,70    470,03    
23/set    473,35    474,15      473,26       472,97     473,58    472,64    469,93    
24/set    473,33    474,14      473,24       472,95     473,53    472,58    469,85    
25/set    473,31    474,13      473,23       472,90     473,48    472,52    469,74    
26/set    473,29    474,11      473,22       472,85     473,43    472,46    469,64    
27/set    473,27    474,10      473,20       472,79     473,38    472,40    469,59    
28/set    473,25    474,08      473,19       472,74     473,34    472,34    469,54    
29/set    473,24    474,07      473,17       472,69     473,30    472,28    469,49    
30/set    473,22    474,06      473,16       472,66     473,25    472,22    469,43    
01/out    473,21    474,02      473,15       472,45     473,38    472,15    469,36    
02/out    473,21    474,02      473,12       472,43     473,35    472,10    469,30    
03/out    473,21    474,02      473,10       472,41     473,31    472,06    469,24    
04/out    473,20    474,00      473,08       472,40     473,27    472,00    469,20    
05/out    473,20    473,99      473,06       472,36     473,23    471,95    469,15    
06/out    473,19    473,98      473,02       472,33     473,19    471,89    469,10    
07/out    473,17    473,98      473,00       472,31     473,15    471,82    469,04    
08/out    473,18    473,97      472,98       472,30     473,09    471,76    468,97    
09/out    473,18    473,97      472,96       472,30     473,05    471,68    468,89    
10/out    473,15    473,96      472,94       472,30     472,99    471,60    468,82    
11/out    473,15    473,95      472,90       472,29     472,95    471,53    468,75    
12/out    473,14    473,94      472,97       472,28     472,80    471,46    468,69    
13/out    473,12    473,94      472,95       472,27     472,77    471,39      
14/out    473,10    473,93      472,93       472,26     472,73    471,32      
15/out    473,08    473,92      472,91       472,25     472,67    471,25      
16/out    473,06    473,91      472,89       472,20     472,61    471,18      
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17/out    473,04    473,90      472,86       472,15     472,56    471,11      
18/out    473,02    473,90      472,84       472,18     472,50    471,04      
19/out    473,00    473,89      472,81       472,10     472,45    470,97      
20/out    472,99    473,88      472,78       472,07     472,39    470,82      
21/out    472,98    473,86      472,75       472,05     472,33    470,67      
22/out    472,98    473,86      472,72       472,01     472,27    470,64      
23/out    472,96    473,84      472,70       471,98     472,23    470,60      
24/out    472,95    473,84      472,67       471,94     472,19    470,57      
25/out    472,94    473,82      472,63       471,90     472,13    470,54      
26/out    472,94    473,81      472,60       471,85     472,07    470,50      
27/out    472,93    473,80      472,57       471,80        472.00    470,47      
27/out    472,93    473,79      472,54       471,75     471,91    470,43      
29/out    472,92    473,79      472,51       471,70     471,98    470,41      
30/out    472,91    473,77      472,49       471,60     471,97    470,41      
31/out    472,90    473,76      472,48       471,55     471,96    470,40      
01/nov    472,88    473,75      472,46       471,52     471,93    470,40      
02/nov    472,86    473,73      472,42       471,50     471,91    470,40      
03/nov    472,87    473,73      472,39       471,47     471,89    470,41      
04/nov    473,08    473,73      472,36       471,43     471,86    470,41      
05/nov    473,08    473,72      472,32       471,40     471,84    470,39      
06/nov    473,06    473,70      472,29       471,40     471,81    470,37      
07/nov    473,05    473,70      472,26       471,40     471,78    470,34      
08/nov    473,04    473,68      472,22       471,35     471,76    470,32        
09/nov    473,01    473,67      472,20       471,30     471,73    470,30      
10/nov    472,98    473,66      472,18       471,27     471,69    470,27      
11/nov    472,95    473,66      472,14       471,23     471,65    470,24      
12/nov    472,92    473,66      472,12       471,21     471,61    470,21      
13/nov    472,89    473,66      472,10       471,20     471,57    470,18      
14/nov    472,87    473,65      472,08       471,20     471,54    470,14      
15/nov    472,84    473,66      472,03       471,15     471,49    470,08      
16/nov    472,82    473,66      472,00       471,10     471,46    469,99      
17/nov    472,81    473,66      471,96       470,90     471,41    469,90      
18/nov    472,80    473,66      471,94       470,90     471,40    469,82      
19/nov    472,79    473,67      471,90       470,90     471,38    469,78      
20/nov    472,80    473,68      471,87       470,90     471,36    469,74      
21/nov    472,81    473,69      471,85       470,85     471,33    469,69      
22/nov    472,82    473,69      471,83       470,85     471,29    469,65      
23/nov    472,89    473,69      471,79       470,80     471,26    469,61      
24/nov    472,93    473,72      471,77       470,75     471,21    469,57      
25/nov    472,96    473,77      471,73       470,70     471,22    469,54      
26/nov    472,98    473,81      471,70       470,70     471,26    469,52      
27/nov    473,04    473,88      471,67       470,70     471,30    469,52      
28/nov    473,08    473,96      471,64       470,70     471,32    469,52      
29/nov    473,10    473,99      471,60       470,78     471,35    469,51      
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DATA 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
30/nov    473,15    474,05      471,56       470,93     471,36    469,51      
01/dez    473,24    474,10      471,53       470,93     471,61    469,51      
02/dez    473,28    474,15      471,50       470,90     471,98    469,49      
03/dez    473,30    474,18      471,46       470,90     472,06    469,47      
04/dez    473,35    474,22      471,44       471,00     472,06    469,45      
05/dez    473,45    474,23      471,40       470,85     472,05    469,43      
06/dez    473,54    474,23      471,37       470,90     472,05    469,40      
07/dez    473,57    474,23      471,35       470,95     472,35    469,38      
08/dez    473,60    474,24      471,32       471,00     472,75    469,35      
09/dez    473,63    474,24      471,28       471,05     472,98    469,31      
10/dez    473,70    474,24      471,25       471,10     473,27    469,26      
11/dez    473,76    474,26      471,23       471,20     473,52    469,21      
12/dez    473,82    474,29      471,20       471,28     473,78    469,16      
13/dez    474,00    474,30      471,18       471,38     473,99    469,10      
14/dez    474,04    474,30      471,14       471,45     474,08    469,04      
15/dez    474,07    474,30      471,10       471,49     474,19    468,98      
16/dez    474,35    474,31      471,07       471,57     474,27    468,91      
17/dez    474,54    474,33      471,04       471,57     474,31    468,86      
18/dez    474,72    474,35      471,02       471,58     474,35    468,80      
19/dez    474,79    474,35      471,00       471,77     474,46    468,74      
20/dez    474,85    474,36      470,96       471,88     474,55    468,67    470,51    
21/dez    474,93    474,36      470,94       472,01     474,64    468,59    470,57    
22/dez    474,96    474,37      470,92       472,11     474,75    468,53    470,59    
23/dez    474,99    474,40      470,90       472,20     474,97    468,45    470,61    
24/dez    475,01    474,41      470,88       472,40     475,21    468,40    470,63    
25/dez    475,03    474,41      470,84       472,60     475,21    468,35    470,69    
26/dez    475,11    474,41      470,81       472,70     475,22    468,29    470,75    
27/dez    475,16    474,42      470,79       473,00     475,18    468,22    470,79    
28/dez    475,23    474,42      470,76       473,38     475,16    468,17    470,82    
29/dez    475,27    474,42      470,72       473,60     175,13    468,13    470,85    
30/dez    475,30    474,43      470,70       473,73     475,12    468,10    470,86    
31/dez    475,30    474,45      470,67       473,85     475,15    468,11    470,88    

 

É possível perceber pelas leituras que os episódios de vertimento estão associados com a 
estação chuvosa típica do cerrado, entre dezembro e começo de junho. Identifica-se 
parada prematura do vertimento em 2015 que registra interrupção dessa ocorrência dia 
18 de maio. Há poucas ocorrências de cota mínima (legenda vermelha) ao longo dos 
anos segundo os dados apresentados.  

1.2 - Manobras dos Órgãos Extravasores 

Os vertedouros da barragem do Paranã são do tipo soleira livre, não havendo manobra 
para sua operação. 
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1.3 - Ocorrências Significativas sobre a Segurança da Barragem 

A Barragem do rio Paranã foi implantada visando à regularização de vazões para o 
Projeto Flores de Goiás. 

Desde o início de sua operação em 2003, o barramento vem experimentando, com 
frequência anual, passagens de cheias acarretando sobreelevação do nível d'água do 
reservatório, muito acima da esperada. Já no primeiro período de cheias, em janeiro e 
fevereiro de 2003, parte das vazões extravasou sobre a ombreira direita, acarretando 
danos com a erosão da capa de solo no local. 

Essa ombreira havia sido deixada, propositadamente, em cota um pouco mais baixa que 
a crista de coroamento da barragem (visando sua proteção), de modo a propiciar, por 
aquele local, o extravasamento preferencial das vazões de excesso, em caso de 
ocorrência de cheias superiores às previstas pelo projeto, ou seja, somente em caso de 
cheias de magnitude excepcional. 

No ano seguinte, a situação se repetiu, causando sulcos profundos de erosão sobre a 
ombreira direita. 

Consultores chamados a analisar o problema constataram uma subestimação, pelo 
projeto, da magnitude das cheias afluentes. O comprimento de 57,70 m da crista livre do 
vertedouro de serviço era insuficiente, o que deixava a barragem do rio Paranã em 
condições críticas de segurança e em exposição a significativo risco de galgamento. 

Com tal situação, tomou-se a decisão de criar um vertedouro de emergência, por meio da 
terraplenagem da região da ombreira direita e o nivelamento de um canal na elevação 
475,00 m (a mesma da crista do vertedouro de serviço), com largura aproximada de  
150 m.  

Embora tal medida acarretasse extravasamentos de cheias de qualquer magnitude por 
esse vertedouro de emergência, tal providência reduzia o risco de galgamento e falência 
completa do barramento, o que se mostrava de absoluta prioridade. 

Nova cheia em 2006 levou ao agravamento da situação, com a ocorrência da abertura de 
profundas grotas de erosão, não só na ombreira, como também ao longo da encosta 
natural a jusante. O resultado desse processo levou as vazões extravasadas a moldarem, 
com as erosões, um canal de restituição até a calha natural do rio Paranã, com a retirada 
da camada de solo mais superficial e a exposição, em alguns locais, do topo de rocha 
subjacente. 

Estudos hidrológicos efetuados em 2005 determinaram que o pico de cheia afluente de 
tempo de recorrência decamilenar, a ser considerado pelo projeto, deveria ser de 
2.980m3/s, muito acima da capacidade do vertedouro de serviço existente. Com o 
amortecimento da hidrógrafa afluente, para a hipótese do reservatório estar em sua cota 
normal 475,00 m, o pico de cheia efluente, a ser extravasado pelo vertedouro, deveria ser 
de 2.801 m3/s. 
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Esse quadro indicava a necessidade premente de se ampliar a capacidade de extravasão 
das estruturas vertedouras do barramento. 

1.4 - Ocorrências Significativas da Operação dos Orgãos Extravasores 

Como citado anteriormente, o vertedouro incialmente projetado não suportou a vazão 
associada às cheias, de modo que ocorreu extravasão pela ombreira direita. A repetição 
desse tipo de ocorrência resultou na necessidade de realização de projeto e execução de 
vertedouro complementar.  

1.5 - Relatórios de Operação 

Não consta. 

1.6 - Outros Registros 

Não consta. 

2 - REGISTRO DE MANUTENÇÃO 

2.1 - Relatórios das Ações de Manutenção das Estruturas 

Não consta. 

2.2 - Relatórios Sucintos das Modificações Efetuadas no Âmbito de Ações de 
Manutenção 

2.3 - Relatórios do Comportamento dos Equipamentos, Inclusive Relato de Avarias 

Não consta. 

2.4 - Relatório de Alteração de Modernização de Equipamentos 

Não consta. 

2.5 - Registro dos Testes de Equipamentos 

Não consta. 

3 - REGISTRO DE MONITORAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO 

3.1 -  Monitoramento das Leituras 

Não foi encontrada presença de instrumentação no local ou indicações a nível de projeto.  

3.2 - Fichas e Relatórios de Inspeção 

Neste Volume IV do Plano de Segurança de Barragem (PSB) é apresentado o último 
relatório de inspeção de segurança realizado na Barragem do Paranã, bem como a 
relação de todos os relatórios de inspeção fornecidos, apresentada no Quadro 3.1. 
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QUADRO 3.1 
RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO DA BARRAGEM DO PARANÃ  

DATA DE INSPEÇÃO TÍTULO DO RELATÓRIO MEIO 

14/06/2016 Relatório da 4ª Inspeção Regular de 
Segurança de Barragem Digital 

19-21/07/2017 e 29-30/08/2017 Relatório de visita técnica da barragem 
de Paranã Digital 

27/08/2018 Relatório da 6ª Inspeção Regular de 
Segurança de Barragem Digital 

12/11/2019 Relatório da 7ª Inspeção Regular de 
Segurança de Barragem Digital 

07/10/2020 Relatório da 8ª Inspeção Regular de 
Segurança de Barragem Digital 
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1 - APRESENTAÇÃO 

1.1 - Objetivo 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados da última inspeção de segurança 
regular da Barragem do Paranã, sob a responsabilidade do Empreendedor e de acordo 
com a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que instituiu a Política Nacional de 
Segurança de Barragens (PNSB), que em seu artigo 9º estabelece que as inspeções de 
segurança regulares e especiais terão sua periodicidade, qualificação da equipe 
responsável, conteúdo mínimo e nível de detalhamento definidos pelo órgão fiscalizador, 
em função da categoria do risco e do dano potencial associado à barragem, conforme 
preconizado pela Resolução ANA nº 742, de 17 de outubro de 2011. 

Foram realizadas duas inspeções, conforme apresentado a seguir. 

Realização da Presente Inspeção: 19-21 / 07 / 2017 e 29-30 / 08 / 2017 

Responsáveis pelas Inspeções:  

Eng. Mecânico Jean de Souza, CREA-SC nº 072222-5; 

Eng. Civil Anderson Burg Winter, CREA nº 086642-5; 

Eng. Civil Vinícius Roberto de Aguiar, CREA nº 096045-0; 

Eng. Anaximandro Steckling Muller, CREA nº 087292-5; 

1.2 - Dados da Barragem 

Nome: Barragem do Paranã 

Código: não informado 

Empreendedor ou responsável legal: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - SEAPA; 

 

Responsável técnico: Vitor Hugo Antunes CREA: 3216 GO 

Localização: Rodovia GO-116, zona rural do Município de São João d’Aliança / Formosa, 
estado de Goiás. 

Data da Construção: 1998/2009 

Responsável pela construção: Sobrado Construções Ltda. 
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1.3 - Principais Características 

Bacia: Tocantins 

Curso d’água barrado: Rio Paranã 

Coordenadas: S: 14°41’40” W: 47°16’42” 

Finalidade: Regularização das vazões e reservação para usos múltiplos, notadamente 
irrigação e controle de cheias. 

Capacidade do Reservatório: total 190 hm3 (cota 475,01m) 

Área inundada: aproximadamente 30 km2 (cota 475,01m) 

Tipo de barragem: barragem de terra homogênea 

Cota da crista: 478,0m 

Altura da barragem: 33,0m 

Comprimento da barragem: aproximadamente 1.760 m 

1.4 - Histórico 

A barragem sofreu dois incidentes ao longo de sua história. O primeiro ocorreu junto à 
região do descarregador de fundo e outro que deu origem ao vertedouro lateral do tipo 
labirinto, após barragem estar muito próximo de galgar. 

Sobre cada um destes incidentes comenta-se: 

 Região do Descarregador de Fundo 

A data do incidente não foi informada, mas a ocorrência do incidente provocou uma 
alteração do conceito original do descarregador de fundo. 

Como se observa na Figura 1.1 a concepção original do projeto previa uma galeria do tipo 
celular em concreto (três células com dimensões úteis iguais a 2,0 x 2,0m), atravessando 
todo o maciço da barragem, tendo suas comportas situadas no tramo final da estrutura, a 
jusante, conforme apresentado nas imagens a seguir.  
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FIGURA 1.1 
DESCARREGADOR DE FUNDO – CONCEPÇÃO ORIGINAL DO PROJETO. 

 

A - SEÇÃO TÍPICA DA GALERIA 

 

 <<< FLUXO <<< 

B - VISTA EM PLANTA DA DESCARGA DE FUNDO 

 

C - POSIÇÃO DAS COMPORTAS NA SAIDA DA GALERIA DA DESCARGA
(COMPORTAS A JUSANTE DO BARRAMENTO) 
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Como afirmado anteriormente, essa configuração não é mais representativa da situação 
atual, pois após o incidente foi necessário esvaziar o reservatório para a 
recuperação/reabilitação do descarregador e do maciço da barragem. 

O conceito da galeria em concreto foi substituído por dois condutos metálicos instalados 
no interior da estrutura existente, sob berços de concreto e fixados a estes com cintas 
metálicas. Nas imagens a seguir se observa uma vista atual da região do descarregador e 
dos tubos metálicos. 

FIGURA 1.2 
VISTA GERAL DA REGIÃO DO DESCARREGADOR DE FUNDO 

 

FIGURA 1.3 
SAIDA DOS CONDUTOS METÁLICOS 
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O aterro sofreu uma reconformação no entorno da estrutura e se verifica a existência de 
uma berma “nova” que não era prevista no projeto original. 

FIGURA 1.4 
VISTA SUPERIOR DA REGIÃO DO DESCARREGADOR DE FUNDO 

 

 Região do Vertedouro Labirinto 

O vertedouro complementar foi projeto e construído devido eminência de um galgamento 
da barragem que aconteceu em 2004 após chuvas torrenciais e que levou à reavaliação 
do modelo hidrológico do barramento. 

Na FIGURA 1.5 são apresentadas algumas imagens da futura região de instalação do 
vertedouro labirinto, ensecado, junto à ombreira. 

FIGURA 1.5 
LOCAL DO VERTEDOR LATERAL DO TIPO LABIRINTO ANTES DA CONSTRUÇÃO 

  

 

Esse novo vertedouro encontra-se assentado em rocha (siltitos) com um canal escavado 
em solo até a restituição junto ao Rio Paranã. Em linhas gerais e segundo os documentos 
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de projeto o vertedouro tem sua cota da ogiva situada na elevação 475,00, laje de fundo 
na elevação 471,20, largura total de 113,8m e extensão de 34m. A jusante da estrutura se 
verifica a existência de um rápido com extensão aproximada de 57,8m e inclinação de 
1V:10,7H que conduz as águas para uma bacia de dissipação de energia com 40m de 
comprimento e laje de fundo na elevação 465,00. Tanto o vertedouro quanto a laje de 
fundo do rápido encontram-se ancorados em rocha com chumbadores. Lateralmente, os 
aterros são contidos por muros de concreto de gravidade a flexão com altura de 7,30m. 

A seguir são apresentadas algumas imagens dessas estruturas. 

FIGURA 1.6 
VISTA SUPERIOR DO VERTEDOURO COMPLEMENTAR. 
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FIGURA 1.7 
VISTA FRONTAL DO VERTEDOURO COMPLEMENTAR 

 

 
2 - IDENTIFICAÇÃO 

Neste item serão apresentadas as fichas de inspeção do barramento do Paranã 
compreendendo: a barragem de terra, estruturas extravasoras (vertedouros, tomada de 
água e galeria de fundo) e reservatório. 

FIGURA 2.1 
VISTA SUPERIOR DA BARRAGEM DO PARANÃ COM A INDICAÇÃO DAS ESTRUTURAS PRINCIPAIS 

 

Também fazem parte desse item, os registros fotográficos das anomalias, destacando-se 
as consideradas de nível médio e grave, sua descrição. 
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2.1 - Ficha de Inspeção Regular 

A seguir é apresentada a ficha de inspeção da Barragem do Paranã, que contem as 
observações referentes há: 

A) Infraestrutura Operacional; 
B) Barragem de Terra 
C) Vertedouro de Soleira Livre; 
D) Vertedouro Labirinto; 
E) Descarregador de Fundo; 
F) Tomada de Água; 
G) Reservatório. 

Ressalta-se, ainda, que não foram disponibilizados relatórios de vistoria anteriores e que, 
para efeito de preenchimento da ficha de inspeção, será considerada a atual vistoria como 
a primeira vistoria realizada. 
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2.2 - Registro Fotográfico 

A seguir serão apresentados os registros e as observações pertinentes às anomalias 
identificadas durante a inspeção, ressaltando-se as classificadas como médias ou graves 
apontadas na Ficha de Inspeção Regular da Barragem.  

 Infraestrutura Operacional 

Em relação à estrutura operacional se identificou que o acesso às dependências da 
barragem e ao reservatório é livre, a não ser pelos acessos as casas de comando das 
comportas do descarregador de fundo e da tomada de água.  

FIGURA 2.2 
CASAS DE COMANDO DOS EXTRAVASORES. 

 
(a) casa de comando da tomada de água. 

 
(b) casa de comando do 
descarregador de fundo. 

 
Embora não correto, esse acesso à região do barramento, notadamente as margens do 
reservatório, para atividades de recreação não oferece impacto para a operação, estando 
prevista para seu uso. Entretanto se reforça a necessidade de uma melhor identificação, 
mediante o emprego de placas, das dependências da barragem e placas de aviso de 
risco. 

Fazendo parte se chama a atenção para a documentação de projeto, onde se identificou a 
não existência de parte de documentação técnica da barragem e de intervenções, 
notadamente na região do descarregador de fundo, e regras de funcionamento dos 
hidromecânicos. 

Dessa forma, e conforme reportado, são classificadas como anomalias médias e/ou 
graves: 

 Falta de documentação sobre a Barragem: ANOMALIA MÉDIA; 
 Falta ou deficiência de cercas de proteção (segurança): ANOMALIA MÉDIA. 
 Falta ou deficiência na identificação do barramento e suas dependências 

(segurança): ANOMALIA MÉDIA. 
 Falta de documentação sobre as regras de funcionamento dos hidromecânicos nas 

casas de comando: ANOMALIA MÉDIA; 
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 Barragem de Terra 

Em linhas gerais o barramento é composto por uma barragem de terra do tipo zoneada, 
dois vertedouros, uma descarga de fundo e uma tomada de água conforme apresentado 
na Figura 2.3. 

FIGURA 2.3 
VISTA EM PLANTA DA BARRAGEM DO PARANÃ. 

 

 

A barragem apresenta uma extensão de 1760m e altura máxima de 33m, sendo o ponto 
mais baixo situado nas imediações da estaca 47+10, próximo à antiga calha do rio Paranã 
(Figura 2.4). 

FIGURA 2.4 
SEÇÃO TÍPICA DA BARRAGEM DO PARANÃ. 

 

Como se observa na seção típica, a barragem é composta por um maciço de terra 
compactado que apresenta uma zona central, núcleo, mais argilosa e espaldares de 
jusante e montante com inclinações de 1V:2,0H e 1V:2,5H, respectivamente. 

Em termos de drenagem interna o projeto indicou um filtro vertical em areia com 
espessura de 60 cm e elevação máxima situada 2,5 m abaixo da cota de coroamento da 
barragem (mesma cota do núcleo argiloso). O tapete drenante é composto por um 
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sanduiche de brita zero e 1, envelopado por geotêxtil apresentando a seguinte 
configuração: geotêxtil – 10 cm de brita zero – 20 cm de brita 1 – 10 cm de brita zero – 
geotêxtil. Já o dreno de pé é composto por uma vala escavada com dimensões iguais a 
1,0 m de profundidade por 60 cm de largura preenchida por brita 2 e envelopada por 
geotêxtil. 

Para o espaldar de jusante foi prevista proteção superficial em grama, associado a um 
sistema de drenagem superficial composto por escadas, caixas de passagem, bueiros e 
alas.  

Já o espaldar de montante é protegido por enrocamento de proteção (rip-rap), sendo o 
mesmo limitado a 1,2m abaixo da cota de coroamento. 

Em relação a montante da barragem, são apresentadas algumas imagens da condição 
atual nas Figura 2.5 e Figura 2.6. 

FIGURA 2.5 
SITUAÇÃO ATUAL DA MONTANTE DA BARRAGEM. 
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FIGURA 2.6 
SITUAÇÃO DA MONTANTE DA BARRAGEM. 
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Como se observa nas imagens da montante da barragem, a região junto à crista se 
apresenta bastante danificada. Boa parte destes danos pode ser explicada pela ausência 
de proteção contra ondas ou de uma proteção superficial efetiva. Em função disso 
verificam-se solapamentos, subsidências, processos erosivos de toda a ordem no trecho 
no talude exposto e junto à crista. No trecho protegido por enrocamento verificam-se 
falhas na proteção, deslocamento de blocos de rocha e falhas do material de transição 
(geotêxtil não tecido) em alguns pontos. 

Verifica-se, ainda, a presença de vegetação de porte variado de gramíneas a pequenas 
árvores ao longo de todo o trecho não submerso bem como formigueiros/cupinzeiros. 

A seguir é apresentada uma vista geral da crista da barragem (Figura 2.7). 

FIGURA 2.7 
CRISTA DA BARRAGEM. 

 

Como se observa na imagem a crista não apresenta revestimento e hoje o seu caimento é 
errático devido ao alteamento de cerca de 30cm no passado. O sistema de drenagem 
superficial de crista (Figura 2.8) encontra-se completamente assoreado e/ou enterrado 
devido a este alteamento.  
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FIGURA 2.8 
DRENAGEM DA CRISTA DA BARRAGEM. 

 

 

DETALHE 2 

Além disso, verificam-se junto aos off-set’s com os espaldares de jusante e montante 
processos erosivos de diferentes portes devido ausência de proteção e disciplinamento do 
escoamento de água. 

Por vezes se verifica a existência de colônias de animais (formigueiros/cupinzeiros) e de 
vegetação com porte variando de gramíneas a pequenas árvores na região da crista.  

As FIGURA 2.9 a  

 

 

 

FIGURA 2.12 apresentam a atual condição do espaldar de jusante. 

FIGURA 2.9 
SITUAÇÃO ATUAL DO PARAMENTO DE JUSANTE DA BARRAGEM. 
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FIGURA 2.10 
SITUAÇÃO ATUAL DO PARAMENTO DE JUSANTE DA BARRAGEM. 

 

 

FIGURA 2.11 
SITUAÇÃO ATUAL DO PARAMENTO DE JUSANTE DA BARRAGEM.
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FIGURA 2.12 
(A) DESCIDA EM DEGRAUS DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL E (B) DETALHE DO MACIÇO 

COMPACTADO EM LOCAL ERODIDO. 

 
(A) 

 
(B) 

 

Com base nas imagens verifica-se que o talude de jusante da barragem não apresenta 
proteção superficial efetiva, visualizando-se vários pontos de erosão, alguns 
escorregamentos na região próxima da crista.  

Essa deficiência de proteção tem impacto direto no sistema de drenagem superficial que 
se encontra assoreado devido o carreamento de material pelo escoamento de águas 
superficiais. 

Além disso, se verifica a existência de colônias de animais como formigueiros e/ou 
cupinzeiros e de vegetação do porte de arbustos a pequenas árvores ao longo de todo o 
espaldar, mas, principalmente, junto ao dreno de pé. Isso pode constituir em problema, 
pois a presença de raízes próximo da drenagem interna pode comprometer o seu 
funcionamento. 

Ainda em relação a barragem se verifica a existência de uma surgência de água a jusante 
da estrutura e junto a antiga calha do rio, conforme apresentado na FIGURA 2.13. 
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FIGURA 2.13 
SURGÊNCIA DE ÁGUA JUNTO A ANTIGA CALHA DO RIO. 

 

 

Ainda em relação a esta surgência se verifica que a não há carreamento de material e a 
água se apresenta cristalina. 

O entendimento é que esse ponto possa ser a saída de drenagem prevista para a estaca 
47+11 indicada nos desenhos de projeto (FIGURA 2.14 e FIGURA 2.15). Entretanto 
carece de confirmação topográfica. 
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FIGURA 2.14 
SAIDA DE DRENAGEM 47+11 – CORTE E DETALHE (PFG-BP-002). 

 

 

 

 

FIGURA 2.15 
SAIDA DE DRENAGEM 47+11 – SEÇÃO (PFG-BP-004). 

 

Por fim, em termos de instrumentação, se verifica a existência de réguas para 
acompanhamento do nível do reservatório (FIGURA 2.16), um pluviômetro (FIGURA 
2.17A) e um marco superficial (FIGURA 2.17B). 
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FIGURA 2.16 
RÉGUAS PARA MEDIÇÃO DO NÍVEL DO RESERVATÓRIO. 

 

 

FIGURA 2.17 
(A) PLUVIÔMETRO E (B) MARCO SUPERFICIAL. 

 
(A) 

 
(B) 
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Dessa forma, e conforme reportado, são classificadas como anomalias médias e/ou 
graves: 

 Proteção da montante (rip-rap) incompleto, destruído e deslocado: ANOMALIA 
GRAVE; 

 Ausência de instrumentação de auscultação: ANOMALIA GRAVE; 
 Proteção vegetal da jusante: ANOMALIA MÉDIA; 
 Presença de erosões, escorregamentos, afundamentos e buracos: ANOMALIA 

MÉDIA; 
 Presença de formigueiros/cupinzeiros: ANOMALIA MÉDIA; 
 Deficiência de drenagem superficial: ANOMALIA MÉDIA; 

 Vertedouro Soleira Livre 

O vertedouro de soleira livre está situado entre as estacas 72+10 e 75+10 da barragem 
de terra, estando fundado parte sobre o aterro e parte sobre o terreno natural situado 
imediatamente a jusante do barramento. Essa estrutura apresenta uma escada de peixe 
junto a sua parede hidráulica direta (FIGURA 2.18).  

FIGURA 2.18 
VISTA SUPERIOR DO VERTEDOURO DE SOLEIRA LIVRE/CANAL DE RESTITUIÇÃO 

 

O vertedouro é do tipo soleira livre com soleira situada 2,2m abaixo da cota da crista da 
barragem, com extensão e largura iguais a 57,0m e 5,0m, respectivamente. 
Imediatamente a jusante da soleira se verifica a existência de um trecho em degraus, em 
concreto, com aproximadamente 20,0m de extensão que conduz as águas a uma série de 
dissipadores de energia. A jusante dessas estruturas verifica-se a existência de uma 
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bacia de dissipação/amortecimento com extensão de aproximadamente 15,0m e cota 
situada cerca 8,0m abaixo da cota da soleira. 

Após a dissipação e até a restituição no rio verifica-se a existência de um canal escavado 
em solo e revestido com Gabiões do tipo caixa. 

Ainda em relação à região do vertedouro de soleira livre, verifica-se a existência de uma 
ponte de acesso. 

A seguir são apresentadas algumas imagens dessas estruturas e o canal de restituição. 

FIGURA 2.19 
VERTEDOURO DE SUPERFICIE. 
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FIGURA 2.20 
VERTEDOURO DE SUPERFICIE/DISSIPADORES DE ENERGIA/BACIA DE AMORTECIMENTO. 

 

 

FIGURA 2.21 
VERTEDOURO DE SUPERFICIE/DISSIPADORES DE ENERGIA. 

 

 

FIGURA 2.22 
CANAL DE RESTITUIÇÃO. 
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FIGURA 2.23 
ESCADA DE PEIXES 
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FIGURA 2.24 
PONTE DE ACESSO SOB O CANAL DE RESTITUIÇÃO. 

 

 

Via de regra, o aspecto geral é satisfatório, entretanto, identificam-se algumas patologias 
que deverão ser objeto de reparos e/ou intervenções, conforme indicadas a seguir: 

A) Junta de Dilatação Central 

Verificou-se que está ocorrendo perda de material através da junta da construção do 
vertedouro (Figura 2.25), conforme pode ser observado na Figura 2.26. Esse movimento 
deverá ser melhor avaliado e ser extinto, pois, na oportunidade da inspeção, estava 
ocorrendo para cargas hidráulicas baixas e é um indicio de formação de vazios sob a laje 
da estrutura, provocando a perda do suporte da estrutura. 

A análise dos documentos de projeto (PFG-BP-009) indica que esta junta deveria possuir 
um veda junta do tipo O-22. Dessa forma o carreamento deve estar ocorrendo devido a 
falha desse sistema. 
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FIGURA 2.25 
JUNTA DE CONSTRUÇÃO DO VERTEDOURO – VISTA GERAL. 

 

 

FIGURA 2.26 
DEPOSIÇÃO DE MATERIAL CARREADO PELA JUNTA DE CONSTRUÇÃO EM VARIAS ELEVAÇÕES. 
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B) Falhas de Concretagem e Armaduras Expostas 

Na inspeção identificaram-se falhas de concretagem com exposição da armadura. Estas 
falhas em particular tem comunicação com a outra face e sob a presença de água na 
escada de peixes a mesma transpõe a parede e verte sobre o canal do vertedouro. Nas 
Figura 2.27 a Figura 2.31FIGURA 2.34 são apresentados alguns exemplos. 

FIGURA 2.27 
EXEMPLO DE FALHA DE CONCRETAGEM E ARMADURA EXPOSTA - “BICHEIRA”. 

 

 

FIGURA 2.28 
EXEMPLO DE FALHA DE CONCRETAGEM E ARMADURA EXPOSTA - “BICHEIRA”. 
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FIGURA 2.29 
EXEMPLO DE FALHA DE CONCRETAGEM E ARMADURA EXPOSTA - “BICHEIRA”. 

 

 

FIGURA 2.30 
EXEMPLO DE COMUNICAÇÃO DE ÁGUA ENTRE FACES. 

 

 

FIGURA 2.31 
EXEMPLO DE ARMADURAS EXPOSTAS – BACIA DE DISSIPAÇÃO. 

 



 

BARRAGEM PARANÃ
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA  

                

Responsável Técnico: Diego David Baptista de Souza 
Data de Emissão: 13/03/20 

37 

 

C) Juntas de Dilatação na Parede da Escada de Peixes – Erros de Execução 

Conforme observado nas FIGURA 2.32 a FIGURA 2.34, todos os veda-juntas instalados na 
parede da escada de peixes e à jusante da ponte, foram executados de forma incorreta, e 
deverão ser objeto de readequação. 

FIGURA 2.32 
EXEMPLOS DE FALHA DE CONCRETAGEM DOS VEDA-JUNTAS. 
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FIGURA 2.33 
EXEMPLOS DE FALHA DE CONCRETAGEM DOS VEDA-JUNTAS. 

 

 

FIGURA 2.34 
EXEMPLOS DE FALHA DE CONCRETAGEM DOS VEDA-JUNTAS. 
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Defeitos no Concreto 
Conforme observado na Figura 2.35 existem alguns pontos com defeitos no concreto que 
devem ser corrigidos de forma genérica para evitar agravamento da situação atual. 

FIGURA 2.35 
DEFEITOS NO CONCRETO. 

 

a) Desplacamentos. 

 

b) Quebras de pequenas 
proporções. 

 

c) Quebras de grandes 
proporções. 

D) Falhas no Gabião 

Por fim, se identificou vários pontos de vandalismos no revestimento em Gabiões que 
deverão se objeto de correção/complementação (Figura 2.36). 

FIGURA 2.36 
VANDALISMO NO SISTEMA DE REVESTIMENTO EM GABIÕES. 
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Dessa forma, e conforme reportado, são classificadas como anomalias médias e/ou 
graves: 

 Patologias na estrutura de concreto: ANOMALIA MÉDIA; 
 Falha dos veda-juntas da junta central de contração do vertedouro e carreamento 

de material: ANOMALIA GRAVE; 

 Vertedouro Labirinto (Complementar) 

Já o vertedouro complementar, situado entre as estacas 95+00 e 102+00 da barragem, 
esta fundado sobre metassiltitos de coloração variando de amarela a cinza. Essa 
estrutura foi executada posteriormente as demais estruturas e construída devido à 
iminência de galgamento da barragem que aconteceu em 2004, após chuvas torrenciais, 
o que levou à reavaliação do modelo hidrológico do barramento. Na FIGURA 2.37 são 
apresentadas imagens de satélite da estrutura. 

FIGURA 2.37 
VISTA SUPERIOR DO VERTEDOURO COMPLEMENTAR (LABIRINTO). 
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Devido ao nível de água presente a montante e a jusante neste vertedouro e não havendo 
encontrado acesso à laje da calha, a inspeção foi realizada através de caminhamento 
sobre o muro lateral esquerdo do vertedouro.  

Durante visita técnica, observou-se que as estruturas civis estão em boas condições. Dois 
pontos isolados necessitam de intervenções para reestabelecer a perfeita funcionalidade, 
segurança e garantia da durabilidade da estrutura. 

FIGURA 2.38
VISTA GERAL PANORÂMICA DE MONTANTE DO VERTEDOURO (JUS. ◄ MONT.)

FIGURA 2.39
VISTA GERAL PANORÂMICA DE JUSANTE DO VERTEDOURO (JUS. ► MONT.)

A) Vazamentos pelas Juntas de Contração

Conforme observado na Figura 2.40 existem alguns pontos com vazamento pelas juntas 
de contração entre as lajes da calha do vertedouro labirinto. Estes vazamentos não são 
estruturalmente comprometedores já que aliviam a subpressão e não careiam material da 
fundação uma vez que a estrutura está assente em rocha.  
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FIGURA 2.40 
VISTAS DAS VERTEDURAS NAS JUNTAS DA CALHA. 

  
O impacto gerado é visual e sanitário, pois para níveis do reservatório abaixo da cota de 
operação do vertedouro e acima da cota das juntas, existe a vertedura. Este vazamento 
segue pela calha e se acumula na bacia de dissipação, a qual nestas condições não seca, 
trazendo assim os inconvenientes sanitários geradas pelo acumulo de água parada. 

FIGURA 2.41 
VISTAS GERAL DAS VERTEDURAS NAS JUNTAS DA CALHA E ÁGUA NA BACIA. 

 

B) Vazios na Fundação Junto a Parede do Defletor da Bacia de Dissipação 

Conforme observado e demarcado na Figura 2.42 existem alguns pontos onde a rocha se 
afasta da parede do defletor, estes vazios podem favorecer o surgimento de erosões 
regressivas descalçando a fundação do defletor e muro lateral. 
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FIGURA 2.42 
VISTAS DAS VERTEDURA NAS JUNTAS DA CALHA. 

 

 

C) Erosões na Escavação Comum do Canal de Restituição 

Na inspeção identificou-se uma série de ravinamentos provocados pela ação de águas 
superficiais, notadamente na direita hidráulica do canal. As Figura 2.43 e  

 

Figura 2.44 apresentam vistas gerais das escavações imediatamente a jusante da 
estrutura em concreto. 

FIGURA 2.43 
ESCAVAÇÃO – TALUDE LATERAL ESQUERDO A JUSANTE DO VERTEDOURO. 
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FIGURA 2.44 
ESCAVAÇÃO – TALUDE LATERAL DIREITO A JUSANTE DO VERTEDOURO. 

 

Como se observa, em grande parte, os problemas estão associados à ausência de 
direcionamento correto das águas superficiais e à presença de um material pouco 
resistente (coesivo) e facilmente erodível. Essa condição é mais critica na ombreira direita 
devido à existência de uma pequena bacia de contribuição mais a montante do 
fechamento. 

Ainda em relação a essa questão, foram identificados alguns pontos de erosão em 
regiões mais baixas do canal e mais próximos ao rio, cortes e fundo do canal escavado 
em depósitos sedimentares, como pode ser observado nas Figura 2.45 e Figura 2.46.  
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FIGURA 2.45 
PRESENÇA DE DEPÓSITOS SEDIMENTARES PRÓXIMOS A RESTITUIÇÃO NO RIO PARANÃ. 

 

 

FIGURA 2.46 
PRESENÇA DE TALUDESNEGATIVOS PRÓXIMOS A RESTITUIÇÃO NO RIO PARANÃ. 
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Dessa forma, e conforme reportado, NÃO FOI IDENTIFICADA, nenhuma anomalia que 
possa ser classificada como anomalia média e/ou grave. Entretanto, ressalta-se que não 
foram inspecionadas as partes da estrutura que se encontravam submersas. 

 Descarregador de Fundo 

A estrutura de descarga de fundo está situada na estaca 52+19,34. Nas imagens a seguir 
é apresentada a situação atual do descarregador de fundo após as modificações devido o 
incidente reportado no Item 1.4 -. 

FIGURA 2.47 
IMAGEM DE SATÉLITE DA REGIÃO DO DESCARREGADOR DE FUNDO. 

 

 

FIGURA 2.48 
VISTA GERAL DA REGIÃO DO DESCARREGADOR DE FUNDO. 
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FIGURA 2.49 
SAIDA DOS CONDUTOS METÁLICOS E VISTA GERAL DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS. 

  

 

As observações em relativas a esta estrutura focam, principalmente, nos equipamentos 
hidromecânicos visto que não se identificaram patologias relevantes no que concerne as 
obras de terras e civis. 

Conforme observado no Item 1.4 -, atualmente o descarregador de fundo é constituído por 
02 (dois) condutos metálicos de Ø 800 mm, instalados no interior das galerias, sob berços 
de concreto e fixados a estes através de cintas, sendo que ambos à jusante, apresentam 
comportas planas para operações de abertura/fechamento destes circuitos hidráulicos. 
Contudo, não foram disponibilizados os desenhos dimensionais civis e mecânicos, 
especificações ou manuais de operação das estruturas ou equipamentos em 
funcionamento. 

Durante a visita técnica, observando o volume d’água descarregado à jusante e a posição 
dos fusos e hastes de ligação, constatou-se que as comportas operavam em abertura 
plena, estando às mesmas confinadas em suas ranhuras por tampas construtivamente de 
intenção estanque (FIGURA 2.49). 

Sob as circunstancias de instalação confinada e em operação, não foi possível visualizar 
a comporta ou sua ranhura de operação para averiguações de seu estado estrutural e 
confirmações de sua classificação quanto à movimentação (deslizante ou de rolamento) 
e/ou quanto à posição de sua vedação (montante/jusante). 

Também não foi possível presenciar o ciclo de fechamento abertura destes equipamentos 
devido à ausência de responsável operador. 

Perante a falta de documentação, marca/logo e ou tag’s de características, não foi 
possível identificar o projetista/ fabricante de tais comportas e sistemas de acionamento 
(fuso, haste, motoredutor e quadro elétrico). 



 

BARRAGEM PARANÃ
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA  

                

Responsável Técnico: Diego David Baptista de Souza 
Data de Emissão: 13/03/20 

48 

 

FIGURA 2.50 
VISTA DO SISTEMA DE IÇAMENTO E TAMPA ESTANQUE DA COMPORTA DA ESQUERDA 

HIDRÁULICA. 

 

Tomando por trena a distância entre os fins-de-curso, estima-se que as comportas da 
Descarga de Fundo possuam 1.050 mm de altura. 

Segundo relatos da vigilância patrimonial, os procedimentos de abertura e fechamento 
destas comportas são sempre executados com grande preocupação, dada as vibrações 
que ocorrem nas estruturas de suporte do conjunto de acionamento instaladas na cota de 
operação durante a obstrução do fluxo.  

Através do tato direto às hastes de ligação, foi possível perceber que mesmo estando em 
posição de abertura máxima, estas hastes apresentam forte vibração e deslocamento 
contido somente pelos retentores de vedação da tampa, provocando o esmagamento dos 
mesmos, também deteriorados pela ação da exposição ao tempo (ressecamento). A 
conexão entre o fuso e a haste de ligação não apresenta conector elástico. 

FIGURA 2.51 
REGISTRO DAS CONDIÇÕES DAS TAMPAS, HASTES E RETENTORES DE 

VEDAÇÃO DAS COMPORTAS. 
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O fechamento e abertura das comportas é realizado pelo conjugado motoredutor de eixos 
perpendiculares, sendo a saída de interface uma rosca sem fim posicionada verticalmente 
e alinhada para a passagem do fuso de levantamento da haste de ligação. Perante os 
vazamentos providos do retentor, torna-se questionável a seleção (classe do mecanismo) 
do redutor e/ou se este foi previsto com mancal e rolamentos apropriados para esforço 
axial. 

Sobre as tampas evidenciou-se impregnação de óleo lubrificante derivado de vazamento 
da caixa redutora de velocidade, onde o visor de nível acusa a falta do fluído, necessário 
para o seu correto funcionamento. 

FIGURA 2.52 
VISOR DE NÍVEL EVIDENCIANDO FALTA DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO REDUTOR. 

 

Conforme apresentado na Figura 2.53, a interligação da alimentação do motor foi 
erroneamente executada pelo lado externo da caixa dos terminais, além desta estar 
desprovida de prensa cabos, permitindo o acesso de abelhas e insetos similares que 
encontram espaço para a formação de colmeias (cachopas). 

O cabeamento elétrico que conduz alimentação ao motor e os sinais de fim de curso ao 
painel de comando, encontram-se pouco protegido por eletroduto, aparentemente, 
improvisado, estando facilmente suscetíveis ao rompimento acidental ou danificado por 
animais roedores. 
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FIGURA 2.53 
REGISTRO DO CONJUGADO MOTOREDUTOR DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS. 

 

 

Na condição de abertura completa, os fusos das comportas se posicionam internamente 
ao tubo camisa protetor, porém foi possível visualizar um pequeno trecho de sua 
extremidade, onde foi evidenciada, conforme Figura 2.54, impregnação de silte 
(característico da região) sobre a película de lubrificação. 

FIGURA 2.54 
REGISTRO DO FUSO DE ACIONAMENTO DE UMA DAS COMPORTAS 
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O painel de comando encontra-se em condições razoavelmente boas, necessitando 
apenas de limpeza devido ao empoeiramento por silte e prevenção quanto a possível 
infestação por insetos (abelhas e outros insetos) que já ocupam repartição lateral do 
mesmo recinto abrigado. Não foi presenciado testes de acionamentos. 

Foi observado que os fins-de-curso não possuem redundância. Sugere-se esta 
implementação em ambos os acionamentos. 

 
FIGURA 2.55 

REGISTRO DO PAINEL DE COMANDO E INFESTAÇÃO DE INSETOS NA SALA ABRIGADA. 

 

Dessa forma, e conforme reportado, são classificadas como anomalias médias e/ou 
graves: 

 Falta de manutenção preventiva e corretiva da estrutura civil e hidromecânicos: 
ANOMALIA MÉDIA; 

 Tomada d’Água 

A estrutura da tomada de água está situada na estaca 10+3,00 e 52+19,34. Nas imagens 
a seguir é apresentada a situação atual da tomada de água.  
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FIGURA 2.56 
TOMADA D’ÁGUA – VISTA SUPERIOR. 

 

 

FIGURA 2.57 
TOMADA D’ÁGUA – VISTA FRONTAL. 
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FIGURA 2.58 
SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS DA TOMADA D’ÁGUA. 

 

 
FIGURA 2.59 

VISTA DO CANAL A JUSANTE DA TOMADA D’ÁGUA. 
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As observações em relativas a esta estrutura focam, principalmente, nos equipamentos 
hidromecânicos visto que não se identificaram patologias relevantes no que concerne as 
obras de terras e civis. 

O conceito da Tomada d’Água é análogo ao do Descarregador de Fundo empregando-se 
nesta estrutura duas galerias celulares com dimensões de 2,0 x 2,0 m e comporta a 
jusante. 

A situação atual e o estado de conservação dos equipamentos hidromecânicos da tomada 
d’água são apresentados nas Figura 2.60 a Figura 2.63, ressaltando-se que não foram 
disponibilizados os dimensionais das estruturas, especificações e manuais/regras de 
operação. Os equipamentos são semelhantes aos da descarga de fundo e apresentam 
basicamente os mesmos problemas. 

FIGURA 2.60 
VISTA GERAL DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS. 

 

 

A pequena edificação que abriga o painel elétrico de alimentação e acionamento das 
comportas apresenta em seu telhado equipamentos, aparentemente, de função telecom. 
Na oportunidade, não foi possível identificar o objetivo de tais equipamentos. 

Além dos mesmos problemas acusados nas comportas do Descarregador de Fundo, de 
forma particular e preocupante, uma deformação acentuada na base suporte do redutor 
da comporta posicionada na esquerda hidráulica, chamou atenção. Analisando a 
reforçada estrutura da base suporte e o formato dos danos, conclui-se que, 
aparentemente, foi provocado pela reação a um esforço excessivo no sentido de 
fechamento da comporta, talvez, por falha de sobrecurso (ver Figura 2.62). Pelo 
comprometimento estrutural desse componente (base suporte), entre os planos de 
manutenção do equipamento (comporta) deverá ser prevista sua substituição. 

O cabeamento elétrico que conduz alimentação ao motor e os sinais de fim de curso ao 
painel de comando, encontram-se expostos ao tempo e rusticamente lançados sobre o 
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terreno batido, estando facilmente suscetíveis ao rompimento acidental ou danificado por 
animais roedores. 

Por estar situada junto à uma estrada de acesso público, a incidência do silte sobre as 
instalações e equipamentos da estrutura da Tomada D’Água é bastante agressiva, sendo 
recomendável o abrigo dos acionamentos. 

FIGURA 2.61 
CABOS DE FORÇA E CONTROLE DESPROTEGIDOS  

 

 

FIGURA 2.62 
REGISTRO DA BASE SUPORTE DO REDUTOR DANIFICADA. 
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FIGURA 2.63 
REGISTRO DO FUSO SEM LUBRIFICAÇÃO E IMPREGNADO DE SILTE. 

 
Dessa forma, e conforme reportado, são classificadas como anomalias médias e/ou 
graves: 

 Falta de manutenção preventiva e corretiva da estrutura civil e hidromecânicos: 
ANOMALIA MÉDIA; 

 Reservatório 

O reservatório da barragem do Paranã é do tipo usos múltiplos e além de reservação de 
agua para controle de vazões serve, também, para recreação e pesca. A seguir são 
apresentadas algumas imagens do reservatório. 

FIGURA 2.64 
RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DO PARANÃ. 
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Em linhas gerais não se observam anomalias. Dessa forma, e conforme reportado, NÃO 
FOI IDENTIFICADA, nenhuma anomalia que possa ser classificada como anomalia média 
e/ou grave. 

3 - COMENTÁRIOS COMPLEMEMTARES E AÇÕES NECESSÁRIAS 

Nos ANEXOS são apresentadas as análises de estabilidade da barragem de terra em 
termos de verificação dos fatores de segurança para as condições de operação norma e 
rebaixamento rápido do reservatório e em todas as verificações os fatores de segurança 
apresentam valores acima dos mínimos aceitáveis. 

De uma maneira geral foram apontadas as seguintes anomalias médias e/ou graves e a 
sugestão para a mitigação das mesmas são: 

ANOMALIAS MÉDIAS: 

Falta de documentação sobre a barragem: verificou-se que nem toda a documentação 
técnica da barragem se encontra disponível, notadamente, memórias de calculo, 
especificações técnicas e alguns desenhos. Dessa forma se recomenda que o 
empreendedor recomponha essa documentação mediante busca das informações com o 
projetista original, fornecedores de equipamentos, etc. ou que elabore um “como 
executado” para eliminar esta deficiência; 

Falta ou deficiência de cercas de proteção e identificação: se constatou durante a 
inspeção que existe acesso fácil a infraestrutura do barramento, com sinais de 
depredação. Existe uma segurança patrimonial, mas a mesma não impediu algumas 
depredações. Dessa forma se recomenda que se execute uma reavaliação do 
empreendimento como um todo; 

Falta de documentação sobre as regras de funcionamento dos hidromecânicos: verificou-
se que a documentação técnica referente ao funcionamento dos hidromecânicos não se 
encontrava disponível no momento da inspeção nas casas de comando/acionamento dos 
hidromecânicos. Dessa forma se recomenda que se deixe uma cópia das mesmas nas 
casas de comando; 

Proteção vegetal da jusante: verificou-se na inspeção que a proteção com grama não é 
eficiente para a região de implantação da barragem do Paranã devido ao rigor do clima. 
Dessa forma sugere-se o emprego de geocélulas preenchidas com solo-cimento, 
agregado ou concreto, seguindo a mesma linha de solução sugerida para a montante da 
barragem; 

Presença de erosões, escorregamentos, afundamentos e buracos: todas as patologias 
existentes no aterro deverão ser mitigadas mediante recomposição. Essas recomposições 
poderão ser feita empregando-se solo ou solo-cimento compactado, sacaria de solo-
cimento, dentre alternativas; 

Presença de formigueiros/cupinzeiros: todas as colônias de animais deverão ser 
eliminadas e recompostas de forma análoga ao item anterior; 



 

BARRAGEM PARANÃ
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA  

                

Responsável Técnico: Diego David Baptista de Souza 
Data de Emissão: 13/03/20 

58 

 

Deficiência de drenagem superficial: a drenagem superficial existente deverá ser limpa e 
reavaliada em termos de capacidade. A região da crista e a região imediatamente a 
jusante do pé da barragem carecem de dispositivos de drenagem. Já a região do espaldar 
deverá ter as escadas limpas e reavaliadas em termos de capacidade; 

Patologias na estrutura de concreto: foram identificadas uma série de patologias no 
concreto e sobre cada uma afirma-se: 

“Bicheiras”  

a) Profundidade igual ou inferior a 10 cm: Após o tratamento da área a ser reparada 
(corte com disco rotativo na profundidade de 1,0 a 2,0 cm, remoção do concreto ruim e 
limpeza), a superfície do concreto velho, mantida na condição de saturada 
superficialmente seca (sss), recebe chapisco constituído de argamassa semifluída, 
traço cimento: areia grossa = 1:1. Antes de o chapisco iniciar a pega é aplicada à 
argamassa seca (“dry-pack”) ou argamassa convencional, dependendo das condições 
de confinamento do reparo. 

 

b) Profundidade superior a 10 cm: O enchimento da cavidade será feito com concreto. 
Caso o concreto ruim atinja a armadura, a remoção do concreto deve prosseguir até 
ultrapassá-la em pelo menos 3,0 cm. Neste caso não haverá necessidade de aplicar 
chapisco na superfície da cavidade. Entretanto, a superfície no momento da 
concretagem deverá encontrar-se na condição de saturada, superficialmente seca 
(sss). 
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“Recuperação de Veda-Juntas” 

O processo de recuperação deve ser executado conforme indicado, a seguir: 

 Preparação 
Após a marcação da área com disco de corte, deve-se realizar a demolição 
controlada da região a ser tratada, tomando cuidado para preservar as armaduras 
existentes.  
Inspecionar o veda junta para verificar necessidade de substituição. 

 1ª Etapa 
Instalar as armaduras complementares de Ø 5 mm a cada 20 centímetros e 2 
barras corridas na borda de cada alça no contorno do veda junta; 
Imediatamente antes da concretagem deve-se aplicar a pintura com epóxi na junta 
de concretagem; 
Fechar a forma e realizar a concretagem; 
Após a cura de 7 dias procede-se a execução da outra lateral do veda junta. 

 2ª Etapa 
Uma placa de EPS de 2 centímetros deve ser utilizada para materializar a junta de 
dilatação; 
Instalar as armaduras complementares de Ø 5 mm a cada 20 centímetros e 2 
barras corridas na borda de cada alça no contorno do veda junta; 
Imediatamente antes da concretagem deve-se aplicar a pintura com epóxi na junta 
de concretagem; 
Fechar a forma e realizar a concretagem; 
Curar por 7 dias. 
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Falta de manutenção preventiva e corretiva da estrutura civil e hidromecânicos: a falta de 
manutenção associada a condição local desfavorável acarretou na degradação dos 
equipamentos hidromecânicos. Dessa forma para que os mesmos funcionem de maneira 
adequada deverão ser efetuados os seguintes ajustes, correções e complementação: 

“Descarregador de Fundo” 

A. Recomendações para recuperação dos equipamentos e instalações 

Perante as observações registradas acima, para a execução dos trabalhos de 
recuperação e melhoramento dos circuitos hidráulicos da Descarga de Fundo, faz-se 
necessário a recomendação das seguintes intervenções a serem cumpridas após 
aceitação e consentimento junto ao cliente: 

 Testes de funcionamento das comportas com presença de especialista/ 
representante de equipamento 

Antes das intervenções gerais de manutenção é viável o acompanhamento das 
condições de operação (abertura/fechamento) das comportas por técnico 
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representante de equipamento, a fim de que sejam tomadas as melhores alternativas 
quanto aos componentes a serem substituídos, recuperados ou implementados. 

Especial atenção deverá ser dada à situação de vibração, não somente na comporta 
ou estrutura suporte, como também a intensidade de propagação para o conjugado 
motoredutor, sendo esta uma possível causa dos vazamentos pelos seus retentores, 
visto inexistir amortecimento via acoplamento elástico entre o fuso e a haste de 
ligação. Outra possível causa dos vazamentos é o excessivo esforço axial nos 
mancais e rolamentos, ou mesmo, a seleção inadequada do redutor para este sentido 
de esforço. 

 Obstrução dos circuitos hidráulicos 

Para permitir a execução das intervenções de manutenção dos equipamentos e 
instalações dos circuitos hidráulicos, além da instalação de(s) válvula(s) dispersora na 
Descarga de Fuga, será necessário interromper temporariamente a vazão dos dois 
condutos metálicos. 

Para isso, entende-se que a melhor opção é a inserção de elemento de obstrução 
hiperbárica, lançado no sentido montante-jusante por mergulhadores, através das 
aduções. Uma vez inseridos, procede-se com o enchimento através de líquidos ou 
gases específicos até alcançar pressão superior à pressão de trabalho dos condutos, 
confirmando-se a obstrução por jusante. Finalizadas as intervenções, procede-se com 
o alívio da pressão e retirada dos elementos de obstrução. 

 Intervenções eletromecânicas nas comportas e seus respectivos componentes 

As tampas das ranhuras de operação apresentam características construtivas de 
estanqueidade pelo fato de que as comportas encontram-se posicionadas em cota 
inferior ao nível d’água da barragem. Por esta razão, a melhor alternativa de operação 
destas comportas, seria o posicionamento do seu quadro de vedação à montante, não 
havendo ainda tal confirmação. Conforme esclarecido no item 3.4 do relatório 
EGVP00315/00-10-RL-0002, não há documentação (ou registros) da alteração sofrida 
pelos circuitos hidráulicos e seus respectivos equipamentos e instalações. 

Antes ou após a obstrução dos circuitos, caso seja constado que a comporta e o plano 
de vedação da ranhura permanecem com o conceito original, ou seja, posicionados à 
jusante (conforme desenho PFG-BP-007, datado de 1998, época da construção), 
sugere-se que ambos (comportas e ranhuras) sejam alterados para vedação 
montante. Esta alteração tornará a cota de operação jusante mais segura, além de 
adequar a comporta ao desempenho correto de sua nova função (elemento de 
manutenção) dada a instalação da(s) válvula(s) dispersora. As comportas deverão ter 
a completa substituição de seus conjuntos de vedação, além de passar por 
manutenção geral, inclusive repintura, reforço e readequação para o tipo vagão (se 
necessário). As ranhuras de operação, caso mantenham-se inalteradas, deverão 
sofrer inspeções e manutenções civis/ mecânicas, incluindo: guiamento quadro de 
vedação e soleira. 

As tampas construtivamente reforçadas, flangeadas e providas de válvulas esfera de 
inspeção, encontram-se com suas funções estanques comprometidas pela aparente 
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deterioração de seus retentores e deformação causada pela movimentação da haste 
de ligação. Estas deverão ser desmontadas e submetidas à limpeza e recuperação 
geral, devolvendo-lhe a função estanque e finalmente repintadas. 

As hastes de ligação e fusos deverão ser desmontados, limpos e vistoriados quanto à 
fissuras ou trincas. Contudo, antes disso, durante os testes de funcionamento, com a 
presença de técnico representante de equipamento, deve ser avaliada a intensidade 
das vibrações, julgando a viabilidade da inclusão de conexão flexível entre o fuso e a 
haste de ligação, no intuito de reduzir sua propagação ao conjugado motoredutor. 
Deverá ser implementada nas estruturas suporte, solução de contenção do silte que 
atualmente impregnam os fusos lubrificados. O silte aderido ao fuso, possivelmente 
com o tempo, sobrecarregará o conjugado pelo aumento de atrito sobre a rosca sem 
fim. 

A estrutura suporte e os tubos camisa de proteção dos fusos deverão ser recuperados, 
repintados e seus elementos de fixação substituídos por outros padronizados em aço 
inox. 

Os conjugados motoredutores deverão ser desmontados, esvaziados e inspecionados 
não somente para os procedimentos gerais de manutenção, mas também para 
confirmar sua capacidade para cargas axiais aplicadas à interface de saída. As juntas 
e retentores de vedação deverão ser substituídos por outros de qualidade superior e, 
por fim, reabastecidos com lubrificante específico. Os motores deverão ser 
inspecionados quanto sua fixação ao conjugado, receber limpeza nos orifícios de 
ventilação e bobinas dos enrolamentos, lubrificação nos mancais e verificação de suas 
condições elétricas de funcionamento (testes preventivos: corrente, temperatura, 
resistência de isolamento, etc..), além de corrigir as ligações para dentro das caixas de 
terminais e estas tamponadas pelo prensa-cabos. 

Deverá também ser previsto: Adição de redundância aos dispositivos fins-de-curso 
(superiores e inferiores); Inclusão de 02 (dois) eletrodutos para condução e proteção 
dos cabos, desde o painel de comando até os motoredutores, sendo dedicados por 
comporta; tornar o recinto de abrigo do painel de comando inacessível aos animais 
roedores e demais insetos, tais como abelhas; executar a recuperação geral do pórtico 
rolante de montagem e movimentação das comporta e seus componentes. 

B. Readequação do circuito hidráulico para regulação de vazão. 

Atualmente os circuitos hidráulicos da Descarga de Fundo operam com plena capacidade 
de descarga. A implementação de válvula(s) dispersora no extremo jusante atenderá o 
anseio pela regulação de vazão, a qual não é proporcionada por comportas do tipo plana 
atualmente instaladas em ambos os circuitos hidráulicos. 

Conforme descrito anteriormente, para adequar esta solução será necessário obstruir 
temporariamente ambos os circuitos (condutos metálicos) e, se necessário, implementar a 
solução da comporta para vedação montante. Além disso, as extremidades dos condutos 
deverão ser preparadas para o acoplamento da(s) válvula(s) e bloco(s) de apoio e 
ancoragem em concreto deverá(ão) ser implementado(s) no canal de descarga. 

Para a regulação de vazão na Descarga de Fundo, sob o aspecto hidráulico, considera-se 
suficiente a instalação de 01 (uma) válvula dispersora. Contudo, a existência de um só 



 

BARRAGEM PARANÃ
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA  

                

Responsável Técnico: Diego David Baptista de Souza 
Data de Emissão: 13/03/20 

63 

 

equipamento, tornará o objetivo de regulação da vazão refém de eventualidades de 
indisponibilidade, mesmo sendo este equipamento característico de baixa manutenção. 
Por outro lado, a adoção de 02 (duas) válvulas poderia tornar o controle (regulação) da 
vazão mais apurado (otimizado) hidraulicamente, ao mesmo tempo em que se dispõe de 
redundância. 

De forma a proporcionar noção do custo de fornecimento, em anexo ao final do presente 
relatório, encontra-se cotação de referência para 01 (uma) válvula dispersora de 
acionamento manual. 

O acionamento da(s) válvula(s) é efetuado por 02 (dois) cilindros hidráulicos 
pressurizados por 01 (uma) unidade oleodinâmica de bombeamento manual, conforme 
cotação de referência em anexo. A unidade hidráulica também poderá pressurizar os 
cilindros através de bomba elétrica, dispensando a necessidade de esforço físico do 
operador, contudo esta opção agregará maior custo de fornecimento ao equipamento 
(adicional em torno de R$ 50.000,00). 

ANOMALIAS GRAVES: 

Proteção da montante (rip-rap) incompleto, destruído e deslocado: Para o complemento 
da proteção do talude de montante se visualiza o emprego de geocélulas preenchidas 
com concreto. Esse tipo de solução já foi empregada com sucesso como “rip-rap” em uma 
barragem situada no Mato Grosso do Sul (Figura 3.1). 

FIGURA 3.1 
GEOCÉLULAS COMO PROTEÇÃO CONTRA ONDAS “RIP-RAP”. 

 

A geocélula é um geossintético tridimensional, geralmente em PEAD, que quando aberto 
se assemelha a um favo de colmeia (Figura 3.2A). Via de regra é fornecido com alturas 
variando de 5 a 20 cm e diferentes dimensões. 

A espessura e o sistema de ancoragem dependem fundamentalmente de um estudo 
hidráulico para determinar as solicitações (Figura 3.2B). 
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FIGURA 3.2 
(A) GEOCÉLULAS E (B) SEÇÃO TÍPICA. 

 
(A)  

(B) 

Ausência de instrumentação de auscultação: não é aceitável que uma barragem do porte 
da do Paranã não apresente instrumentação de auscultação. Dessa forma se sugere a 
contratação de empresa especializada para elaborar um plano de instrumentação; 

Falha dos veda-juntas da junta central de contração do vertedouro de soleira livre e 
carreamento de material: A solução proposta é de se executar uma vala de drenagem 
abaixo da junta de dilatação transversal, a qual se conectará com uma outra vala de 
drenagem a ser instalada baixo da laje da elevação 472,40. Neste alinhamento 
longitudinal já existe sob o corpo da barragem o dreno de pé. 

Para instalação de ambas as valas será necessária a remoção parcial das lajes e sua 
posterior recomposição, na ocasião já será instalado um novo sistema de vedação na 
junta de dilatação para evitar o carreamento de material de suporte. As valas de 
drenagem encaminharão a água coletada a pontos de saída na elevação 470,90, mas não 
antes de passarem por um filtro para evitar também o carreamento de material. 

Esta drenagem irá disciplinar a percolação de água pela fundação, evitando a perda de 
material de suporte e possibilitará a verificação e reparo dos veda juntas. 

4 - DECLARAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DA BARRAGEM 

Com base nas conclusões sobre as anomalias encontradas, declaramos para os devidos 
fins que o nível de perigo da barragem do Paranã deve ser classificado como ALTO 
RISCO e ALTO DANO POTENCIAL ASSOCIADO. Definindo a barragem Paranã como 
classe A. 

Com o intuito de acompanhar as anomalias e as providências e recomendações 
apontadas, recomenda-se que a próxima inspeção regular de segurança seja realizada a 
cada 6 meses, de acordo com o que estabelece a Resolução ANA nº 742/2011. 

5 - AVALIAÇÃO DA OCUPAÇÃO A JUSANTE 

O vale de jusante da barragem Paranã é majoritariamente ocupado por propriedades 
rurais isoladas. Além disso, foi identificada uma subestação de distribuição de energia 
elétrica (CELG). No fim da região analisada, se situa a sede municipal de Flores de Goiás, 
trecho de ocupação com características urbanas do vale de jusante.  
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O percurso do vale de jusante está exposto na Figura 5.1, marcado pela linha vermelha. 
O percurso se estende entre o reservatório da barragem do Paranã e o término do limite 
urbano de Flores do Goiás, totalizando mais de 50 km.  

FIGURA 5.1 
VALE DE JUSANTE – BARRAGEM DO PARANÃ. 

 

Foram identificadas 19 propriedades rurais próximos às margens do Rio Paranã, à jusante 
da barragem de mesmo nome. Uma dessas propriedades rurais se encontra a apenas 
1km de distância da barragem Paranã. Os locais identificados estão expostos na imagem 
de satélite na Figura 5.2. As margens dos primeiros 30km de rio possuem a mata ciliar 
bem preservada, com cerca de 100 m para cada lado. Isso poderia auxiliar na contenção 
da inundação em caso de rompimento da barragem Paranã. A região é prioritariamente 
rural, destinada à agricultura (Figura 5.3). 
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FIGURA 5.2 
OCUPAÇÕES PONTUAIS À JUSANTE DA BARRAGEM DE PARANÃ. 

 

 

FIGURA 5.3  
ÁREA DESTINADA A AGRICULTURA À JUSANTE DA BARRAGEM DE PARANÃ. 

 

Cerca de 50 km à jusante da barragem, encontra-se uma subestação de transmissão de 
energia operada pela Companhia Energética de Goiás - CELG (Figura 5.4). 
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FIGURA 5.4 
IMAGEM DE SATÉLITE À JUSANTE DA BARRAGEM DE PARANÃ. 

 

Sequencialmente, cerca de 40 km à jusante da barragem Paranã, o rio Paranã se 
aproxima da rodovia GO-144. Cerca de 50km, mais à jusante do empreendimento, a 
mesma rodovia atravessa o Rio Paranã por meio de uma ponte (FIGURA 5.5). 

 FIGURA 5.5 
RODOVIA GO-144. 
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Próximo a Ponte da GO-144 está localizada a cidade de Flores de Goiás (FIGURA 5.6). O 
município tem uma população estimada em 16.557 pessoas. O município conta com 14 
escolas e 4 igrejas que poderiam ser acionadas em caso de emergência como ponto de 
reunião para a população. Uma parte da cidade, próxima da prefeitura municipal, está 
situada à menos de 20m do Rio Paranã. 

FIGURA 5.6 
OCUPAÇÃO URBANA À JUSANTE DA BARRAGEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BARRAGEM PARANÃ
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA  

                

Responsável Técnico: Diego David Baptista de Souza 
Data de Emissão: 13/03/20 

69 

 

6 - CONCLUSÕES, RECOMENDAÇÕES E AÇÕES A IMPLEMENTAR PELO 
EMPREENDEDOR 

Recomenda-se que a SEAPA equacione com a maior brevidade possível todas as 
anomalias classificadas com média e graves apontadas no Item 3 - e que providencie a 
instalação de instrumentação da auscultação na barragem com o objetivo de ajudar na 
tomada de decisão em caso de necessidade. 

Florianópolis 13/03/2020 
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7 - ANEXOS 

7.1 - Verificação da Estabilidade 

A- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As análises de estabilidade consistiram na verificação da estabilidade da barragem para 
as duas condições possíveis de reservatório para a condição de operação, sendo elas: 

a) Condição de operação com o nível do reservatório na elevação 475,50 (NAnormal) – 
denominada de condição de operação normal; 

b) Condição de rebaixamento rápido do nível do reservatório da elevação 475,50 
(NAnormal) para a elevação 466,2 (NAmínimo) – denominada condição de 
rebaixamento rápido do nível do reservatório; 
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Para estas condições de análise são exigidos os seguintes fatores de segurança mínimos: 

a) Condição de Operação Normal: FS = 1,50; 
b) Condição de Rebaixamento Rápido: FS = 1,20. 

Ressalta-se que previamente as análises de estabilidade são realizadas análises de 
percolação com o objetivo de definir as linhas piezométricas no interior do maciço 
compactado. 

Nas análises de percolação e estabilidade foram utilizados os programas SLOPE/w e 
SEEP/w da Geo-Slope Internacional, disponíveis na programoteca da Engevix Engenharia 
em sua versão 2007. 

B- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

A seguir são apresentados os documentos de referencia das diferentes etapas do projeto. 

a) Documentos de Projeto de Reabilitação 

EGVP00315/US-3G-MC-6001 – Projeto de Recuperação – Barragem de Paranã – 
Memória de Cálculo da Instrumentação; 

b) Outros Documentos do Projeto Executivo 

PFG-BP-001 – Barragem do Rio Paranã – Planta; 

PFG-BP-002 – Barragem do Rio Paranã – Perfil Longitudinal; 

PFG-BP-004 – Barragem do Rio Paranã – Seções; 

C- MÉTODO DE ANÁLISE 

Compreendem os métodos de análise: descrição da metodologia de análise de 
percolação, descrição da metodologia de análise de estabilidade e descrição dos 
parâmetros geotécnicos de interesse. 

C.1- Análise de Percolação 
 

a) Generalidades 

As análises de percolação têm como finalidade subsidiar as análises de estabilidade do 
maciço da barragem. Para isso elas utilizam os parâmetros de permeabilidade para o 
maciço da barragem e fundação conforme indicado no QUADRO 7.1 e com o auxílio do 
software SEEP/W, programa desenvolvido e distribuído pela empresa GEO-SLOPE 
International Ltd., que tem como principal característica a utilização de elementos finitos 
para modelar o movimento d’água e a pressão exercida pela mesma nos maciços 
terrosos e rochosos. 

Os procedimentos básicos seguidos na elaboração da modelagem foram: 

- Determinação dos dados de entrada 

 Geometria do maciço (descrição da rede de elementos finitos); 
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 Propriedades e características dos materiais; 

 Condições de contorno nas quais estão submetidas as faces de montante e 
jusante do maciço e a localização da fronteira impermeável da análise. 

- Cálculos executados através do software SEEP/W 

 Montagem da matriz de fluxo para cada elemento; 

 Montagem da matriz de fluxo total; 

 Introdução das condições de contorno; 

 Modificação das condições de contorno; 

 Fornecimento das linhas de fluxo e das equipotenciais; 

 Determinação da posição da linha freática. 

b) Análises de Percolação 

As análises bidimensionais de fluxo foram realizadas utilizando o programa computacional 
Seep/W, que compõe a programoteca da Engevix Engenharia S.A. 

As seções estudadas baseiam-se nos desenhos de projeto e a partir das mesmas são 
geradas as malhas não estruturadas de elementos finitos triangulares e quadrados 
lineares. 

A análise considera a condição permanente bidimensional, aplicando os parâmetros e 
condições de contorno previamente estabelecidos. Considera-se a condutividade 
hidráulica constante, independente do estado de saturação do material. 

A definição da posição da linha freática é feita através de um processo não linear de 
variação da condição de contorno dos nós aos quais é atribuída a condição de superfície 
de percolação ou fluxo nulo.  

c) Condições de Contorno 

No presente estudo foi analisada a condição de operação da Barragem do Paranã, nível 
do reservatório na elevação 475,50, chamado nível normal operacional. Assim a condição 
de contorno aplicada ao modelo a montante da barragem é de carga hidráulica total igual 
a 475,50m. 

Modelou-se somente o fluxo através do terreno de fundação e do espaldar de montante, 
considerando-se que toda a água que percola por essas regiões é captada e esgotada 
pela drenagem interna da barragem. 

Da maneira descrita acima a condição de contorno aplicada à superfície de jusante do 
maciço de solo compactado (em contato direto com o dreno vertical) e ao terreno de 
fundação (em contato direto com o tapete drenante) é variável, podendo ser de face de 
percolação ou de fluxo nulo, em função do ajuste do modelo. 

Nas modelagens numéricas foram utilizadas as seguintes condições de contorno: 
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 Entrada (vermelho) – equivalente a uma carga de altura constante e igual à
elevação 475,50m e aplicada sobre todo o terreno natural e a montante da
barragem;

 Saída (azul) - saída livre do tipo total flux posicionada imediatamente sobre o
espaldar de jusante e sobre todo o terreno natural a jusante do barramento.

Na Figura 7.1 são apresentadas as superfícies de contorno adotadas nos modelos de 
percolação sendo assim discriminadas: 

FIGURA 7.1 
SEÇÃO DE ANÁLISE DA ESTACA 47+00 – CONDIÇÕES DE CONTORNO.

C.2- Análise de Estabilidade 

a) Generalidades

As análises de estabilidade foram realizadas com o auxílio do software SLOPE/W 
(desenvolvido e distribuído pela empresa GEO-SLOPE International Ltd.). O programa 
executa os cálculos de estabilidade baseados na teoria do equilíbrio limite, determinando 
o coeficiente de segurança dos taludes analisados.

Os fatores determinantes na escolha dos métodos de análises foram: 
- Propriedade dos materiais que integram a estrutura analisada; 
- Inclinação dos taludes; 
- Presença de água no talude analisado; 
- Consideração da tensão de cisalhamento entre fatias. 

b) Hipóteses de Cálculo

- FSmín = 1,20 para análises de rebaixamento rápido do nível do reservatório; 
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- FSmín = 1,50 para a condição de longo prazo (percolação estável, supondo a 
freática já estabelecida); 
C.3- Parâmetros Geotécnicos dos Materiais 

Os parâmetros de condutividade hidráulica e resistência dos materiais naturais e de 
construção adotados nas análises foram os estimado no documento EGVP00315/US-3G-
MC-6001 – Memória de Cálculo da Instrumentação, o qual faz parte do Projeto de 
Recuperação da Barragem do Paranã. Os mesmos encontram-se sumariados no 
QUADRO 7.1. 

QUADRO 7.1 
PARÂMETROS DOS MATERIAS DE FUNDAÇÃO E ATERRO 

 

Ressalta-se que para efeito de análise foi considera a permeabilidade no sentido 
horizontal igual a vertical para os solos compactados. 

Além disso, as permeabilidades equivalentes adotadas para o filtro vertical e tapete 
drenante estão apresentadas no QUADRO 7.2. 

QUADRO 7.2 
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

 

D- GEOMETRIA DA BARRAGEM E SEÇÃO DE ANÁLISE 

Em linhas gerais o barramento é composto por uma barragem de terra do tipo 
homogênea, dois vertedouros, uma descarga de fundo e uma tomada de água conforme 
apresentado na Figura 7.2. Ela apresenta uma extensão de 1760m e altura máxima de 
33m, sendo o ponto mais baixo situado nas imediações da estaca 47+00, próximo à 
antiga calha do rio Paranã. 
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FIGURA 7.2 
LOCALIZAÇÃO DA SEÇÃO DE ANÁLISE. 

 

Para aferir a estabilidade da barragem de terra foi utilizada a seção de maior altura da 
situada na estaca 47+00, conforme apresenta na Figura 7.3. 

 

FIGURA 7.3 
SEÇÃO DE ANÁLISE DA ESTACA 47+00. 

 

E- ANÁLISES DE FLUXO E ESTABILIDADE 

Na sequência são apresentadas os resultados das simulações de fluxo e de estabilidade 
para a seção da estaca 47+00. 
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FIGURA 7.4 
RESULTADO DA ANÁLISE DE PERCOLAÇÃO 

 

 

FIGURA 7.5 
RESULTADO DA ANÁLISE DE ESTABILIDADE – CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO NORMAL. 
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FIGURA 7.6 
RESULTADO DA ANÁLISE DE ESTABILIDADE – CONDIÇÃO DE REBAIXAMENTO RÁPIDO. 

 

F- RESULTADOS OBTIDOS E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

No QUADRO 7.3 são sumariados os resultados obtidos nas análises de estabilidade. 

QUADRO 7.3 
RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

SEÇÃO CONDIÇÃO 
FATOR DE SEGURANÇA 

EXIGIDO OBTIDO SITUAÇÃO 

47+00 

Operação 
Normal 1,50 1,59 ok 

Rebaixamento 
 Rápido 1,20 1,71 ok 

 

Como se observa todos os valores obtidos são superiores aos valores mínimos exigidos. 

7.2 - Anotação de Responsabilidade Técnica  
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PREFACIO  

O marco legal na segurança de barragens no Brasil é a Lei 12.334/2010, que estabeleceu 
a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), destinada a acumulação de água 
para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e a acumulação de 
resíduos industriais. A Lei 12.334/2010 criou o Sistema Nacional de Informações sobre 
Segurança de Barragens (SNISB), cabendo à Agência Nacional de Águas (ANA) implantar 
e gerir o sistema, e promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores e coordenar a 
elaboração do Relatório de Segurança de Barragens. A entidade outorgante das barragens 
fica responsável por fiscalizar a segurança das barragens, bem como por manter o cadastro 
atualizado dessas barragens com identificação dos empreendedores, para fins de 
incorporação ao SNISB. 

Um dos instrumentos da PNSB é o Plano de Segurança da Barragem (PSB) de 
implementação obrigatória pelo empreendedor, cujo objetivo é auxiliá-lo na gestão da 
segurança e serve como uma ferramenta de planejamento da gestão da segurança da 
barragem. No caso das barragens cuja destinação está associada à geração de energia, o 
órgão outorgante é a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que por meio da 
Resolução Normativa n° 696 de 15 de dezembro de 2015 estabeleceu critérios para 
classificação, formulação do Plano de Segurança e realização da Revisão Periódica de 
Segurança em barragens fiscalizadas pela agência. 

Estrutura de Apresentação dos Trabalhos 

O plano de segurança de barragem da Barragem do Paranã está organizado em 6 Volumes. 
No primeiro são apresentadas as informações gerais, ao passo que no segundo é 
apresentada a documentação técnica do empreendimento. No volume três são 
apresentados os planos e procedimentos, no volume quatro os registros e controles 
operacionais do empreendimento, o quinto volume trata das revisões periódicas de 
segurança da barragem, o conteúdo de cada é apresentado a seguir:  

❑ Volume I – Informações Gerais 
❑ Volume II – Documentação Técnica do Empreendimento 
❑ Volume III – Planos e Procedimentos 
❑ Volume IV – Registros e Controles 
❑ Volume V – Revisão Periódica de Segurança da Barragem 
❑ Volume VI – Plano de Ação de Emergência 
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1 - INSPEÇÃO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM 

No âmbito de Revisão Periódica de Segurança da Barragem, foi realizada pelo corpo 
técnico da ENGEVIX uma Inspeção Técnica Civil focada principalmente nas estruturas e 
no canal de adução da Barragem Paranã. 

1.1 - APRESENTAÇÃO 

O presente documento consiste na descrição da visita técnica voltada para a vistoria das 
condições de conservação / operação das estruturas civis que compõem a Barragem do 
Paranã e também equipamentos hidromecânicos da Tomada D’Água (p/ Canal de Irrigação) 
e Vazão Sanitária. 

Este documento é complementar ao Relatório de Andamento para a Recuperação da 
Barragem do Paranã, emitido sobre o número EGVP00315/00-10-RL-0002. 

1.2 - VISITA TÉCNICA 

1.2.1 - Considerações iniciais 

A vistoria de campo foi realizada entre os dias 29 a 30 de agosto de 2017. A equipe técnica 
da Engevix Engenharia e Projetos partiu de Florianópolis-SC com destino a Brasília-DF e 
posteriormente, por via rodoviária, até a Barragem do Paranã. 

A equipe de vistoria foi composta por: 

• Eng. Civil Anderson Burg Winter - anderson.winter@engevix.com.br; 
• Eng. Mecânico Jean de Souza - jean.souza@engevix.com.br; 

Essa equipe foi acompanhada durante a inspeção por vigilante de segurança patrimonial 
do empreendimento. 

Na oportunidade da visita foram vistoriadas: o descarregador de fundo e tomada d’agua. 
Sobre cada uma dessas estruturas pode-se afirmar o que segue. 

1.3 - DESCARGA DE FUNDO 

1.3.1 - Equipamentos hidromecânicos e instalações 

A. Condições observadas durante visita técnica 

Conforme descrito no relatório EGVP00315/00-10-RL-0002, atualmente o descarregador 
de fundo é constituído por 02 (dois) condutos metálicos de Ø 800 mm, instalados no interior 
das galerias, sob berços de concreto e fixados a estes através de cintas, sendo que ambos 
à jusante, apresentam comportas planas para operações de abertura/ fechamento destes 
circuitos hidráulicos. Contudo, não foram disponibilizados os desenhos dimensionais civis 
e mecânicos, especificações ou manuais de operação das estruturas ou equipamentos em 
funcionamento. 
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Durante visita técnica, observando o volume d’água descarregado à jusante e a posição 
dos fusos e hastes de ligação, constatou-se que as comportas operavam em abertura 
plena, estando as mesmas confinadas em suas ranhuras por tampas construtivamente de 
intenção estanque. 

 

FIGURA 1.1  
VISTA GERAL DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

Sob as circunstancias de instalação confinada e em operação, não foi possível visualizar a 
comporta ou sua ranhura de operação para averiguações de seu estado estrutural e 
confirmações de sua classificação quanto à movimentação (deslizante ou de rolamento) 
e/ou quanto a posição de sua vedação (montante/jusante). 

Também não foi possível presenciar o ciclo de fechamento abertura destes equipamentos 
devido à ausência de responsável operador. 

Perante a falta de documentação, marca/logo e ou tags de características, não foi possível 
identificar o projetista/ fabricante de tais comportas e sistemas de acionamento (fuso, haste, 
motoredutor e quadro elétrico). 
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FIGURA 1.2  
VISTA DO SISTEMA DE IÇAMENTO E TAMPA ESTANQUE DA COMPORTA DA ESQUERDA 

HIDRÁULICA 

Tomando por trena a distância entre os fins-de-curso, estima-se que as comportas da 
Descarga de Fundo possuam 1.050 mm de altura. 

Segundo relatos da vigilância patrimonial, os procedimentos de abertura e fechamento 
destas comportas são sempre executados com grande preocupação, dada as vibrações 
que ocorrem nas estruturas de suporte do conjunto de acionamento instaladas na cota de 
operação durante a obstrução do fluxo.  

Através do tato direto às hastes de ligação, foi possível perceber que mesmo estando em 
posição de abertura máxima, estas hastes apresentam forte vibração e deslocamento 
contido somente pelos retentores de vedação da tampa, provocando o esmagamento dos 
mesmos, também deteriorados pela ação da exposição ao tempo (ressecamento). A 
conexão entre o fuso e a haste de ligação não apresenta conector elástico. 
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FIGURA 1.3  
REGISTRO DAS CONDIÇÕES DAS TAMPAS, HASTES E RETENTORES DE 

VEDAÇÃO DAS COMPORTAS 
 

O fechamento e abertura das comportas é realizado pelo conjugado motoredutor de eixos 
perpendiculares, sendo a saída de interface uma rosca sem fim posicionada verticalmente 
e alinhada para a passagem do fuso de levantamento da haste de ligação. Perante os 
vazamentos providos do retentor, torna-se questionável a seleção (classe do mecanismo) 
do redutor e/ou se este foi previsto com mancal e rolamentos apropriados para esforço 
axial. 

Sobre as tampas evidenciou-se impregnação de óleo lubrificante derivado de vazamento 
da caixa redutora de velocidade, onde o visor de nível acusa a falta do fluído, necessário 
para o seu correto funcionamento. 
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FIGURA 1.4  
VISOR DE NÍVEL EVIDENCIANDO FALTA DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO REDUTOR 

 

Conforme apresentado na Figura 1.5, a interligação da alimentação do motor foi 
erroneamente executada pelo lado externo da caixa dos terminais, além desta estar 
desprovida de prensa cabos, permitindo o acesso de abelhas e insetos similares que 
encontram espaço para a formação de colmeias (cachopas). 

O cabeamento elétrico que conduz alimentação ao motor e os sinais de fim de curso ao 
painel de comando, encontram-se pouco protegido por eletroduto, aparentemente, 
improvisado, estando facilmente suscetíveis ao rompimento acidental ou danificado por 
animais roedores. 
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FIGURA 1.5  
REGISTRO DO CONJUGADO MOTOREDUTOR DE ACIONAMENTO DAS COMPORTAS 

 

Na condição de abertura completa, os fusos das comportas se posicionam internamente ao 
tubo camisa protetor, porém foi possível visualizar um pequeno trecho de sua extremidade, 
onde foi evidenciada, conforme Figura 1.6, impregnação de silte (característico da região) 
sobre a película de lubrificação. 
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FIGURA 1.6  
REGISTRO DO FUSO DE ACIONAMENTO DE UMA DAS COMPORTAS 

 

O painel de comando encontra-se em condições razoavelmente boas, necessitando apenas 
de limpeza devido ao empoeiramento por silte e prevenção quanto a possível infestação 
por insetos (abelhas e outros insetos) que já ocupam repartição lateral do mesmo recinto 
abrigado. Não foi presenciado testes de acionamentos. 

Foi observado que os fins-de-curso não possuem redundância. Sugere-se esta 
implementação em ambos os acionamentos. 
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FIGURA 1.7  
REGISTRO DO PAINEL DE COMANDO E INFESTAÇÃO DE INSETOS NA SALA ABRIGADA 

 

B. Recomendações para recuperação dos equipamentos e instalações 

Perante as observações registradas acima, para a execução dos trabalhos de recuperação 
e melhoramento dos circuitos hidráulicos da Descarga de Fundo, faz-se necessário a 
recomendação das seguintes intervenções a serem cumpridas após aceitação e 
consentimento junto ao cliente: 

− Testes de funcionamento das comportas com presença de especialista/ 
representante de equipamento 

Antes das intervenções gerais de manutenção é viável o acompanhamento das condições 
de operação (abertura/fechamento) das comportas por técnico representante de 
equipamento, a fim de que sejam tomadas as melhores alternativas quanto aos 
componentes a serem substituídos, recuperados ou implementados. 

Especial atenção deverá ser dada à situação de vibração, não somente na comporta ou 
estrutura suporte, como também a intensidade de propagação para o conjugado 
motoredutor, sendo esta uma possível causa dos vazamentos pelos seus retentores, visto 
inexistir amortecimento via acoplamento elástico entre o fuso e a haste de ligação. Outra 
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possível causa dos vazamentos é o excessivo esforço axial nos mancais e rolamentos, ou 
mesmo, a seleção inadequada do redutor para este sentido de esforço. 

− Obstrução dos circuitos hidráulicos 

Para permitir a execução das intervenções de manutenção dos equipamentos e instalações 
dos circuitos hidráulicos, além da instalação de(s) válvula(s) dispersora na Descarga de 
Fuga, será necessário interromper temporariamente a vazão dos dois condutos metálicos. 

Para isso, entende-se que a melhor opção é a inserção de elemento de obstrução 
hiperbárica, lançado no sentido montante-jusante por mergulhadores, através das 
aduções. Uma vez inseridos, procede-se com o enchimento através de líquidos ou gases 
específicos até alcançar pressão superior à pressão de trabalho dos condutos, 
confirmando-se a obstrução por jusante. Finalizadas as intervenções, procede-se com o 
alívio da pressão e retirada dos elementos de obstrução. 

− Intervenções eletromecânicas nas comportas e seus respectivos componentes 

As tampas das ranhuras de operação apresentam características construtivas de 
estanqueidade pelo fato de que as comportas encontram-se posicionadas em cota inferior 
ao nível d’água da barragem. Por esta razão, a melhor alternativa de operação destas 
comportas, seria o posicionamento do seu quadro de vedação à montante, não havendo 
ainda tal confirmação. Conforme esclarecido no item 3.4 do relatório EGVP00315/00-10-
RL-0002, não há documentação (ou registros) da alteração sofrida pelos circuitos 
hidráulicos e seus respectivos equipamentos e instalações. 

Antes ou após a obstrução dos circuitos, caso seja constado que a comporta e o plano de 
vedação da ranhura permanecem com o conceito original, ou seja, posicionados à jusante 
(conforme desenho PFG-BP-007, datado de 1998, época da construção), sugere-se que 
ambos (comportas e ranhuras) sejam alterados para vedação montante. Esta alteração 
tornará a cota de operação jusante mais segura, além de adequar a comporta ao 
desempenho correto de sua nova função (elemento de manutenção) dada a instalação 
da(s) válvula(s) dispersora. As comportas deverão ter a completa substituição de seus 
conjuntos de vedação, além de passar por manutenção geral, inclusive repintura, reforço e 
readequação para o tipo vagão (se necessário). As ranhuras de operação, caso 
mantenham-se inalteradas, deverão sofrer inspeções e manutenções civis/ mecânicas, 
incluindo: guiamento quadro de vedação e soleira. 

As tampas construtivamente reforçadas, flangeadas e providas de válvulas esfera de 
inspeção, encontram-se com suas funções estanques comprometidas pela aparente 
deterioração de seus retentores e deformação causada pela movimentação da haste de 
ligação. Estas deverão ser desmontadas e submetidas à limpeza e recuperação geral, 
devolvendo-lhe a função estanque e finalmente repintadas. 

As hastes de ligação e fusos deverão ser desmontados, limpos e vistoriados quanto à 
fissuras ou trincas. Contudo, antes disso, durante os testes de funcionamento, com a 
presença de técnico representante de equipamento, deve ser avaliada a intensidade das 
vibrações, julgando a viabilidade da inclusão de conexão flexível entre o fuso e a haste de 
ligação, no intuito de reduzir sua propagação ao conjugado motoredutor. Deverá ser 
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implementada nas estruturas suporte, solução de contenção do silte que atualmente 
impregnam os fusos lubrificados. O silte aderido ao fuso, possivelmente com o tempo, 
sobrecarregará o conjugado pelo aumento de atrito sobre a rosca sem fim. 

A estrutura suporte e os tubos camisa de proteção dos fusos deverão ser recuperados, 
repintados e seus elementos de fixação substituídos por outros padronizados em aço inox. 

Os conjugados motoredutores deverão ser desmontados, esvaziados e inspecionados não 
somente para os procedimentos gerais de manutenção, mas também para confirmar sua 
capacidade para cargas axiais aplicadas à interface de saída. As juntas e retentores de 
vedação deverão ser substituídos por outros de qualidade superior e, por fim, reabastecidos 
com lubrificante específico. Os motores deverão ser inspecionados quanto sua fixação ao 
conjugado, receber limpeza nos orifícios de ventilação e bobinas dos enrolamentos, 
lubrificação nos mancais e verificação de suas condições elétricas de funcionamento (testes 
preventivos: corrente, temperatura, resistência de isolamento, etc.), além de corrigir as 
ligações para dentro das caixas de terminais e estas tamponadas pelo prensa-cabos. 

Deverá também ser previsto: Adição de redundância aos dispositivos fins-de-curso 
(superiores e inferiores); Inclusão de 02 (dois) eletrodutos para condução e proteção dos 
cabos, desde o painel de comando até os motoredutores, sendo dedicados por comporta; 
tornar o recinto de abrigo do painel de comando inacessível aos animais roedores e demais 
insetos, tais como abelhas; executar a recuperação geral do pórtico rolante de montagem 
e movimentação das comporta e seus componentes. 

C. Readequação do circuito hidráulico para regulação de vazão. 

Atualmente os circuitos hidráulicos da Descarga de Fundo operam com plena capacidade 
de descarga. A implementação de válvula(s) dispersora no extremo jusante atenderá o 
anseio pela regulação de vazão, a qual não é proporcionada por comportas do tipo plana 
atualmente instaladas em ambos os circuitos hidráulicos. 

Conforme descrito anteriormente, para adequar esta solução será necessário obstruir 
temporariamente ambos os circuitos (condutos metálicos) e, se necessário, implementar a 
solução da comporta para vedação montante. Além disso, as extremidades dos condutos 
deverão ser preparadas para o acoplamento da(s) válvula(s) e bloco(s) de apoio e 
ancoragem em concreto deverá(ão) ser implementado(s) no canal de descarga. 

Para a regulação de vazão na Descarga de Fundo, sob o aspecto hidráulico, considera-se 
suficiente a instalação de 01 (uma) válvula dispersora. Contudo, a existência de um só 
equipamento, tornará o objetivo de regulação da vazão refém de eventualidades de 
indisponibilidade, mesmo sendo este equipamento característico de baixa manutenção. Por 
outro lado, a adoção de 02 (duas) válvulas poderia tornar o controle (regulação) da vazão 
mais apurado (otimizado) hidraulicamente, ao mesmo tempo em que se dispõe de 
redundância. 

De forma a proporcionar noção do custo de fornecimento, em anexo ao final do presente 
relatório, encontra-se cotação de referência para 01 (uma) válvula dispersora de 
acionamento manual. 
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O acionamento da(s) válvula(s) é efetuado por 02 (dois) cilindros hidráulicos pressurizados 
por 01 (uma) unidade oleodinâmica de bombeamento manual, conforme cotação de 
referência em anexo. A unidade hidráulica também poderá pressurizar os cilindros através 
de bomba elétrica, dispensando a necessidade de esforço físico do operador, contudo esta 
opção agregará maior custo de fornecimento ao equipamento (adicional em torno de R$ 
50.000,00). 

1.4 - TOMADA D’ÁGUA DO CANAL DE IRRIGAÇÃO 

O conceito da Tomada d’Água é análogo ao do Descarregador de Fundo empregando-se 
nesta estrutura duas galerias celulares com dimensões de 2,0 x 2,0 m e comporta a jusante. 

Ressalta-se que não estão previstos trabalhos de inspeções técnicas ou intervenções 
executivas nesta estrutura civil-hidráulica ou equipamentos eletromecânicos. Contudo, de 
forma a contribuir pró-ativamente, apresentamos abaixo algumas constatações. 

A situação atual e o estado de conservação dos equipamentos hidromecânicos da tomada 
d’água são apresentados nas Figura 1.8 a Figura 1.11, ressaltando-se que não foram 
disponibilizados os dimensionais das estruturas, especificações e manuais/regras de 
operação. Os equipamentos são semelhantes aos da descarga de fundo e apresentam 
basicamente os mesmos problemas. 

  
FIGURA 1.8  

VISTA GERAL DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 
 

A pequena edificação que abriga o painel elétrico de alimentação e acionamento das 
comportas apresenta em seu telhado equipamentos, aparentemente, de função telecom. 
Na oportunidade, não foi possível identificar o objetivo de tais equipamentos. 
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Além dos mesmos problemas acusados nas comportas do Descarregador de Fundo, de 
forma particular e preocupante, uma deformação acentuada na base suporte do redutor da 
comporta posicionada na esquerda hidráulica, chamou atenção. Analisando a reforçada 
estrutura da base suporte e o formato dos danos, conclui-se que, aparentemente, foi 
provocado pela reação a um esforço excessivo no sentido de fechamento da comporta, 
talvez, por falha de sobrecurso (Figura 1.10). Pelo comprometimento estrutural desse 
componente (base suporte), entre os planos de manutenção do equipamento (comporta) 
deverá ser prevista sua substituição. 

O cabeamento elétrico que conduz alimentação ao motor e os sinais de fim de curso ao 
painel de comando, encontram-se expostos ao tempo e rusticamente lançados sobre o 
terreno batido, estando facilmente suscetíveis ao rompimento acidental ou danificado por 
animais roedores. 

Por estar situada junto à uma estrada de acesso público, a incidência do silte sobre as 
instalações e equipamentos da estrutura da Tomada D’Água é bastante agressiva, sendo 
recomendável o abrigo dos acionamentos. 

 
FIGURA 1.9  

CABOS DE FORÇA E CONTROLE DESPROTEGIDOS  
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FIGURA 1.10  

REGISTRO DA BASE SUPORTE DO REDUTOR DANIFICADA 
 

 
FIGURA 1.11  

REGISTRO DO FUSO SEM LUBRIFICAÇÃO E IMPREGNADO DE SILTE 
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1.5 - COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES E AÇÕES NECESSÁRIAS 

No relatório de visita técnica de Paranã foram apresentadas as análises de estabilidade da 
barragem de terra em termos de verificação dos fatores de segurança para as condições 
de operação norma e rebaixamento rápido do reservatório e em todas as verificações os 
fatores de segurança apresentam valores acima dos mínimos aceitáveis. 

De uma maneira geral foram apontadas as seguintes anomalias médias e/ou graves e a 
sugestão para a mitigação das mesmas são: 

ANOMALIAS MÉDIAS: 

Falta de documentação sobre a barragem: verificou-se que nem toda a documentação 
técnica da barragem se encontra disponível, notadamente, memórias de calculo, 
especificações técnicas e alguns desenhos. Dessa forma se recomenda que o 
empreendedor recomponha essa documentação mediante busca das informações com o 
projetista original, fornecedores de equipamentos, etc. ou que elabore um “como 
executado” para eliminar esta deficiência; 

Falta ou deficiência de cercas de proteção e identificação: se constatou durante a inspeção 
que existe acesso fácil a infraestrutura do barramento, com sinais de depredação. Existe 
uma segurança patrimonial, mas a mesma não impediu algumas depredações. Dessa 
forma se recomenda que se execute uma reavaliação do empreendimento como um todo; 

Falta de documentação sobre as regras de funcionamento dos hidromecânicos: verificou-
se que a documentação técnica referente ao funcionamento dos hidromecânicos não se 
encontrava disponível no momento da inspeção nas casas de comando/acionamento dos 
hidromecânicos. Dessa forma se recomenda que se deixe uma cópia das mesmas nas 
casas de comando; 

Proteção vegetal da jusante: verificou-se na inspeção que a proteção com grama não é 
eficiente para a região de implantação da barragem do Paranã devido ao rigor do clima. 
Dessa forma sugere-se o emprego de geocélulas preenchidas com solo-cimento, agregado 
ou concreto, seguindo a mesma linha de solução sugerida para a montante da barragem; 

Presença de erosões, escorregamentos, afundamentos e buracos: todas as patologias 
existentes no aterro deverão ser mitigadas mediante recomposição. Essas recomposições 
poderão ser feita empregando-se solo ou solo-cimento compactado, sacaria de solo-
cimento, dentre alternativas; 

Presença de formigueiros/cupinzeiros: todas as colônias de animais deverão ser eliminadas 
e recompostas de forma análoga ao item anterior; 

Deficiência de drenagem superficial: a drenagem superficial existente deverá ser limpa e 
reavaliada em termos de capacidade. A região da crista e a região imediatamente a jusante 
do pé da barragem carecem de dispositivos de drenagem. Já a região do espaldar deverá 
ter as escadas limpas e reavaliadas em termos de capacidade; 

Patologias na estrutura de concreto: foram identificadas uma série de patologias no 
concreto e sobre cada uma afirma-se: 
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“Bicheiras”  

a) Profundidade igual ou inferior a 10 cm: Após o tratamento da área a ser reparada (corte 
com disco rotativo na profundidade de 1,0 a 2,0 cm, remoção do concreto ruim e 
limpeza), a superfície do concreto velho, mantida na condição de saturada 
superficialmente seca (sss), recebe chapisco constituído de argamassa semifluída, 
traço cimento: areia grossa = 1:1. Antes de o chapisco iniciar a pega é aplicada à 
argamassa seca (“dry-pack”) ou argamassa convencional, dependendo das condições 
de confinamento do reparo. 

 

b) Profundidade superior a 10 cm: O enchimento da cavidade será feito com concreto. 
Caso o concreto ruim atinja a armadura, a remoção do concreto deve prosseguir até 
ultrapassá-la em pelo menos 3,0 cm. Neste caso não haverá necessidade de aplicar 
chapisco na superfície da cavidade. Entretanto, a superfície no momento da 
concretagem deverá encontrar-se na condição de saturada, superficialmente seca (sss). 

 

“Recuperação de Veda-Juntas” 

O processo de recuperação deve ser executado conforme indicado, a seguir: 

• Preparação 
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Após a marcação da área com disco de corte, deve-se realizar a demolição 
controlada da região a ser tratada, tomando cuidado para preservar as armaduras 
existentes.  
Inspecionar o veda junta para verificar necessidade de substituição. 

• 1ª Etapa 
Instalar as armaduras complementares de Ø 5 mm a cada 20 centímetros e 2 barras 
corridas na borda de cada alça no contorno do veda junta; 
Imediatamente antes da concretagem deve-se aplicar a pintura com epóxi na junta 
de concretagem; 
Fechar a forma e realizar a concretagem; 
Após a cura de 7 dias procede-se a execução da outra lateral do veda junta. 

• 2ª Etapa 
Uma placa de EPS de 2 centímetros deve ser utilizada para materializar a junta de 
dilatação; 
Instalar as armaduras complementares de Ø 5 mm a cada 20 centímetros e 2 barras 
corridas na borda de cada alça no contorno do veda junta; 
Imediatamente antes da concretagem deve-se aplicar a pintura com epóxi na junta 
de concretagem; 
Fechar a forma e realizar a concretagem; 
Curar por 7 dias. 
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Falta de manutenção preventiva e corretiva da estrutura civil e hidromecânicos: a falta de 
manutenção associada a condição local desfavorável acarretou na degradação dos 
equipamentos hidromecânicos. Dessa forma para que os mesmos funcionem de maneira 
adequada deverão ser efetuados os seguintes ajustes, correções e complementação: 

“Descarregador de Fundo” 

D. Recomendações para recuperação dos equipamentos e instalações 

Perante as observações registradas acima, para a execução dos trabalhos de recuperação 
e melhoramento dos circuitos hidráulicos da Descarga de Fundo, faz-se necessário a 
recomendação das seguintes intervenções a serem cumpridas após aceitação e 
consentimento junto ao cliente: 

− Testes de funcionamento das comportas com presença de especialista/ 
representante de equipamento 

Antes das intervenções gerais de manutenção é viável o acompanhamento das 
condições de operação (abertura/fechamento) das comportas por técnico representante 
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de equipamento, a fim de que sejam tomadas as melhores alternativas quanto aos 
componentes a serem substituídos, recuperados ou implementados. 

Especial atenção deverá ser dada à situação de vibração, não somente na comporta ou 
estrutura suporte, como também a intensidade de propagação para o conjugado 
motoredutor, sendo esta uma possível causa dos vazamentos pelos seus retentores, 
visto inexistir amortecimento via acoplamento elástico entre o fuso e a haste de ligação. 
Outra possível causa dos vazamentos é o excessivo esforço axial nos mancais e 
rolamentos, ou mesmo, a seleção inadequada do redutor para este sentido de esforço. 

− Obstrução dos circuitos hidráulicos 

Para permitir a execução das intervenções de manutenção dos equipamentos e 
instalações dos circuitos hidráulicos, além da instalação de(s) válvula(s) dispersora na 
Descarga de Fuga, será necessário interromper temporariamente a vazão dos dois 
condutos metálicos. 

Para isso, entende-se que a melhor opção é a inserção de elemento de obstrução 
hiperbárica, lançado no sentido montante-jusante por mergulhadores, através das 
aduções. Uma vez inseridos, procede-se com o enchimento através de líquidos ou 
gases específicos até alcançar pressão superior à pressão de trabalho dos condutos, 
confirmando-se a obstrução por jusante. Finalizadas as intervenções, procede-se com 
o alívio da pressão e retirada dos elementos de obstrução. 

− Intervenções eletromecânicas nas comportas e seus respectivos componentes 

As tampas das ranhuras de operação apresentam características construtivas de 
estanqueidade pelo fato de que as comportas encontram-se posicionadas em cota 
inferior ao nível d’água da barragem. Por esta razão, a melhor alternativa de operação 
destas comportas, seria o posicionamento do seu quadro de vedação à montante, não 
havendo ainda tal confirmação. Conforme esclarecido no item 3.4 do relatório 
EGVP00315/00-10-RL-0002, não há documentação (ou registros) da alteração sofrida 
pelos circuitos hidráulicos e seus respectivos equipamentos e instalações. 

Antes ou após a obstrução dos circuitos, caso seja constado que a comporta e o plano 
de vedação da ranhura permanecem com o conceito original, ou seja, posicionados à 
jusante (conforme desenho PFG-BP-007, datado de 1998, época da construção), 
sugere-se que ambos (comportas e ranhuras) sejam alterados para vedação montante. 
Esta alteração tornará a cota de operação jusante mais segura, além de adequar a 
comporta ao desempenho correto de sua nova função (elemento de manutenção) dada 
a instalação da(s) válvula(s) dispersora. As comportas deverão ter a completa 
substituição de seus conjuntos de vedação, além de passar por manutenção geral, 
inclusive repintura, reforço e readequação para o tipo vagão (se necessário). As 
ranhuras de operação, caso mantenham-se inalteradas, deverão sofrer inspeções e 
manutenções civis/ mecânicas, incluindo: guiamento quadro de vedação e soleira. 

As tampas construtivamente reforçadas, flangeadas e providas de válvulas esfera de 
inspeção, encontram-se com suas funções estanques comprometidas pela aparente 
deterioração de seus retentores e deformação causada pela movimentação da haste de 
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ligação. Estas deverão ser desmontadas e submetidas à limpeza e recuperação geral, 
devolvendo-lhe a função estanque e finalmente repintadas. 

As hastes de ligação e fusos deverão ser desmontados, limpos e vistoriados quanto à 
fissuras ou trincas. Contudo, antes disso, durante os testes de funcionamento, com a 
presença de técnico representante de equipamento, deve ser avaliada a intensidade 
das vibrações, julgando a viabilidade da inclusão de conexão flexível entre o fuso e a 
haste de ligação, no intuito de reduzir sua propagação ao conjugado motoredutor. 
Deverá ser implementada nas estruturas suporte, solução de contenção do silte que 
atualmente impregnam os fusos lubrificados. O silte aderido ao fuso, possivelmente com 
o tempo, sobrecarregará o conjugado pelo aumento de atrito sobre a rosca sem fim. 

A estrutura suporte e os tubos camisa de proteção dos fusos deverão ser recuperados, 
repintados e seus elementos de fixação substituídos por outros padronizados em aço 
inox. 

Os conjugados motoredutores deverão ser desmontados, esvaziados e inspecionados 
não somente para os procedimentos gerais de manutenção, mas também para 
confirmar sua capacidade para cargas axiais aplicadas à interface de saída. As juntas e 
retentores de vedação deverão ser substituídos por outros de qualidade superior e, por 
fim, reabastecidos com lubrificante específico. Os motores deverão ser inspecionados 
quanto sua fixação ao conjugado, receber limpeza nos orifícios de ventilação e bobinas 
dos enrolamentos, lubrificação nos mancais e verificação de suas condições elétricas 
de funcionamento (testes preventivos: corrente, temperatura, resistência de isolamento, 
etc..), além de corrigir as ligações para dentro das caixas de terminais e estas 
tamponadas pelo prensa-cabos. 

Deverá também ser previsto: Adição de redundância aos dispositivos fins-de-curso 
(superiores e inferiores); Inclusão de 02 (dois) eletrodutos para condução e proteção 
dos cabos, desde o painel de comando até os motoredutores, sendo dedicados por 
comporta; tornar o recinto de abrigo do painel de comando inacessível aos animais 
roedores e demais insetos, tais como abelhas; executar a recuperação geral do pórtico 
rolante de montagem e movimentação das comporta e seus componentes. 

E. Readequação do circuito hidráulico para regulação de vazão. 

Atualmente os circuitos hidráulicos da Descarga de Fundo operam com plena capacidade 
de descarga. A implementação de válvula(s) dispersora no extremo jusante atenderá o 
anseio pela regulação de vazão, a qual não é proporcionada por comportas do tipo plana 
atualmente instaladas em ambos os circuitos hidráulicos. 

Conforme descrito anteriormente, para adequar esta solução será necessário obstruir 
temporariamente ambos os circuitos (condutos metálicos) e, se necessário, implementar a 
solução da comporta para vedação montante. Além disso, as extremidades dos condutos 
deverão ser preparadas para o acoplamento da(s) válvula(s) e bloco(s) de apoio e 
ancoragem em concreto deverá(ão) ser implementado(s) no canal de descarga. 

Para a regulação de vazão na Descarga de Fundo, sob o aspecto hidráulico, considera-se 
suficiente a instalação de 01 (uma) válvula dispersora. Contudo, a existência de um só 



 

BARRAGEM PARANÃ 
VOLUME V – REVISÃO PERIÓDICA DE 

SEGURANÇA DE BARRAGEM  

 

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 
Data de Emissão: 04/12/2021 

23 

 

equipamento, tornará o objetivo de regulação da vazão refém de eventualidades de 
indisponibilidade, mesmo sendo este equipamento característico de baixa manutenção. Por 
outro lado, a adoção de 02 (duas) válvulas poderia tornar o controle (regulação) da vazão 
mais apurado (otimizado) hidraulicamente, ao mesmo tempo em que se dispõe de 
redundância. 

De forma a proporcionar noção do custo de fornecimento, em anexo ao final do presente 
relatório, encontra-se cotação de referência para 01 (uma) válvula dispersora de 
acionamento manual. 

O acionamento da(s) válvula(s) é efetuado por 02 (dois) cilindros hidráulicos pressurizados 
por 01 (uma) unidade oleodinâmica de bombeamento manual, conforme cotação de 
referência em anexo. A unidade hidráulica também poderá pressurizar os cilindros através 
de bomba elétrica, dispensando a necessidade de esforço físico do operador, contudo esta 
opção agregará maior custo de fornecimento ao equipamento (adicional em torno de R$ 
50.000,00). 

ANOMALIAS GRAVES: 

Proteção da montante (rip-rap) incompleto, destruído e deslocado: Para o complemento da 
proteção do talude de montante se visualiza o emprego de geocélulas preenchidas com 
concreto. Esse tipo de solução já foi empregada com sucesso como “rip-rap” em uma 
barragem situada no Mato Grosso do Sul (Figura 1.12).  

 

FIGURA 1.12 
GEOCÉLULAS COMO PROTEÇÃO CONTRA ONDAS “RIP-RAP”. 

 

A geocélula é um geossintético tridimensional, geralmente em PEAD, que quando aberto 
se assemelha a um favo de colmeia (Figura 1.13A). Via de regra é fornecido com alturas 
variando de 5 a 20 cm e diferentes dimensões. 
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A espessura e o sistema de ancoragem dependem fundamentalmente de um estudo 
hidráulico para determinar as solicitações (Figura 1.13B). 

 

 

FIGURA 1.13 
(A) GEOCÉLULAS E (B) SEÇÃO TÍPICA 

 

Ausência de instrumentação de auscultação: não é aceitável que uma barragem do porte 
da do Paranã não apresente instrumentação de auscultação. Dessa forma se sugere a 
contratação de empresa especializada para elaborar um plano de instrumentação; 

Falha dos veda-juntas da junta central de contração do vertedouro de soleira livre e 
carreamento de material: A solução proposta é de se executar uma vala de drenagem 
abaixo da junta de dilatação transversal, a qual se conectará com uma outra vala de 
drenagem a ser instalada baixo da laje da elevação 472,40. Neste alinhamento longitudinal 
já existe sob o corpo da barragem o dreno de pé. 

Para instalação de ambas as valas será necessária a remoção parcial das lajes e sua 
posterior recomposição, na ocasião já será instalado um novo sistema de vedação na junta 
de dilatação para evitar o carreamento de material de suporte. As valas de drenagem 
encaminharão a água coletada a pontos de saída na elevação 470,90, mas não antes de 
passarem por um filtro para evitar também o carreamento de material. 

Esta drenagem irá disciplinar a percolação de água pela fundação, evitando a perda de 
material de suporte e possibilitará a verificação e reparo dos veda juntas. 

 

  

 
(A)  

(B) 



 

BARRAGEM PARANÃ 
VOLUME V – REVISÃO PERIÓDICA DE 

SEGURANÇA DE BARRAGEM  

 

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 
Data de Emissão: 04/12/2021 

25 

 

1.6 - PARECER CONCLUSIVO SOBRE A SEGURANÇA DA BARRAGEM 

Recomenda-se que a SEAPA equacione com a maior brevidade possível todas as 
anomalias classificadas com média e graves apontadas no Item 1.5 - e que providencie a 
instalação de instrumentação da auscultação na barragem com o objetivo de ajudar na 
tomada de decisão em caso de necessidade. 

1.7 - VERIFICAÇÃO DA ESTABILIDADE DA BARRAGEM 

A- CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As análises de estabilidade consistiram na verificação da estabilidade da barragem para as 
duas condições possíveis de reservatório para a condição de operação, sendo elas: 

a) Condição de operação com o nível do reservatório na elevação 475,50 (NAnormal) – 
denominada de condição de operação normal; 

b) Condição de rebaixamento rápido do nível do reservatório da elevação 475,50 
(NAnormal) para a elevação 466,2 (NAmínimo) – denominada condição de rebaixamento 
rápido do nível do reservatório; 

Para estas condições de análise são exigidos os seguintes fatores de segurança mínimos: 

a) Condição de Operação Normal: FS = 1,50; 
b) Condição de Rebaixamento Rápido: FS = 1,20. 

Ressalta-se que previamente as análises de estabilidade são realizadas análises de 
percolação com o objetivo de definir as linhas piezométricas no interior do maciço 
compactado. 

Nas análises de percolação e estabilidade foram utilizados os programas SLOPE/w e 
SEEP/w da Geo-Slope Internacional, disponíveis na programoteca da Engevix Engenharia 
em sua versão 2007. 

B- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

A seguir são apresentados os documentos de referência das diferentes etapas do projeto. 

a) Documentos de Projeto de Reabilitação 

EGVP00315/US-3G-MC-6001 – Projeto de Recuperação – Barragem de Paranã – 
Memória de Cálculo da Instrumentação; 

b) Outros Documentos do Projeto Executivo 

PFG-BP-001 – Barragem do Rio Paranã – Planta; 

PFG-BP-002 – Barragem do Rio Paranã – Perfil Longitudinal; 

PFG-BP-004 – Barragem do Rio Paranã – Seções; 

C- Método de análise 
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Compreendem os métodos de análise: descrição da metodologia de análise de percolação, 
descrição da metodologia de análise de estabilidade e descrição dos parâmetros 
geotécnicos de interesse. 

C.1- Análise de Percolação 
 

a) Generalidades 

As análises de percolação têm como finalidade subsidiar as análises de estabilidade do 
maciço da barragem. Para isso elas utilizam os parâmetros de permeabilidade para o 
maciço da barragem e fundação conforme indicado no QUADRO 1.1 e com o auxílio do 
software SEEP/W, programa desenvolvido e distribuído pela empresa GEO-SLOPE 
International Ltd., que tem como principal característica a utilização de elementos finitos 
para modelar o movimento d’água e a pressão exercida pela mesma nos maciços terrosos 
e rochosos. 

Os procedimentos básicos seguidos na elaboração da modelagem foram: 

- Determinação dos dados de entrada 

• Geometria do maciço (descrição da rede de elementos finitos); 

• Propriedades e características dos materiais; 

• Condições de contorno nas quais estão submetidas as faces de montante e 
jusante do maciço e a localização da fronteira impermeável da análise. 

- Cálculos executados através do software SEEP/W 

• Montagem da matriz de fluxo para cada elemento; 

• Montagem da matriz de fluxo total; 

• Introdução das condições de contorno; 

• Modificação das condições de contorno; 

• Fornecimento das linhas de fluxo e das equipotenciais; 

• Determinação da posição da linha freática. 

b) Análises de Percolação 

As análises bidimensionais de fluxo foram realizadas utilizando o programa computacional 
Seep/W, que compõe a programoteca da Engevix Engenharia S.A. 

As seções estudadas baseiam-se nos desenhos de projeto e a partir das mesmas são 
geradas as malhas não estruturadas de elementos finitos triangulares e quadrados lineares. 
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A análise considera a condição permanente bidimensional, aplicando os parâmetros e 
condições de contorno previamente estabelecidos. Considera-se a condutividade hidráulica 
constante, independente do estado de saturação do material. 

A definição da posição da linha freática é feita através de um processo não linear de 
variação da condição de contorno dos nós aos quais é atribuída a condição de superfície 
de percolação ou fluxo nulo.  

c) Condições de Contorno 

No presente estudo foram analisadas duas condições de operação da Barragem do Paranã, 
nível do reservatório na elevação 475,50, chamado nível normal operacional e nível d’água 
Max. Maximorum na elevação 477,89. Assim, as condições de contorno aplicadas aos 
modelos a montante da barragem são de cargas hidráulicas totais iguais a 475,50m e 
477,89m. 

Modelou-se somente o fluxo através do terreno de fundação e do espaldar de montante, 
considerando-se que toda a água que percola por essas regiões é captada e esgotada pela 
drenagem interna da barragem. 

Da maneira descrita acima a condição de contorno aplicada à superfície de jusante do 
maciço de solo compactado (em contato direto com o dreno vertical) e ao terreno de 
fundação (em contato direto com o tapete drenante) é variável, podendo ser de face de 
percolação ou de fluxo nulo, em função do ajuste do modelo. 

Nas modelagens numéricas foram utilizadas as seguintes condições de contorno: 

• Entrada (vermelho) – equivalente a uma carga de altura constante e igual à elevação 
475,50m / 477,89m e aplicada sobre todo o terreno natural e a montante da 
barragem; 

• Saída (azul) - saída livre do tipo total flux posicionada imediatamente sobre o 
espaldar de jusante e sobre todo o terreno natural a jusante do barramento. 

Na Figura 1.14 são apresentadas as superfícies de contorno adotadas nos modelos de 
percolação sendo assim discriminadas: 
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FIGURA 1.14 
SEÇÃO DE ANÁLISE DA ESTACA 47+00 – CONDIÇÕES DE CONTORNO. 

 

C.2- Análise de Estabilidade 
 

a) Generalidades 

As análises de estabilidade foram realizadas com o auxílio do software SLOPE/W 
(desenvolvido e distribuído pela empresa GEO-SLOPE International Ltd. O programa 
executa os cálculos de estabilidade baseados na teoria do equilíbrio limite, determinando o 
coeficiente de segurança dos taludes analisados. 

Os fatores determinantes na escolha dos métodos de análises foram: 
- Propriedade dos materiais que integram a estrutura analisada; 
- Inclinação dos taludes; 
- Presença de água no talude analisado; 
- Consideração da tensão de cisalhamento entre fatias. 

 
b) Hipóteses de Cálculo 

- FSmín = 1,20 para análises de rebaixamento rápido do nível do reservatório; 
- FSmín = 1,30 para análises considerando o NA Max. Maximorum (condição 

excepcional de operação); 
- FSmín = 1,50 para a condição de longo prazo (percolação estável, supondo a freática 

já estabelecida); 
C.3- Parâmetros Geotécnicos dos Materiais 

Os parâmetros de condutividade hidráulica e resistência dos materiais naturais e de 
construção adotados nas análises foram os estimado no documento EGVP00315/US-3G-
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MC-6001 – Memória de Cálculo da Instrumentação, o qual faz parte do Projeto de 
Recuperação da Barragem do Paranã. Os mesmos encontram-se sumariados no QUADRO 
1.1. 

QUADRO 1.1 
PARÂMETROS DOS MATERIAS DE FUNDAÇÃO E ATERRO 

 

Ressalta-se que para efeito de análise foi considera a permeabilidade no sentido horizontal 
igual a vertical para os solos compactados. 

Além disso, as permeabilidades equivalentes adotadas para o filtro vertical e tapete 
drenante estão apresentadas no QUADRO 1.2. 

QUADRO 1.2 
CONDUTIVIDADE HIDRÁULICA DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 

 

D- Geometria da barragem e seção de análise 

Em linhas gerais o barramento é composto por uma barragem de terra do tipo homogênea, 
dois vertedouros, uma descarga de fundo e uma tomada de água conforme apresentado 
na Figura 1.15. Ela apresenta uma extensão de 1760m e altura máxima de 33m, sendo o 
ponto mais baixo situado nas imediações da estaca 47+00, próximo à antiga calha do rio 
Paranã. 
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FIGURA 1.15 
LOCALIZAÇÃO DA SEÇÃO DE ANÁLISE. 

 

Para aferir a estabilidade da barragem de terra foi utilizada a seção de maior altura da 
situada na estaca 47+00, conforme apresenta na Figura 1.16. 

 

FIGURA 1.16 
SEÇÃO DE ANÁLISE DA ESTACA 47+00. 

 

E- Análises de fluxo e estabilidade 

Na sequência são apresentados os resultados das simulações de fluxo e de estabilidade 
para a seção da estaca 47+00. 
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FIGURA 1.17 
RESULTADO DA ANÁLISE DE PERCOLAÇÃO – N.A. NORMAL 

 

 

FIGURA 1.18 
RESULTADO DA ANÁLISE DE PERCOLAÇÃO – N.A.MÁX. MAXIMORUM 
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FIGURA 1.19 
RESULTADO DA ANÁLISE DE ESTABILIDADE – CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO NORMAL. 

 

 

FIGURA 1.20 
RESULTADO DA ANÁLISE DE ESTABILIDADE – CONDIÇÃO DE OPERAÇÃO EXCEPCIONAL (N.A. 

MÁX. MAX.) 

 

 

FIGURA 1.21 
RESULTADO DA ANÁLISE DE ESTABILIDADE – CONDIÇÃO DE REBAIXAMENTO RÁPIDO. 

 

F- Resultados obtidos e avaliação dos resultados 

 
No QUADRO 1.3 são sumariados os resultados obtidos nas análises de estabilidade. 

1.54
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QUADRO 1.3 
RESUMO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

SEÇÃO CONDIÇÃO 
FATOR DE SEGURANÇA 

EXIGIDO OBTIDO SITUAÇÃO 

47+00 

Operação 
Normal 1,50 1,59 ok 

N.A. Máx. Max 1,30 1,54 ok 

Rebaixamento 
 Rápido 1,20 1,71 ok 

 

Como se observa todos os valores obtidos são superiores aos valores mínimos exigidos. 

2 - AVALIAÇÃO DA CATEGORIA DE RISCO 

Atualmente, a Barragem Paranã é classificada como tipo A de alto risco e alto dano potencial 
associado, como mostram a Tabela 2.1, Tabela 2.2, Tabela 2.3, Tabela 2.4 e Tabela 2.5.  

TABELA 2.1 – CARACTERISTICAS GERAIS DA BARRAGEM 

NOME DA BARRAGEM PARANÃ PONTOS 
Altura (a) 30m <= Altura <= 60m 2 
Comprimento (b) Comprimento > 200m 3 
Tipo de Barragem quanto ao material de 
construção (c) Terra homogênea/ enrrocamento / terra 3 

Tipo de fundação (d) Rocha sã 1 
Idade da Barragem (e) Entre 10 e 30 anos 2 

Vazão de Projeto (f) 
TR < 500 anos ou desconhecida / 
Estudo não confiável 

10 

Casa de Força 
(g) 

Barragem/  
Dique sem casa de força associada 

0 

    21 
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TABELA 2.2 – CARACTERISTICAS TÉCNICAS DA BARRAGEM 

Características Técnicas - CT PONTOS 

Confiabilidade das Estruturas 
Extravasadoras (h) 

Estruturas civis e hidro eletromecânicas 
em pleno funcionamento / 
canais de aproximação ou de restituição 
ou vertedouro (tipo soleira livre) 
desobstruídos 

0 

Confiabilidade das Estruturas de Adução (i) 
Estruturas civis e dispositivos 
hidro eletromecânicos em condições 
adequadas de manutenção e 
funcionamento 

0 

Percolação (j) 
Umidade ou surgência nas áreas de 
jusante, paramentos, taludes ou 
ombreiras estabilizadas e/ou monitoradas 

3 

Deformação e Recalques (k) Existência de trincas e abatimentos 
de pequena extensão e impacto nulo 1 

Deterioração dos Taludes /Parâmetros (l) 
Erosões superficiais, ferragem 
exposta, crescimento de vegetação 
generalizada, gerando necessidade 
de monitoramento ou atuação corretiva 

5 

Eclusa (m) Não possui eclusa 0 
   9 

TABELA 2.3 – ESTADO DE COSNERVAÇÃO DA BARRAGEM 

Estado de Conservação - EC PONTOS 
Existência de documentação de 
projeto (n) 

Projeto executivo ou "como 
construído" 2 

Estrutura organizacional e 
qualificação técnica dos profissionais da 
equipe de Segurança da Barragem (o) 

Não possui estrutura organizacional e 
responsável técnico pela segurança 
da barragem 

8 

Procedimentos de roteiros de inspeções de 
segurança e de monitoramento (p) 

Possui e aplica procedimentos de 
inspeção e monitoramento 0 

Regra operacional dos dispositivos de 
descarga da barragem (q) Sim ou Vertedouro tipo soleira livre 0 

Relatórios de inspeção de segurança com 
análise e interpretação (r) Emite regularmente os relatórios 0 

    10 

TABELA 2.4 – PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM 

Plano de Segurança - PS PONTOS 
Volume Total do Reservatório (a) Grande 75 milhões a 200 milhões m³  3 

Potencial de perdas de vidas 
humanas (b) 

FREQUENTE 
(não existem pessoas ocupando 
permanentemente a área afetada a 
jusante da barragem, mas existe 
rodovia municipal, estadual, federal 
ou outro local e/ou empreendimento 
de permanência eventual de pessoas 
que poderão ser atingidas) 

8 

Impacto ambiental (c) SIGNIFICATIVO 
(área afetada da barragem não 3 
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Plano de Segurança - PS PONTOS 
representa área de interesse 
ambiental, áreas protegidas em 
legislação específica ou encontra-se 
totalmente descaracterizada de suas 
condições naturais) 

Impacto socioeconômico (d) 

BAIXO 
(existe pequena concentração de 
instalações residenciais e 
comerciais, agrícolas, industriais ou 
de infraestrutura na área afetada da 
barragem ou instalações portuárias 
ou serviços de navegação) 

4 

    18 

TABELA 2.5 – DANO POTENCIAL ASSOCIADO – DPA 

Características Técnicas - CT 21 

ALTO Estado de Conservação - EC 9 
Plano de Segurança - PS 10 
Categoria de Risco - CRI 40 

Dano Potencial Associado - DPA 18 ALTO 
Classe A 

Portanto, a inspeção de segurança regular deverá ser realizada de acordo com a 
periodicidade limite apresentada na Tabela 2.6. 

TABELA 2.6 – PERIODICIDADE INSPEÇÃO REGULAR DE SEGURANÇA REGULAR RES. ANEEL 696 
2015 

Periodicidade 
Classe da Barragem 

A B C 
6 meses 1 ano 2 anos 

A periodicidade de realização da Revisão Periódica de Segurança deverá obedecer aos 
limites estabelecidos na Tabela 2.7. 

TABELA 2.7 – PERIODICIDADE REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA RES. ANEEL 696 2015 

Periodicidade 
Classe da Barragem 

A B C 
5 anos 7 anos 10 anos 

2.1 - DECLARAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO DA BARRAGEM 

Com base nas conclusões sobre as anomalias encontradas, declaramos para os devidos 
fins que o nível de perigo da barragem do Paranã deve ser classificado como ALTO RISCO 
e ALTO DANO POTENCIAL ASSOCIADO. Definindo a barragem Paranã como classe A. 

Com o intuito de acompanhar as anomalias e as providências e recomendações apontadas, 
recomenda-se que a próxima inspeção regular de segurança seja realizada a cada 6 
meses, de acordo com o que estabelece a Resolução ANA nº 742/2011. 
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3 - ATUALIZAÇÃO HIDROLÓGICA 

3.1 - INTRODUÇÃO 

Neste relatório são apresentados os estudos de revisão dos estudos hidrológicos da 
Barragem Paranã, bem como a verificação da capacidade de seu vertedor para a nova 
vazão de projeto. 

3.2 - CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA 

3.2.1 - Introdução 

A fim de permitir a caracterização da bacia hidrográfica, são definidos vários aspectos 
fisiográficos de interesse geral, tais como: área, perímetro, forma da bacia, densidade de 
drenagem, declividade do rio, tempo de concentração, cobertura vegetal, características 
pedológicas do solo e de sua ocupação. 

3.2.2 - Delimitação da bacia hidrográfica 

Para a delimitação da área da bacia hidrográfica foram utilizadas as bases cartográficas 
disponíveis do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE em conjunto com o 
Modelo Digital de Elevação – Shuttle Radar Topography Mission – SRTM da NASA com 
resolução espacial de 30 m equivalente a escala 1:25.000. No Quadro 3.1 são 
apresentados os parâmetros geográficos da barragem Paranã 

QUADRO 3.1  
PARÂMETROS GEOMÉTRICOS BACIA HIDROGRÁFICA BARRAGEM PARANÃ 

Área de drenagem (km²) 2.811,00 
Perímetro (m) 445.821,6 

Comprimento cursos d'água (m) 3.021.577,00 
Comprimento do curso d'água principal (m) 137.841,70 

3.2.3 - Forma da bacia hidrográfica 

Para a caracterização da forma de uma bacia são utilizados índices que buscam associá-
la com formas geométricas conhecidas. 

O índice ou coeficiente de compacidade (Kc) é a relação entre o perímetro da bacia e a 
circunferência de um círculo de área igual à da bacia, ou seja: 

d
c A

P,K 280=
 

Na qual: 

P = perímetro da bacia (km); 
Ad = área de drenagem da bacia (km2). 

O índice de compacidade, Kc, é uma medida do grau de irregularidade da bacia, já que para 
uma bacia circular ideal ele é igual a 1,0. Desde que outros fatores não interfiram, quanto 
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mais próximo da unidade for o índice de compacidade maior será a potencialidade de 
ocorrência de picos elevados de enchentes. 

O índice de conformação ou fator de forma (Kf) é a relação entre a área da bacia hidrográfica 
e o quadrado de seu comprimento axial, medido ao longo do curso d'água principal, desde 
a foz até a cabeceira mais distante, próxima do divisor de águas da bacia. Então: 

2L
AK d

f =
 

Na qual: 

L = comprimento axial da bacia (km). 

O índice de conformação relaciona a forma da bacia com um retângulo. Numa bacia estreita 
e longa, a possibilidade de ocorrência de chuvas intensas cobrindo, ao mesmo tempo, toda 
sua extensão, é menor que em bacias largas e curtas. Desta forma, para bacias de mesmo 
tamanho, será menos sujeita a enchentes aquela que possuir menor fator de forma. 

A declividade média da bacia fornece informação sobre sua topografia. Considera-se como 
uma variável independente. A declividade média da bacia influencia significativamente o 
valor do tempo de concentração e, diretamente, o escoamento gerado por uma chuva. 

L
HI 

=  

Na qual: 

L = comprimento do curso d’água principal (m);  

H  = diferença entre cotas do ponto mais a montante da bacia e seu exutório (m). 
No Quadro 3.2 são apresentados os índices fisiográficos da bacia hidrográfica da barragem 
Paranã. 

QUADRO 3.2  
ÍNDICES FISIOGRÁFICOS BACIA HIDROGRÁFICA BARRAGEM DE PARANÃ 

Compacidade (kc) 2,35 
Fator de Forma (kf) 0,2971 
Declividade (m/m) 0,0044 

 

3.2.4 - Tempo de concentração  

O tempo de concentração mede o tempo médio, a partir do início da precipitação, 
necessário para que toda a bacia contribua para o escoamento superficial em uma seção 
considerada, ou seja, é o tempo em que a gota, que se precipita no ponto mais distante da 
seção considerada de uma bacia, leva para atingir esta seção. Para o cálculo do tempo de 
concentração existem diversas formulações, que variam com o porte da bacia de interesse. 
Para o cálculo do tempo de concentração adotou-se a fórmula de Kirpich: 

𝑡𝑐 = 0,0663
𝐿0,77

∆𝐻−0,385
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onde: 

𝑡𝑐= tempo de concentração (h); 
𝐿= comprimento do curso d’água principal (km);  
∆𝐻= diferença entre cotas do ponto mais a montante da bacia e seu exutório (m). 

QUADRO 3.3  
TEMPO DE CONCENTRAÇÃO BARRAGEM PARANÃ 

Horas Minutos 
23,88 1.432,72 

3.2.5 - Capacidade de retenção dos solos 

O Soil Conservation Service (SCS) classificou nos Estados Unidos mais de 4.000 solos 
para verificar o potencial de escoamento superficial e os classificou em quatro, grupos 
identificando com as letras A, B, C e D conforme apresentado no Quadro 3.4. 

QUADRO 3.4  
CLASSIFICAÇÃO DOS SOLO SCS 

Grupo do solo Características do solo 

A 

Solos arenosos com baixo teor de argila total, inferior a 8%, não havendo rocha nem 
camadas argilosas e nem mesmo densificadas até a profundidade de 1,5m. O teor de 
húmus é muito baixo, não atingindo 1% (Porto, 1979 e 1995). solos arenosos com baixo 
teor de argila total, inferior a 8%, não havendo rocha nem camadas argilosas e nem 
mesmo densificadas até a profundidade de 1,5m. O teor de húmus é muito baixo, não 
atingindo 1% (Porto, 1979 e 1995). solos arenosos com baixo teor de argila total, 
inferior a 8%, não havendo rocha nem amadas argilosas e nem mesmo densificadas 
até a profundidade de 1,5m. O teor de húmus é muito baixo, não atingindo 1% (Porto, 
1979 e 1995). 
Solos que produzem baixo escoamento superficial e alta infiltração. Solos arenosos 
profundos com pouco silte e argila (Tucci et al, 1993). 

B 

Solos arenosos menos profundos que os do Grupo A e com menor teor de argila total, 
porém ainda inferior a 15%. No caso de terras roxas, esse limite pode subir a 20% 
graças à maior porosidade. Os dois teores de húmus podem subir, respectivamente, a 
1,2 e 1,5%. Não pode haver pedras e nem camadas argilosas até 1,5m, mas é, quase 
sempre, presente camada mais densificada que a camada superficial (Porto, 1979 e 
1995) 
Solos menos permeáveis do que o anterior, solos arenosos menos profundo do que o 
tipo A e com 
permeabilidade superior à média (Tucci et al, 1993). 

C 

Solos barrentos com teor total de argila de 20% a 30%, mas sem camadas argilosas 
impermeáveis ou contendo pedras até profundidade de 1,2m. No caso de terras roxas, 
esses dois limites máximos podem ser de 40% e 1,5m. Nota-se a cerca de 60cm de 
profundidade, camada mais densificada que no Grupo B, mas ainda longe das 
condições de impermeabilidade (Porto, 1979 e 1995). 
Solos que geram escoamento superficial acima da média e com capacidade de 
infiltração abaixo da média, contendo percentagem considerável de argila e pouco 
profundo (Tucci et al, 1993). 

D 

Solos argilosos (30% a 40% de argila total) e ainda com camada densificada a uns 
50cm de profundidade. Ou solos arenosos como do grupo B, mas com camada argilosa 
quase impermeável 
ou horizonte de seixos rolados (Porto, 1979 e 1995). 
Solos contendo argilas expansivas e pouco profundos com muito baixa capacidade de 
infiltração, gerando a maior proporção de escoamento superficial (Tucci et al, 1993). 
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A partir do mapa de solos do Brasil do IBGE, e da delimitação da bacia hidrográfica de 
Paranã foram determinados os solos presentes na bacia e sua participação na cobertura 
total. O mapa intitulado Figura 3.1 expõe a distribuição dos tipos de solos presentes nas 
bacias hidrográficas dos empreendimentos. 

 

FIGURA 3.1  
MAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS 

Foi feita uma analogia com o solo presente na bacia o enquadrando na classificação 
proposta pelo SCS por meio de documento do Ministério da Agricultura acerca da 
caracterização de ambientes na Chapada dos Veadeiros. Definiu-se que o Neossolo Litólico 
se aproxima da classe A. Quanto ao Plintossolo Pétrico e o Latossolo Vermelho ambos 
foram avaliados com características aderentes à da classe B.  
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Além das características pedológicas do solo outro fator que influencia na capacidade de 
produzir escoamento superficial é a ocupação do solo. A partir de mapa do Sistema 
Estadual de Geoinformação (SIEG) e da delimitação da bacia foram levantados os usos do 
solo na bacia e sua participação. 

O mapa intitulado Figura 3.2 expõe a distribuição dos tipos de uso do solo presentes nas 
bacias hidrográficas dos empreendimentos. 

 

FIGURA 3.2  
MAPA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Observa-se com base nesses resultados que o uso e ocupação do solo situa-se 
fundamentalmente em áreas caracterizadas como “naturais” e pastagens. Essas duas 
categorias totalizam mais de 90% da ocupação na área estudada.  

O número da curva de escoamento superficial CN, que é um índice que representa a 
combinação empírica dos fatores: grupo do solo, cobertura do solo e condições de umidade 
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antecedente do solo foi determinado a partir das de valores tabelados do SCS ponderados 
pelas áreas de cada componente para a condição normal do solo. O valor do coeficiente 
CN obtido para a barragem Paranã foi de 51. 

3.3 - CARACTERIZAÇÃO CLIMATOLÓGICA 

No Brasil, existem várias classificações climáticas, sendo as principais as realizadas por 
Arthur Strahler e por Wilhem Köppen. 

A classificação de Strahler baseia-se nas áreas da superfície terrestre, controladas ou 
dominadas pelas massas de ar. A região da Barragem do Paranã tem clima segundo 
Strahler tropical de inverno seco e verão úmido.  

A classificação de Köppen baseia-se fundamentalmente na temperatura, na precipitação e 
na distribuição de valores de temperatura e precipitação durante as estações do ano. A 
região da barragem do Paranã tem clima segundo Köppen predominantemente Aw (Inverno 
Seco), que é caracterizado por clima quente e úmido com chuvas de verão. Na região oeste 
da bacia de contribuição do empreendimento há pequenos trechos de clima Cwa e Cwb, 
quente com inverno seco, verão quente e inverno seco e verão morno, respectivamente.  
Na Figura 3.3 é apresentado mapa com a Classificação de Köppen pertinente as bacias de 
contribuição de ambos os empreendimentos.  
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FIGURA 3.3  
CLASSIFICAÇÃO DE KÖPPEN AS  BACIAS DAS BARRAGENS DO PARANÃ E PORTEIRA 

3.3.1 - Estações climatológicas 

Para a caracterização climatológica da região foram coletados dados da publicação 
Normais Climatológicas (1961 – 1990) do departamento Nacional de Meteorologia. Dentre 
as estações disponíveis foram selecionadas as estações meteorológicas de Formosa e 
Posse no Goiás, Brasília no Distrito Federal e Paranã no Tocantins conforme apresentado 
no Quadro 3.5. 
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QUADRO 3.5  
ESTAÇÕES METEREOLÓGICAS 

Código Nome  Estado UF Latitude Longitude Altitude (m) 
83379 Formosa Goiás GO 15°32'S 47°20'W 935,19 
83332 Posse Goiás GO 14°06'S 46°22'W 825,64 
83377 Brasília Distrito Federal  DF 15°47'S 47°56'W 1.159,54 
83231 Paranã Tocantins TO 12°33'S 47°50'W 275,00 

3.3.2 - Temperatura 

As temperaturas médias possuem distribuição temporal regular variando de 18,3°a 26,5° 
com as médias anuais em torno dos 20°. No Quadro 3.6 e na Figura 3.4 são apresentadas 
as temperaturas médias. 

QUADRO 3.6  
TEMPERATURA MÉDIA 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Formosa 22,2 22,4 22,5 22,0 20,7 19,5 19,3 21,3 22,8 22,9 22,3 22,1 21,7 

Posse - - - - - - - - - - - - - 
Brasília 21,2 21,3 21,5 20,9 19,6 18,5 18,3 20,3 21,7 21,6 21,1 21,0 20,6 
Paranã 25,0 25,1 25,5 25,5 24,5 23,1 22,9 24,4 26,5 26,4 25,6 25,3 25,0 

 

FIGURA 3.4 
TEMPERATURA MÉDIA 

As temperaturas máximas possuem distribuição temporal regular variando de 25,1°a 35,2° 
com as médias anuais em torno dos 28°. No Quadro 3.7 e na Figura 3.5 são apresentadas 
as temperaturas máximas. 
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QUADRO 3.7  
TEMPERATURA MÁXIMA 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Formosa 27,0 27,7 28,0 27,7 27,2 26,2 26,2 28,5 29,7 28,8 27,7 27,1 27,7 

Posse - - - - - - - - - - - - - 
Brasília 26,9 26,7 27,1 26,6 25,7 25,2 25,1 27,3 28,3 27,5 26,6 26,2 26,6 
Paranã 31,0 30,7 31,2 31,8 31,9 32,0 32,4 34,4 35,2 33,3 31,1 30,6 32,1 

 
FIGURA 3.5 

TEMPERATURA MÁXIMA 

As temperaturas mínimas possuem distribuição temporal regular variando de 12,9°a 21,2° 
com as médias anuais em torno dos 17°. No Quadro 3.8 e na Figura 3.6 são apresentadas 
as temperaturas mínimas. 

QUADRO 3.8 
TEMPERATURA MÍNIMA 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Formosa 18,4 18,5 18,4 17,6 15,8 13,9 13,3 14,5 16,5 17,7 18,1 18,4 16,8 

Posse 19,8 19,9 20,1 19,9 19,1 17,7 16,9 18,5 20,2 20,5 20,1 20,0 19,4 
Brasília 17,4 17,4 17,5 16,8 15,0 13,3 12,9 14,6 16,0 17,4 17,5 17,5 16,1 
Paranã 20,9 20,5 20,9 20,7 19,0 16,5 15,4 16,3 19,3 20,9 21,2 21,2 19,4 
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FIGURA 3.6 
TEMPERATURA MÍNIMA 

3.3.3 - Umidade 

A umidade relativa possui distribuição temporal regular variando de 48 % a 81 % com as 
médias anuais em torno de 68 %. No Quadro 3.9 e na Figura 3.7 são apresentadas as 
umidades relativas. 

QUADRO 3.9  
UMIDADE 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Formosa 80,0 78,0 78,0 75,0 70,0 65,0 58,0 51,0 53,0 67,0 76,0 81,0 69,3 

Posse 79,0 75,0 76,0 71,0 68,0 59,0 52,0 48,0 51,0 65,0 76,0 79,0 66,6 
Brasília 76,0 77,0 76,0 75,0 68,0 61,0 56,0 49,0 53,0 66,0 75,0 79,0 67,6 
Paranã 78,0 76,0 77,0 75,0 72,0 66,0 65,0 57,0 57,0 67,0 75,0 77,0 70,2 

 

00

05

10

15

20

25

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

TE
M

PE
R

AT
U

R
A 

M
ÍN

IM
A 

(C
°)

Formosa Posse Brasília Paranã



 

BARRAGEM PARANÃ 
VOLUME V – REVISÃO PERIÓDICA DE 

SEGURANÇA DE BARRAGEM  

 

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 
Data de Emissão: 04/12/2021 

46 

 

 

FIGURA 3.7  
UMIDADE 

3.3.4 - Insolação total 

A insolação total possui distribuição temporal regular variando de 138,1 h a 276,0 h com a 
insolação total anual em torno das 2400 h. No Quadro 3.10 e na Figura 3.8 são 
apresentadas as insolações totais. 

QUADRO 3.10  
INSOLAÇÃO TOTAL 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Formosa 156,8 163,0 187,2 216,0 243,1 245,9 260,6 267,1 213,4 181,5 151,5 119,9 2.406,0 

Posse 152,2 161,6 182,1 209,6 247,6 259,6 261,3 276,0 214,7 180,9 144,4 140,8 2.430,8 
Brasília 154,4 157,5 180,9 201,1 234,3 253,4 266,5 262,9 203,2 168,2 142,5 138,1 2.363,0 
Paranã - - - - - - - - - - - - - 

 

 

FIGURA 3.8  
INSOLAÇÃO TOTAL 
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3.3.5 - Vento 

As velocidades médias dos ventos possuem distribuição temporal regular variando de  
1,0 m/s a 3,0 m/s com as médias anuais em torno de 2,0 m/s. No Quadro 3.11 e na Figura 
3.9 são apresentadas as velocidades dos ventos. 

QUADRO 3.11 
 VELOCIDADE DO VENTO 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Formosa 1,2 1,3 1,2 1,3 1,3 1,5 1,7 1,7 1,6 1,4 1,3 1,2 1,4 

Posse 1,3 1,5 1,2 1,5 1,6 1,9 2,1 2,1 1,7 1,3 1,0 1,1 1,5 
Brasília 2,5 2,4 2,2 2,4 2,4 2,6 2,9 3,0 2,8 2,5 2,4 2,5 2,6 
Paranã 1,8 1,8 1,8 1,7 1,8 1,9 2,3 2,1 2,1 1,9 1,7 1,7 1,9 

 

 

FIGURA 3.9 
VELOCIDADE DO VENTO 

3.3.6 - Evaporação 

A evaporação possui distribuição temporal regular variando de 65,4 mm a 351,2 mm com 
a evaporação total anual em torno de 1600 mm. No Quadro 3.12 e na Figura 3.10 são 
apresentadas as evaporações. 

QUADRO 3.12 
 EVAPORAÇÃO 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Formosa 99,4 96,6 100,4 106,9 129,2 147,9 181,1 228,3 239,7 161,8 112,6 87,4 1691,3 

Posse 122,1 128,3 140,0 158,4 208,2 - 293,2 351,2 321,0 243,2 147,1 110,2 - 
Brasília 122,2 105,0 112,7 115,8 135,5 155,4 192,2 251,0 242,1 156,1 117,4 103,2 1808,6 
Paranã 65,4 84,9 95,2 99,9 110,5 106,3 165,5 136,1 169,5 149,1 109,7 81,3 1373,4 
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FIGURA 3.10 
EVAPORAÇÃO 

3.3.7 - Pressão 

As pressões atmosféricas possuem distribuição temporal regular variando de 916 hPa a 
983 hPa com as médias anuais em torno dos 950 hPa. No Quadro 3.13 e na Figura 3.11 
são apresentadas as temperaturas máximas. 

QUADRO 3.13  
PRESSÃO 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual 
Formosa 916 917 917 918 919 921 921 920 919 917 916 916 918 

Posse 926 927 927 927 929 930 930 929 928 927 926 926 928 
Brasília - - - - - - - - - - - - - 
Paranã 980 980 980 981 982 983 983 982 981 980 979 979 981 

 

 

FIGURA 3.11  
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3.4 - PRECIPITAÇÃO 

3.4.1 - Introdução 

O estudo sobre a precipitação tem como objetivo principal a geração de uma série de 
precipitações diárias máximas no posto pluviométrico de referência para a barragem do 
Paranã, possibilitando assim a elaboração do estudo de vazões máximas para o Rio 
Paranã. Para tal foi realizada a coleta de dados de postos pluviométricos na região de 
interesse considerando os seguintes critérios: 

− que pertençam a órgãos que disponibilizam os dados pluviométricos; 
− que a série tenha pelo menos 5 anos de dados pluviométricos; 
− que os postos pluviométricos estejam situados na bacia em estudo e 

circunvizinhança. 

No Quadro 3.14 são apresentadas as estações pluviométricas inicialmente coletadas para 
a realização do estudo. 

QUADRO 3.14  
ESTAÇÕES PLUVIOMÉTRICAS ANALISADAS 

Códig
o Nome Estad

o Município Operado
ra Latitude Longitude 

Altitu
de 

 (m) 
14470

00 
Alto Paraíso de 

Goiás GO Alto Paraíso de 
Goiás CRPM 14° 8' 4.92''S 47° 30' 42.12'' 

w 1197 

14460
01 

Alvorada do 
Norte GO Alvorada do 

Norte ANA 14° 29' 
0.00'' S 

46° 29' 30.12'' 
W 514 

13470
00 Cavalcante GO Cavalcante FURNAS 13° 47' 

48.84''S 47° 27' 42.12''W 821 

15470
01 

Fazenda Santa 
Sé GO Formosa ANA 15° 12' 

57.96''S 47° 9' 24.84''W 573 

14470
01 Flores de Goiás GO Flores de Goiás CRPM 14° 27' 0.00” 

S 47° 2' 44.88''W 200 

13460
01 

Nova Roma  
(Faz. Sucuri) GO Nova Roma CRPM 13° 44' 

33.00'' S 
46° 52' 39.00'' 

W 637 

14460
02 Posse GO Posse INMET 14° 5' 3.12''S 46° 22' 15.96'' 

W 834 

15470
27 

São Gabriel de 
Goiás GO Planaltina FURNAS 15° 13' 

58.08''S 47° 34' 26.04''W 1246 

14470
02 

São João 
D’Aliança GO São João 

D’Aliança CRPM 14° 42' 
25.92'' S 

W 47° 31' 
24.96'' W 1009 

 

No Quadro 3.15 é apresentada a disponibilidade dos dados para os postos pluviométricos 
coletados para o estudo. O posto pluviométrico Flores de Goiás foi selecionado como 
referência para a realização do estudo devido a sua localização e boa disponibilidade de 
dados.  
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QUADRO 3.15  
DISPONIBILIDADE DE DADOS 

 

ANO

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

ALTO PARAÍSO DE GOIÁS 7 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 0 0 0 0 0 11 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 12 12 4 12 10 11 5

ALVORADA DO NORTE 11 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 5 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAVALCANTE 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0

FAZENDA SANTA SÉ 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLORES DE GOIÁS 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 11 12 12 12 12 12 12 11 12 8 12 12 12 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOVA ROMA (FAZ.SUCURI) 11 3 12 11 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 9 3 12 12 12 12 12 12 12 12 11 5

POSSE 0 0 0 0 0 0 2 3 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 8 8 12 11 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SÃO GABRIEL DE GOIÁS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 0 0 0 0

SÃO JOÃO D'ALIANÇA 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 7 10 12 12 12 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 0 0 0 12 12 10 10 11 11 5

n° de meses com dados 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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3.4.2 - Preenchimento de falhas e extensão das séries 

Para preencher as falhas e estender as séries de totais precipitados mensais dos postos 
pluviométricos selecionados, bem como verificar a consistência dos dados, foi utilizado o 
Método do Vetor Regional, desenvolvido por Hiez (1977). O vetor regional é definido como 
uma série cronológica, sintética, de índices pluviométricos anuais ou mensais, resultantes 
da determinação, por meio do método da máxima verossimilhança, da informação (total 
precipitado anual ou mensal) mais provável contida nos dados do conjunto de postos 
pertencentes a uma região hidrologicamente homogênea.  

Sendo “P” a matriz de “n” observações de precipitação ao longo do tempo em “m” estações 
localizadas em uma região considerada homogênea, tem-se: 

𝑃 =  |

𝑝11 𝑝12 𝑝1𝑚
𝑝21 𝑝22 𝑝2𝑚
𝑝𝑛1 𝑝𝑛2 𝑝𝑛𝑚

| 

O método consiste, essencialmente, em determinar os dois vetores ótimos L e C, cujo 
produto seja a melhor aproximação da matriz P. O vetor L é o vetor regional, que consiste 
de um vetor coluna de dimensão n (extensão da série de precipitações), enquanto C é um 
vetor linha de dimensão m (número de postos pluviométricos) que representa os 
coeficientes característicos de cada posto. O vetor regional L contém os índices que 
representam toda a região, que estão relacionados com as alturas precipitadas em cada 
posto por meio dos coeficientes do vetor C.  

Vetor regional 

𝐿 = |
𝑙1
𝑙2
𝑙𝑛

| 

Vetor dos coeficientes. 

𝐶 =  |𝑐1 𝑐2 𝑐𝑚| 

Onde: 

𝑃 = 𝐿𝑥𝐶 

Para cada mês i, correspondente a um posto j, existirá uma diferença (ou erro) entre os 
valores estimados (pcalcij) e observados (pij). Assim, resultará uma matriz D de diferenças, 
cujos elementos são calculados da seguinte forma: 

𝑑𝑖𝑗 = 𝑝𝑖𝑗− 𝑙𝑖𝑗 

Os elementos da matriz L e C são determinados pela minimização da diferença quadrática 
da matriz D. A soma dos quadrados das diferenças define a função objetivo (FO), que 
deverá ser minimizada: 
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𝐹𝑂 = ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗
2

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

A aplicação do método do Vetor Regional permitiu complementar as falhas e 
inconsistências das séries de totais precipitados dos postos selecionados. No Quadro 3.16 
é apresentado o resultado da aplicação do vetor regional para a bacia do Rio Paranã com 
o valor original dos totais precipitados, o sintetizado pelo método assim como o delta entre 
eles e o coeficiente de determinação r². 

QUADRO 3.16  
RESULTADO DO VETOR REGIONAL 

Posto Pluviométrico Precipitação 
 Original (mm) 

Precipitação 
 Sintética (mm) Delta r² 

Alto Paraíso de Goiás 1465 1370 6,485% 0,379 
Alvorada do Norte 1257 1081 13,991% 0,420 

Cavalcante 1830 1645 10,097% 0,366 
Fazenda Santa Sé 1631 1666 2,155% 0,461 

Flores de Goiás 1159 1150 0,740% 0,429 
Nova Roma (Faz.Sucuri) 1113 1126 1,143% 0,387 

Posse 1497 1207 19,389% 0,478 
São Gabriel de Goiás 1159 1024 11,643% 0,559 
São João D'aliança 1113 1392 25,070% 0,437 

Assim foi possível para o posto de referência Flores de Goiás obter uma série continua de 
totais precipitados de 1969 a 2016. 

3.4.3 - Definição das séries de totais precipitados 

A partir da série de precipitações com as falhas preenchidas do posto pluviométrico de 
referência Flores de Goiás foi elabora a série de precipitações máximas anuais de um dia, 
apresentada no Quadro 3.17. 

QUADRO 3.17  
PRECIPITAÇÃO MÁXIMA DIÁRIA  

Ano Precipitação diária 
 máxima (mm) Ano Precipitação diária 

 máxima (mm) 

1969 108,00 1993 72,00 
1970 62,40 1994 93,40 
1971 86,40 1995 41,16 
1972 144,00 1996 32,02 
1973 60,80 1997 39,66 
1974 69,80 1998 37,19 
1975 75,10 1999 32,23 
1976 94,00 2000 61,20 
1977 70,00 2001 63,80 
1978 87,00 2002 65,20 
1979 77,60 2003 62,80 
1980 120,80 2004 67,80 
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Ano Precipitação diária 
 máxima (mm) Ano Precipitação diária 

 máxima (mm) 

1981 78,00 2005 120,80 
1982 103,00 2006 71,70 
1983 81,60 2007 64,60 
1984 70,00 2008 71,00 
1985 59,20 2009 32,50 
1986 82,20 2010 30,62 
1987 53,20 2011 55,59 
1988 76,40 2012 42,33 
1989 72,20 2013 52,51 
1990 46,20 2014 42,22 
1991 74,00 2015 27,99 
1992 95,60 2016 33,66 

No Quadro 3.18 é apresentado o resumo estatístico da série das máximas precipitações 
diárias com média, variância, desvio padrão, amplitude, máximo, mínimo, assimetria e 
curtose. 

QUADRO 3.18  
RESUMO ESTATÍSTICO 

Dimensão da amostra 48 
Média 68 

Variância 658 
Desvio Padrão 26 

Amplitude 116 
Máximo 144 
Mínimo 28 

Assimetria 0,66 
Curtose 0,65 

A série foi verificada quanto à presença de eventos atípicos (Outliers) por meio do teste 
sugerido por Grubbs e Beck (1972) de modo não foram identificados dados que 
representassem esse tipo de ocorrência.  

3.4.4 - Ajustes das distribuições probabilísticas às séries de chuvas máximas 

As probabilidades associadas a cada elemento da série de precipitações máximas, 
usualmente denominadas de posições de plotagem ou probabilidade empírica, foram 
definidas conforme recomendado por Cunnane.  

Para a análise de frequência foram adotadas as distribuições probabilísticas Normal, Log-
Normal dois e três parâmetros, Exponencial, Gamma, Pearson III, Log Pearson III, Gumbel, 
a distribuição generalizada de valores extremos GEV. Estas distribuições foram adotadas 
principalmente devido à grande flexibilidade, o que permite bons ajustes a amostra dentro 
de uma faixa ampla de valores de curtose e assimetria. As funções de densidade de 
probabilidade utilizadas são apresentadas a seguir: 
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} 

Nas quais: 

σ = Média da distribuição; 

μ = Desvio padrão da distribuição; 

σln = Média do logaritmo natural da distribuição; 

μln = Desvio padrão do logaritmo natural da distribuição  

θ = Parâmetro de escala; 

n = Parâmetro de forma; 

α = Parâmetro de escala; 

β = Parâmetro de posição; 

k = Parâmetro de forma; 
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𝛶=  Parâmetro de posição. 

As distribuições probabilísticas foram ajustadas à amostra por meio do método da máxima 
verossimilhança (“maximum likelihood”), que segundo NAGHETTINI consiste em maximizar 
os valores de uma função de verossimilhança para a maior aderência entre a amostra e a 
população. Na Figura 3.12 e no Quadro 3.19 são apresentados os ajustes obtidos para as 
distribuições. 

 

FIGURA 3.12 
AJUSTE DAS DISTRIBUIÇÕES 

QUADRO 3.19  
AJUSTE DAS DISTRIBUIÇÕES 

Parâmetro Normal Log 
Normal 

Log 
Normal3 Exponencial Gama Pearson 

III 
Log 

Pearson 
III 

Gumbel GEV 

σ 68 4.16 4.16 - - - - 56.36 - 
μ 26 0.37 0.37 - - - - 20.49 - 
α - - 0.00 42.40 6.87 15.61 4.15 - 56.73 
β - - - 25.93 9.92 0.02 0.39 - 21.77 
Ω - - - - - -36.508 -0.291 - 0.058 
R² 0.956 0.979 0.979 0.925 0.982 0.981 0.982 0.980 0.982 

Delta 0.251 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 
 
A distribuição que melhor se ajustou a amostra em termos de delta e coeficiente de 
determinação foi a Gumbel, por isto foi selecionada. O ajuste da distribuição permitirá 
calcular para qualquer probabilidade (recorrência) a precipitação máxima de um dia. O 
gráfico com a distribuição selecionada está exposto na Figura 3.13 
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FIGURA 3.13 
 AJUSTE DISTRIBUIÇÃO DE GUMBEL 

3.4.5 - Precipitações máximas para os posto pluviométrico representativo 

Os totais precipitados máximos de um dia associados aos diversos períodos de retorno 
calculados com a distribuição probabilística ajustada são apresentados no Quadro 3.20. 

QUADRO 3.20  
PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS - FLORES DE GOIÁS 

Probabilidade de excedência Tempo de Retorno (anos) Precipitação máxima (mm) 
99.01% 1 23.6 
50.00% 2 64.6 
20.00% 5 88.2 
10.00% 10 102.8 
6.67% 15 110.7 
5.00% 20 116.1 
4.00% 25 120.2 
2.00% 50 132.3 
1.00% 100 144.0 
0.50% 200 155.1 
0.20% 500 169.4 
0.10% 1000 179.9 
0.05% 2000 190.1 
0.01% 10000 213.0 

 

3.4.6 - Relação intensidade-duração e frequência (idf) para o posto representativo 

Os estudos realizados permitiram obter a distribuição probabilística das precipitações totais 
para a duração de um dia. No entanto, nos estudos as durações das precipitações a serem 
consideradas são inferiores a este valor. Para a obtenção dos totais precipitados para 
diversas durações inferiores á um dia, será realizada a desagregação da precipitação de 
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um dia utilizando a relação entre os totais precipitados para diversas durações e 
probabilidades de ocorrência de um posto pluviográfico situado em local com características 
hidrológicas semelhantes e localizado nas proximidades do posto de referência Flores de 
Goiás. Para realização da desagregação será utilizado o estudo desenvolvido por 
Pfafstetter (1982)  

𝑃 = 𝑇𝛼+
𝛽

𝑇𝛶[𝑎𝑡 + 𝑏𝐿𝑜𝑔(1 + 𝑐𝑡)] 

Sendo: 

𝑃 = Precipitação máxima em mm; 

𝑇 = Tempo de recorrência em anos; 

𝑡 = Duração da precipitação em horas; 

𝛼, 𝛽 = Valores que dependem da duração da precipitação 

𝛶, 𝑎, 𝑏, 𝑐 = Valores constantes para cada posto 

Para a desagregação foram utilizados os dados do posto de Formosa. No Quadro 3.21 são 
apresentadas as precipitações máximas para Flores de Goiás desagregadas para durações 
inferiores a um dia. 
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QUADRO 3.21  
PRECIPITAÇÕES MÁXIMAS FLORES DE GOIÁS PARA DIVERSAS DURAÇÕES 

TR 
(anos) 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 30 min 35 min 40 min 45 min 50 min 55 min 1 h 1,25 h 1,5 h 1,75 h 2 h 2,5 h 3 h 

2 8,2 12,9 19,3 22,1 24,3 26,2 27,8 29,2 30,5 31,7 32,8 33,8 35,8 38,3 40,1 41,6 44,2 46,4 
5 11,3 18,6 25,1 28,8 31,9 34,5 36,7 38,7 40,5 42,2 43,8 45,2 48,0 51,5 54,0 56,3 59,9 62,9 

10 12,2 20,6 28,4 32,8 36,4 39,5 42,2 44,6 46,7 48,8 50,7 52,5 55,8 60,0 63,0 65,7 70,1 73,7 
15 12,8 21,7 30,2 34,8 38,8 42,2 45,1 47,7 50,1 52,3 54,4 56,4 60,0 64,7 68,0 71,0 75,7 79,8 
20 13,1 22,4 31,3 36,2 40,4 44,1 47,1 49,9 52,4 54,8 57,0 59,2 63,0 67,9 71,5 74,7 79,7 84,0 
25 13,4 23,0 32,2 37,3 41,6 45,4 48,6 51,5 54,1 56,6 59,0 61,3 65,3 70,4 74,1 77,5 82,7 87,2 
50 14,2 24,5 34,7 40,3 45,1 49,5 53,0 56,3 59,3 62,2 64,9 67,6 72,1 77,9 82,2 86,1 92,0 97,1 
100 15,0 26,0 36,9 43,0 48,4 53,3 57,2 60,8 64,3 67,5 70,6 73,6 78,6 85,2 90,0 94,4 101,1 106,9 
200 15,8 27,4 38,9 45,5 51,4 56,8 61,1 65,1 68,9 72,6 76,1 79,5 85,0 92,3 97,7 102,6 110,0 116,5 
500 16,8 29,1 41,3 48,5 55,0 61,1 65,9 70,5 74,8 79,0 83,0 87,0 93,2 101,4 107,6 113,3 121,7 129,1 

1 000 17,5 30,3 42,8 50,5 57,5 64,1 69,3 74,3 79,0 83,5 88,0 92,4 99,1 108,1 114,9 121,2 130,4 138,5 
2 000 18,1 31,3 44,2 52,4 59,8 66,9 72,5 77,8 83,0 87,9 92,8 97,7 104,9 114,7 122,1 129,0 139,0 147,8 
10 000 19,4 33,4 46,8 56,0 64,5 72,7 79,2 85,4 91,5 97,5 103,4 109,3 117,8 129,3 138,2 146,7 158,5 169,1 

 

TR 
(anos) 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 10 h 12 h 14 h 16 h 18 h 20 h 22 h 24 h 48h 72h 96h 120h 144h 

2 49,9 52,6 54,8 56,8 58,5 61,4 63,9 66,0 67,9 69,7 71,3 72,8 74,2 86,4 95,7 103,6 111,0 117,9 
5 67,9 71,6 74,7 77,4 79,8 83,7 87,1 90,0 92,6 95,0 97,2 99,2 101,1 116,8 128,5 138,8 148,4 157,3 

10 79,8 84,2 87,8 91,0 93,9 98,5 102,5 105,9 109,0 111,8 114,3 116,7 119,0 136,5 149,6 161,0 171,9 182,0 
15 86,5 91,2 95,2 98,7 101,8 106,9 111,1 114,9 118,2 121,2 124,0 126,6 129,1 147,4 161,2 173,2 184,8 195,5 
20 91,2 96,2 100,4 104,1 107,4 112,7 117,2 121,2 124,7 127,9 130,8 133,5 136,1 155,0 169,2 181,6 193,7 204,8 
25 94,8 100,0 104,4 108,2 111,7 117,2 121,9 126,0 129,6 133,0 136,0 138,9 141,5 160,9 175,3 188,0 200,4 211,8 
50 105,8 111,7 116,7 121,0 124,9 131,1 136,3 140,9 145,0 148,7 152,1 155,3 158,3 178,6 193,9 207,4 220,7 233,0 
100 116,8 123,3 128,8 133,6 138,0 144,8 150,6 155,7 160,2 164,3 168,1 171,6 174,9 196,0 211,9 226,0 240,2 253,2 
200 127,6 134,8 140,9 146,2 151,0 158,5 164,9 170,4 175,3 179,8 184,0 187,8 191,4 213,1 229,4 244,0 258,9 272,5 
500 141,9 150,0 156,8 162,9 168,2 176,6 183,7 189,8 195,3 200,4 205,0 209,3 213,3 235,2 251,8 266,9 282,7 297,0 

1 000 152,7 161,4 168,9 175,4 181,3 190,3 197,9 204,5 210,5 215,9 220,8 225,4 229,8 251,7 268,3 283,6 300,0 314,7 
2 000 163,4 172,8 180,9 187,9 194,3 203,9 212,1 219,2 225,6 231,4 236,7 241,6 246,3 267,9 284,4 299,7 316,7 331,8 
10 000 188,2 199,2 208,7 217,0 224,5 235,6 245,1 253,3 260,7 267,3 273,5 279,2 284,6 304,6 320,3 335,4 353,2 368,8 
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3.4.7 - Duração das chuvas de projeto 

Foi realizada uma análise de sensibilidade considerando a duração da chuva de projeto 
igual ao tempo de concentração arredondado para 1 dia (24 horas) e igual a 3h e 12h. O 
objetivo é obter a duração que maximize o pico do hidrograma. 

A duração das chuvas de projeto igual ao tempo de concentração foi a que produziu o maior 
pico de vazão e maior volume.  

3.4.8 - Fator de redução de área 

O fator de redução de área, que permite avaliar a chuva média na bacia em relação à chuva 
no posto, foi obtido da publicação do Flood Studies Report (1975). Esses fatores foram 
utilizados para determinação do hidrogramas de projeto da bacia de drenagem e são 
apresentados no Quadro 3.22. 

QUADRO 3.22  
FATOR DE REDUÇÃO DE ÁREA 

Duração (min) Área (km²) 
1 5 10 30 100 300 1.000 3.000 10.000 30.000 

5 0,90 0,82 0,76 0,65 0,51 0,38 - - - - 
10 0,93 0,87 0,83 0,73 0,59 0,47 0,32 - - - 
15 0,94 0,89 0,85 0,77 0,64 0,53 0,39 0,29 - - 
30 0,95 0,91 0,89 0,82 0,72 0,62 0,51 0,41 0,31 - 
60 0,96 0,93 0,91 0,86 0,79 0,71 0,62 0,53 0,44 0,35 
120 0,97 0,95 0,93 0,90 0,84 0,79 0,73 0,65 0,55 0,47 
180 0,97 0,96 0,94 0,91 0,87 0,83 0,78 0,71 0,62 0,54 
360 0,98 0,97 0,96 0,83 0,90 0,87 0,83 0,79 0,73 0,67 
1440 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,89 0,86 0,83 0,80 
2880 - 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,91 0,88 0,86 0,82 

 

3.4.9 - Distribuição temporal das chuvas de projeto 

Outro aspecto fundamental na definição dos hidrogramas de projeto é a distribuição 
temporal das chuvas, ou seja, o hietograma das chuvas de projeto. O hietograma da chuva 
afeta significativamente a forma e a vazão de pico do hidrograma resultante. Assim, esta 
escolha deve ser feita com base na análise dos dados referentes às distribuições temporais 
das chuvas na área ou adotando-se distribuições que caracterizam uma situação crítica de 
projeto. 

Na região do posto pluviométrico de Flores de Goiás não existem pluviógrafos com dados 
horários disponíveis de longas séries de observações, para caracterizar a distribuição 
temporal das chuvas, por isto serão utilizadas as distribuições temporais sugeridas por Huff. 
As duas distribuições temporais de chuvas que são normalmente utilizadas são as 
tormentas de primeiro e segundo quartis. A distribuição do primeiro quartil apresenta a 
chuva concentrada nos primeiros minutos da tormenta e, usualmente, é mais crítica. 
Seguindo-se as recomendações usuais de projeto, utilizou-se a distribuição temporal do 
primeiro quartil, com probabilidade de ocorrência de 50%, apresentada no Quadro 3.23. 
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QUADRO 3.23  
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL HUFF 50% 1° QUARTIL 

Tempo Precipitação Acumulada Precipitação no Intervalo 
(%) (%) (%) 

0,00% 0% 0,0% 
5,00% 6% 6,3% 

10,00% 20% 13,7% 
15,00% 38% 17,8% 
20,00% 52% 14,2% 
25,00% 64% 11,8% 
30,00% 71% 7,2% 
35,00% 76% 4,6% 
40,00% 79% 3,4% 
45,00% 83% 3,6% 
50,00% 85% 2,7% 
55,00% 88% 2,2% 
60,00% 89% 1,9% 
65,00% 91% 2,0% 
70,00% 93% 1,7% 
75,00% 94% 1,3% 
80,00% 96% 1,2% 
85,00% 97% 0,9% 
90,00% 98% 1,3% 
95,00% 99% 1,2% 
100,00% 100% 1,0% 

Na Figura 3.14 são apresentadas as precipitações de projeto corrigidas pelo fator de 
redução de área com duração de 3h para as recorrências de 50, 100, 1.000, e 10.000 anos. 

 
FIGURA 3.14 

PRECIPITAÇÃO DE PROJETO – DURAÇÃO 3H 

Na Figura 3.15 são apresentadas as precipitações de projeto corrigidas pelo fator de 
redução de área com duração de 12h para as recorrências de 50, 100, 1.000, e 10.000 
anos. 
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FIGURA 3.15 
PRECIPITAÇÃO DE PROJETO – DURAÇÃO 12H 

Na Figura 3.16 são apresentadas as precipitações de projeto corrigidas pelo fator de 
redução de área com duração de 24h para as recorrências de 50, 100, 1.000, e 10.000 
anos. 

 

FIGURA 3.16 
PRECIPITAÇÃO DE PROJETO – DURAÇÃO 24H 

3.5 - MODELAGEM CHUVA-VAZÃO 

3.5.1 - Introdução 

A avaliação das máximas vazões na Barragem Paranã foi realizada por modelagem 
hidrológica da bacia hidrográfica com a configuração atual do reservatório de Paranã. 
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3.5.2 - Modelo HEC HMS 

Para a modelagem hidrológica foi utilizado o software HEC–HMS do Corpo de Engenheiros 
do Exército dos Estados Unidos. Onde as vazões foram determinadas com o método do 
hidrograma unitário, desenvolvido pelo Soil Conservation Service (SCS) que define um 
hidrograma sintético triangular no qual a área do hidrograma corresponde ao deflúvio 
superficial da bacia.  

As precipitações efetivas são calculadas com o método das relações funcionais 
estabelecido pelo Soil Conservation Service (SCS), considerando-se as equações: 

)8,0(
)2,0( 2

xSP
xSPPe +

−
= , se P > 0,2 x S e; 

0=eP  , se P < 0,2 x S 

Nas quais: 

eP  = precipitação efetiva (mm); 

P  = precipitação de projeto (mm); 

254
25400
−

=
CN

S ; capacidade; 

Para estimar a vazão de pico do hidrograma, utiliza-se a expressão: 

 

Na qual: 

pq  = vazão de pico (m³/s); 

A  = área de drenagem (km²); 

Pe = precipitação efetiva (mm); 

D = duração da chuva unitária; 

Ct  = tempo de concentração (h); 

Para o cálculo do tempo base do hidrograma faz-se: 
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Os hidrogramas de cheias de projeto foram determinados considerando-se as precipitações 
efetivas. 

3.5.3 - Resultados 

No Quadro 3.24 são apresentados os valores de pico de vazão para a barragem do Paranã 
para as recorrências de 50, 100, 1.000 e 10.000 anos de 3 h de duração. 

QUADRO 3.24 
VAZÕES MÁXIMAS BARRAGEM PARANÃ 3H DE DURAÇÃO 

Tempo de Retorno (anos) Vazão (m³/s) 
50 63,2 
100 110,8 
1000 341,5 
10000 659,5 

Na Figura 3.17 são apresentados os hidrogramas para a barragem Paranã para as 
recorrências de 50, 100, 1.000 e 10.000 anos e duração de 3 h. 

 

FIGURA 3.17  
HIDROGRAMA PARANÃ 3H DE DURAÇÃO 

No Quadro 3.25 são apresentados os valores de pico de vazão para a barragem do Paranã 
para as recorrências de 50, 100, 1.000 e 10.000 anos de 12 h de duração. 

QUADRO 3.25 
 VAZÕES MÁXIMAS BARRAGEM PARANÃ 12H DE DURAÇÃO 

Tempo de Retorno (anos) Vazão (m³/s) 
50 614,4 
100 816,1 
1000 1620,2 
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10000 2582,3 

Na são apresentados os hidrogramas para a barragem Paranã para as recorrências de 50, 
100, 1.000 e 10.000 anos e duração de 12 h. 

 

FIGURA 3.18 
HIDROGRAMA PARANÃ 12H DE DURAÇÃO 

No Quadro 3.26 são apresentados os valores de pico de vazão para a barragem do Paranã 
para as recorrências de 50, 100, 1.000 e 10.000 anos de 24 h de duração. 

QUADRO 3.26 
 VAZÕES MÁXIMAS BARRAGEM PARANÃ 24 H DE DURAÇÃO 

Tempo de Retorno (anos) Vazão (m³/s) 
50 768.5 
100 994.5 
1000 1872.4 
10000 2902.5 

Na Quadro 3.26 são apresentados os hidrogramas para a barragem Paranã para as 
recorrências de 50, 100, 1.000 e 10.000 anos e duração de 24 h. 
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FIGURA 3.19 
HIDROGRAMA PARANÃ 24H DE DURAÇÃO 

Na Figura 3.20 são apresentados os hidrogramas para a recorrência de 10.000 anos para 
as durações de 3h, 12h e 24h. 
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FIGURA 3.20 
 HIDROGRAMAS BARRAGEM PARANÃ TR 1.000 

3.6 -  TIPOS DE VERTEDOURO 

3.6.1 - Vertedor de soleira espessa 

O vertedor de serviço seria capaz de extravasar 460 m3/s no cenário em que o vertedor de 
labirinto está implementado e funcional. Visto que o vertedor de labirinto foi projetado tendo 
em vista a vazão decamilenar de 2348 m³/s. 

A soleira vertente, com crista na elevação 475,01 m, desenvolve-se sobre uma base de 115 
m de largura, por 34 m, na direção do eixo longitudinal do vertedor, construída em concreto 
ciclópico, com cota na elevação 471,20 m. O vertedor de superfície esta situado entre as 
estacas 72+10 e 75+10 da barragem e encontra-se assentado sob o maciço compactado 
da barragem/terreno natural. O desenho do vertedor está exposto na Figura 3.21. 
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FIGURA 3.21 
SEÇÃO TÍPICA DO VERTEDOR DE SUPERFÍCIE 

Em relação ao vertedor propriamente dito, e segundo os documentos de projeto, é um 
vertedor de soleira livre em concreto com cota situada 2,2 m abaixo da cota de coroamento 
do barramento, largura de 5 m e extensão de 57 m. Imediatamente a jusante da soleira se 
verifica a existência de um trecho em degraus (Figura 3.22), em concreto, com 
aproximadamente 20 m de extensão que conduz as águas a uma série de dissipadores de 
energia. 
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FIGURA 3.22 
VERTEDOR DE SOLEIRA LIVRE DEGRAUS 

3.6.2 - Vertedor labirinto 

A geometria proposta trata-se da clássica, adaptada à área disponível na ombreira direita 
da barragem do rio Paranã. Em planta, são 6 setores típicos, padronizados, configurando 
uma extensão nominal de crista de 414 m. Cada um desses apresenta dois tramos de crista 
vertente, cada qual com 34,50 m de extensão, posicionados em ângulo divergente entre 
14o e 15o, em relação ao eixo diretriz longitudinal da calha do vertedouro com a crista da 
soleira vertente na elevação 475,00 m. Os lances são amarrados por trechos, também 
vertentes, de cerca de 1,20 m, perpendiculares à mesma diretriz. A laje de fundo se situa 
na elevação 471,20. A estrutura em foto e planta está exposta na Figura 3.23 e Figura 3.24. 
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FIGURA 3.23 
VERTEDOURO DE EMERGÊNCIA

 
FIGURA 3.24 

 VERTEDOURO LABIRINTO EM PLANTA 
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Esta estrutura teria capacidade de extravasamento de 2348 m3/s com uma carga de 2,80 
m sobre a soleira, atingindo o nível do reservatório a cota máxima 477,80 m.  

3.7 - CAPACIDADE DE DESCARGA 

Para a verificação da capacidade de descarga do vertedouro foram utilizados os critérios 
apresentados no Design of Small Dams (DSD) do USBR, Hydraulic Desing Criteria (HDC) 
do USACE, Hydraulic Design of Spillways do USACE e os Critérios de Projeto Civil de 
Usinas Hidroelétricas da Eletrobrás. 

A capacidade de descarga do vertedouro 

Q = Cd.L.H2/3 

Na qual: 

Q = Vazão 

Cd = Coeficiente de descarga 

L = Comprimento da soleira 

H = Carga 

O coeficiente de descarga da ogiva foi definido com o ábaco do HDC de número 711 para 
a condição livre e está reproduzido na Figura 3.25. 

3.7.1 - Vertedor de soleira espessa 

 

FIGURA 3.25  
ÁBACO PARA VERTEDOR DE SOLEIRA ESPESSA 
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Os valores extraídos do ábaco e o coeficiente de descarga convertido para o sistema 
internacional estão expostos no Quadro 3.27. 

QUADRO 3.27 
 VALORES COEFICIENTE DE DESCARGA 

H1/B Cf C (SI) 
0,00 2,50 1,38 
0,20 2,50 1,38 
0,40 2,50 1,38 
0,70 2,80 1,55 
1,00 3,00 1,66 
1,35 3,20 1,77 
1,75 3,40 1,88 
2,00 3,50 1,93 

 

Tendo em vista a carga como a diferença entre o nível máximo maximorum (478 m) e a 
cota da soleira de (475 m) e o comprimento da estrutura (B) de 5 m, têm-se uma relação 
H1/B de 0,6 e um coeficiente de descarga (Cf) de 1,49.  

3.7.2 - Vertedor labirinto 

O procedimento de cálculo baseou-se no modelo experimental realizado pela Utah Water 
Research Laboratory (UWRL) com objetivo de avaliar o coeficiente de descarga desse tipo 
de estrutura. Para tal, foi utilizado o ábaco exposto na Figura 3.26. 

 

FIGURA 3.26  
ÁBACO VERTEDOR LABIRINTO 

Cada curva do ábaco representa um ângulo (α) referente ao ângulo que o vertedor forma 
com a direção do escoamento. Nos documentos projetuais consta que esse está entre 14° 
e 15° de modo que é adotada a curva para 15°. A relação H/P é calculada por meio da 
carga (H) e da altura da estrutura (P) iguais a 3 m e 3,8 m, respectivamente. 
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O Quadro 3.28 e a Figura 3.27 exibem as curvas de descarga para cada uma das estruturas 
e uma terceira que representa suas capacidades de vertimento combinadas.  

QUADRO 3.28  
CURVA DE DESCARGA BARRAGEM PARANÃ 

Nível de Água (m) Carga (m) Vazão 
Labirinto (m³/s) Vazão Soleira Espessa (m) Vazão Total (m³/s) 

475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
475,50 0,50 243,57 59,72 303,29 
476,00 1,00 692,13 119,44 811,57 
476,50 1,50 1189,61 179,16 1368,77 
477,00 2,00 1655,73 238,88 1894,61 
477,50 2,50 2091,80 310,54 2402,34 
478,00 3,00 2530,18 386,98 2917,16 

 

 

FIGURA 3.27 
CURVA DE DESCARGA VERTEDOR BARRAGEM PARANÃ 

Verifica-se que a capacidade de vertimento calculada para o vertedor de soleira espessa é 
de 386,98 m³/s, ao passo que na documentação fornecida verifica-se a vazão de 460,00 
m³/s. Para o vertedor complementar, de labirinto, calculou-se capacidade de 2.530,18 m³/s, 
em contrapartida, o valor previsto em projeto está registrado como 2.348 m³/s. Dessa forma, 
tem-se que a capacidade de descarga total é de 2.917,16 m³/s, em contrapartida, em nível 
de projeto têm-se 2.808 m³/s.  

3.8 - AMORTECIMENTO DAS CHEIAS 

O escoamento em reservatórios se caracteriza por linha de água horizontal, grande 
profundidade e baixa velocidade. Considerando que a velocidade é baixa, os termos 
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dinâmicos do escoamento são, em geral, desprezíveis perto da grande variação do 
armazenamento. Para a avaliação da propagação de onda no reservatório de Paranã, foi 
utilizado o método de Pulz. A metodologia segundo (Chow, 1959) consiste em discretizar a 
equação da continuidade concentrada. E na relação entre armazenamento e vazão efluente 
do reservatório: 

∫ 𝑑𝑆
𝑆𝑖+1

𝑆𝑖

= ∫ 𝐼(𝑡)𝑑𝑡
(𝑖+1)∆𝑡

𝑖∆𝑡

− ∫ 𝑄(𝑡)
(𝑖+1)∆𝑡

𝑖∆𝑡

𝑑𝑡 

Em termos de diferenças finitas (Chow, 1959): 

𝑆𝑡+1 − 𝑆𝑡

∆𝑡
=

𝐼𝑡 − 𝐼𝑡+1

2
−

(𝑄𝑡 − 𝑄𝑡+1)

2
 

Na qual: 

𝐼𝑡 e 𝐼𝑡+1 =  Vazões de entrada no reservatório 

𝑄𝑡e 𝑄𝑡+1 = Vazões de saída do reservatório 

𝑆𝑡 e 𝑆𝑡+1 = Armazenamento 

Reorganizando esta equação com as variáveis conhecidas de um lado e as incógnitas de 
outro resulta em: 

𝑄𝑡+1 +
2𝑆𝑡+1

∆𝑡
= 𝐼𝑡 + 𝐼𝑡+1 − 𝑄𝑡 +

2𝑆𝑡

∆𝑡
 

Assim pode-se avaliar o efeito da passagem da onda de cheia no reservatório. No Quadro 
3.29 são apresentados os resultados da simulação do amortecimento das cheias com 
duração de 3 h pelo reservatório de Paranã para as recorrências de 50, 100, 1.000 e 10.000 
anos. 

QUADRO 3.29  
AMORTECIMENTO DAS CHEIAS BARRAGEM PARANÃ 

Tempo de Retorno (anos) Vazão Afluente (m³/s) Vazão Efluente (m³/s) Nível de Água (m) 
50 63,20 55,31 475,09 
100 110,80 96,99 475,16 

1.000 341,5 298,82 475,49 
10.000 659,50 517,13 475,81 

No Quadro 3.30 são apresentados os resultados da simulação do amortecimento da cheia 
com recorrência de 50 anos para as durações de 3 h, 12 h e 24 h. Apresenta-se, na Figura 
3.28, hidrograma para esse tempo de retorno e 24h de duração, correspondente ao tempo 
de concentração da bacia objeto do estudo.  

 

 



 

BARRAGEM PARANÃ 
RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO DOS 

ESTUDOS HIDROLÓGIVOS E 
HIDRÁULICOS  

                

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 
Data de Emissão: 04/12/2021 

74 

 

QUADRO 3.30  
AMORTECIMENTO DE CHEIA DE TEMPO DE RETRONO DE 50 ANOS NA BARRAGEM PARANÃ 

Duração Vazão Afluente (m³/s) Vazão Efluente (m³/s) Nível de Água (m) 
3h 63,20 55,31 475,09 
12h 614,40 579,83 475,77 
24h 768,50 741,33 475,93 

 

FIGURA 3.28 
HIDROGRAMAS DE AMORTECIMENTO DE CHEIA TR=50 ANOS E 24H DE DURAÇÃO 

No Quadro 3.31 são apresentados os resultados da simulação do amortecimento da cheia 
com recorrência de 100 anos para as durações de 3 h, 12 h e 24 h. Apresenta-se, na Figura 
3.29, hidrograma para esse tempo de retorno e 24h de duração, correspondente ao tempo 
de concentração da bacia objeto do estudo.  

QUADRO 3.31  
AMORTECIMENTO DE CHEIA DE TEMPO DE RETORNO DE 100 ANOS DA  BARRAGEM PARANÃ 

Duração Vazão Afluente (m³/s) Vazão Efluente (m³/s) Nível de Água (m) 
3h 110,80 96,99 475,16 
12h 816,10 773,48 475,96 
24h 994,50 964,16 476,14 
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FIGURA 3.29  
HIDROGRAMAS DE AMORTECIMENTO DE CHEIA TR=100 ANOS E 24H DE DURAÇÃO 

No Quadro 3.32 são apresentados os resultados da simulação do amortecimento da cheia 
com recorrência de 1000 anos para as durações de 3h, 12h e 24h. Apresenta-se, na Figura 
3.30, hidrograma para esse tempo de retorno e 24h de duração, correspondente ao tempo 
de concentração da bacia objeto do estudo.  

QUADRO 3.32 
AMORTECIMENTO DE CHEIA DE TEMPO DE RETORNO DE 1000 ANOS DA  BARRAGEM PARANÃ 

Duração Vazão Afluente (m³/s) Vazão Efluente (m³/s) Nível de Água (m) 
3h 341,50 298,82 475,49 
12h 1.620,20 1.547,56 476,67 
24h 1.872,20 1.813,85 476,92 
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FIGURA 3.30  
HIDROGRAMAS DE AMORTECIMENTO DE CHEIA TR=1000 ANOS E 24H DE DURAÇÃO 

No Quadro 3.33 são apresentados os resultados da simulação do amortecimento da cheia 
com recorrência de 10.000 anos para as durações de 3h, 12h, e 24h. Apresenta-se, na 
Figura 3.31, hidrograma para esse tempo de retorno e 24h de duração, correspondente ao 
tempo de concentração da bacia objeto do estudo.  

QUADRO 3.33  
AMORTECIMENTO DE CHEIA DE TEMPO DE RETORNO DE 10.000 ANOS DA  BARRAGEM PARANÃ 

Duração Vazão Afluente (m³/s) Vazão Efluente (m³/s) Nível de Água (m) 
3h 659,50 617,13 475,81 
12h 2.582,30 2.459,67 477,56 
24h 2.902,50 2.805,33 477,89 
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FIGURA 3.31  
HIDROGRAMAS DE AMORTECIMENTO DE CHEIA TR=10.000 ANOS E 24H DE DURAÇÃO 
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4 - RESUMO EXECUTIVO 

4.1 - IDENTIFICAÇÃO DA BARRAGEM E DO EMPREENDEDOR 

A Barragem do Paranã está localizada na divisa entre os municípios de Formosa e São 
João d’ Aliança, no Rio Paranã com reservatório com cerca de 30 km² e volume de 
armazenamento de 190 hm³. A extensão da crista da barragem é de 1760 m, altura máxima 
de 33 m e volume total de aterro da ordem de 1.100.000 m³. 

A barragem de terra possui coroamento com 1760 m de comprimento com 5 m de crista. A 
barragem foi projetada com vertedouro de soleira livre. Em virtude de um episódio de 
extravasamento pela ombreira direita foi projetado vertedouro complementar de labirinto 
nesse mesmo lado do maciço. 

O empreendedor responsável pela Barragem do Paranã é a Secretaria De Estado De 
Agricultura, Pecuária E Abastecimento (SEAPA). 

A Barragem Paranã foi construída entre 2000 e 2003 e está classificada como de alto risco 
e alto dano potencial associado, enquadrando-se, portanto, na classe A. 

4.2 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO TRABALHO 

A equipe técnica da Engevix Engenharia e Projetos é composta por: 

Equipe de vistoria: 

• Eng. Civil Anderson Burg Winter - anderson.winter@engevix.com.br; 

• Eng. Mecânico Jean de Souza - jean.souza@engevix.com.br; 

Equipe análise da inspeção técnica: 

• Eng. Vinícius Roberto de Aguiar  

Equipe de hidráulica: 

• Eng. Anaximandro Steckling Müller 

• Eng. Fernando Fonsêca de Freitas 

4.3 - PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO 

A vistoria de inspeção técnica em campo foi realizada entre os dias 29 a 30 de agosto de 
2017. As análises e interpretações dos resultados foram elaboradas em setembro de 2017. 

4.4 - ESTUDOS REALIZADOS 

Os seguintes estudos foram realizados no âmbito da Revisão Periódica de Segurança da 
Barragem Paranã: 

− Inspeção técnica de segurança; 
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− Reavaliação do projeto; 
− Avaliação da classificação quanto à categoria de risco; 
− Atualização hidrológica. 

4.5 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

4.5.1 - Inspeção técnica civil e estrutural 

Conclui-se que as estruturas civis e eletromecânicas necessitam passar por reabilitação e 
substituição dos elementos que não atendem mais ao seu propósito. 

A inclusão de novos dispositivos como a válvula dispersora, ranhuras de guiamento e/ou 
comportas com vedação à montante possibilitarão um melhor processo de operação, 
priorizando a simplificação, a exequibilidade e segurança, além de proporcionar a operação 
com vazões parciais na estrutura da Descarga de Fundo. 

Para detalhamento dos projetos executivos de reabilitação serão necessárias as definições 
dos componentes eletromecânicos, seus dimensionais e quantidades, os quais devem ser 
definidos em consentimento com o cliente. 

Recomenda-se que a SEAPA equacione com a maior brevidade possível todas as 
anomalias classificadas com média e graves apontadas no Item 1.5 e que providencie a 
instalação de instrumentação da auscultação na barragem com o objetivo de ajudar na 
tomada de decisão em caso de necessidade. 

4.5.2 - Avaliação hidrológica 

Foram apresentados os estudos hidrológicos elaborados para a atualização da vazão de 
projeto do conjunto de vertedores da barragem Paranã. Foi elaborado modelo hidrológico 
da bacia do Paranã com a configuração atual do reservatório. Foi verificada a capacidade 
de descarga do vertedor para as vazões atualizadas.  

Para a recorrência de 50 anos com duração de 3 horas foi obtida vazão máxima afluente 
de 63,20 m³/s e máxima efluente de 55,31 m³/s, no nível de 475,09. Para esse mesmo 
tempo de retorno, entretanto, com duração de 12 horas, as vazões máximas afluentes e 
efluentes foram de 614,40 m³/s e 579,83 m³/s, respectivamente, com nível na 475,77 m. Na 
duração de 24 horas obtiveram-se vazões máximas afluentes e efluentes de 768,50 m³/s e 
741,33 m³/s respectivamente, ao nível 475,93 m. 

No tempo de retorno de 100 anos, para a duração de 3h, foram obtidos valores de vazões 
máximas afluentes e efluentes de 110,80 e 96,99 m³/s correspondentes ao nível de 475,16 
m. Nessa mesma recorrência, com duração de 12 horas, obtiveram-se vazões afluente e 
efluente de 816,10 m³/s e 773,48 m³/s, respectivamente, correspondentes ao nível de 
475,96 m. Para 24 horas de duração as vazões afluente e efluente alcançam os valores de 
994,50 m³/s e 964,16 m³/s, respectivamente e correspondem ao nível de água de 476,14 
m. 

Por outro lado, no tempo de retorno de 1.000 anos, para duração de 3h, têm-se vazão 
afluente de 341,50 e efluente de 298,82 no nível de água 475,49 m. Para a duração de 12h, 
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as vazões afluentes e efluentes atingem o patamar de 1620,20 m³/s e 1.547,56 m³/s 
respectivamente, correspondendo ao nível 476,67 m. No cenário com chuva de 24h de 
duração, as vazões afluente e efluente alcançam 1.872,20 m³/s e 1.813,85 m³/s no nível 
476,92 m. 

Por fim, considerando uma chuva de recorrência decamilenar (TR =10.000 anos) as vazões 
afluentes e efluentes para uma duração de 3h são respectivamente 659,50 m³/s e 617,13 
m³/s, correspondentes a 475,81 m. No cenário de uma chuva de 12h a vazão afluente é 
2.582,30 m³/s e a efluente 2.459,67 m³/s correspondentes a um nível de água de 477,56 m. 
Por fim, para 24h de duração a vazão afluente é de 2.902,50 m³/s e a efluente 2.805,33 
m³/s em um nível de 477,89 m. Dessa forma, não se verifica a manutenção da borda livre 
recomendada de 1,0 m para barragens de terra. 
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1 - INFORMAÇÕES GERAIS DO PAE 

1.1 - APRESENTAÇÃO 

As barragens induzem riscos e em casos de acidentes podem gerar consequências 
graves. Quando tais situações ocorrem é necessário atenuar as consequências sendo 
fundamental socorrer as pessoas e proteger os bens em perigo. O PAE é um documento 
formal elaborado pelo empreendedor no qual são estabelecidas as ações a serem 
executadas pelo mesmo em caso de situação de emergência. 

1.2 - OBJETIVO DO PAE 

O objetivo do PAE é definir o quem faz o que, onde, como e quando em situações de 
emergência na barragem. Estabelecendo um sistema de informação e comunicação para 
os diferentes cenários de segurança e perigo com as autoridades de defesa civis 
competentes, para que sejam ativados os sistemas alerta e se for o caso realizar as 
evacuações. O PAE deve reduzir o risco de ruptura da barragem, identificando situações 
que podem representar perigo para a segurança da barragem, junto com a organização 
das respostas e ações as ações apropriadas. 

2 - DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A Barragem Paranã está localizada na divisa entre os municípios de Formosa e São João 
D’Aliança, no Rio Paranã com reservatório com cerca de 30 km² e volume de 
armazenamento de 190 hm³. A extensão da crista da barragem é de 1.760 m, altura 
máxima de 33 m e volume total de aterro da ordem de 1.150.000 m³. Na Figura 2.1 é 
apresentada uma montagem com a indicação das estruturas principais. 
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FIGURA 2.1  
PRINCIPAIS ESTRUTURAS BARRAGEM PARANÃ 

2.1 - CARACTERÍSTICAS GERAIS 

As características gerais da barragem são apresentadas no Quadro 2.1 

QUADRO 2.1 
FICHA TÉCNICA 

IDENTIFICAÇÃO 
Barragem Nome Paranã 

Localização 

Estado Goiás 
Município São João D’Aliança / Formosa 

Região hidrográfica Araguaia-Tocantins 
Bacia hidrográfica Tocantins 

Rio Paranã 

Coordenadas Latitude 14º41’40’’S 
Longitude 47º16’42’’O 

Estrada de acesso GO - 116 

Empreendedo
r 

Nome Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de 
Goiás - SED 

Contato Antônio Carlos de Souza Lima Neto 

Endereço postal Rua 256 Qd. 117 nº 52 – Setor Leste Universitário –
Goiânia/GO 

Telefone Fixo (62) 3201-9833 
Celular (62) 99925-4503 

E-mail antonio.lima@goias.gov.br
Técnico 

responsável 
Nome Vitor Hugo Antunes

Endereço postal Rua 256, nº 52, Qd 117, Setor Leste Universitário – Goiânia-

mailto:antonio.lima@goias.gov.br
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IDENTIFICAÇÃO 
GO 

Telefone Fixo  (62) 3201-8960 
Celular  (62) 98446-6877 

E-mail  vitor.antunes@goias.gov.br 

Projeto 
Original 

Autor Geoserv Serviços de Geotecnia e Construção Ltda 
Ano 2000 

Localização Senador Canedo - GO 
Contato (62) 3273-6666 

Projeto 
Vertedor 

Complementa
r 

Autor Tecnosolo 
Ano 2006 

Localização Rio de janeiro – RJ 
Contato (21) 3513-9999 

Construção Construtor Sobrado Construção Ltda. 
Período de construção  1998/2009 

Exploração Início 2000 

Reservatório 

Nível máximo normal (m) 475,01 
Área para o nível 

máximo normal (km²) 30 

Volume para o nível 
máximo normal (hm³) 190 

Nível máximo 
Maximorum (m) 477,89 

Uso do reservatório Consumo e Regularização 

Bacia 
hidrográfica 

Área (km²) 2.810 
Precipitação média anual 

(mm) 1.500 

Cobertura vegetal Cerrado 
Tipo de ocupação  Rural 

Singularidades Não há 
Barragens 
associadas 

Montante  Não há 
Jusante Não há 

Corpo da Barragem 
Tipo estrutural Terra 

Cota do coroamento (m) 478 
Borda livre (m) 0,11 

Altura máxima acima da fundação (m) 33 
Comprimento do coroamento (m) 1.760 

Largura do coroamento (m) 5 
Paramento de 

montante 
Inclinação 1V:2,5H 

Tipo de proteção Espaldares 
Paramento de 

jusante 
Inclinação 1V;2.0H 

Tipo de proteção Espaldares 
Dispositivo de drenagem Filtro vertical em areia, tapete drenante e dreno de pé. 

Volume total (m³) 1.150.000 
Características Geológicas Regionais 

Tipo de formação Metassiltitos e metargilitos do subgrupo Paraopeba que 
pertence ao Grupo Bambuí 

Características de Permeabilidade do 
reservatório Não foram fornecidas. 

Suscetibilidade a escorregamento de 
taludes do reservatório  Baixa 

Vertedor de soleira livre 
Número  1 

Localização  Corpo da Barragem 
Recorrência Vazão de projeto (anos) 10.000 

Vazão de Projeto (m³/s) 460 
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IDENTIFICAÇÃO 
Vertedor do tipo labirinto 

Número  1 
Localização Margem direita 

Recorrência Vazão de projeto (anos) 10.000 
Vazão de Projeto (m³/s) 2.528 

Tomada de Água 
Número  1 

Localização Canal de adução 
Vazão (sob o nível máximo normal) (m³/s)  3 

Tipo de comporta Gaveta 
Dimensões Principais (m) 2,0 x 2,0 m 

Possibilidade de manobra manual  Sim 
Comando à distância Não 
Condições de acesso Ruins 

Descarga de Fundo 
Número 1 

Localização Meio da barragem 
Vazão (sob o nível máximo normal) (m³/s) 22 

Dimensões Principais (m) Diâmetro de 1 m 
Possibilidade de manobra manual Sim 

Comando à distância Não 
Condições de acesso Ruins 

Riscos a Jusante 
O vale é encaixado? Não. 

Extensão Aprox. 52 km de Flores do Goiás 
Ocupação a jusante  Rural 

Meios de comunicação  Não 
Existem procedimentos de emergência?  Não 

Existe sistema de aviso e alerta?  Não 
Alterações ou obras de reabilitação 

Origem ou causa Galgamento localizado na ombreira direita em função de 
subdimensionamento de vertedor de serviço. 

Descrição sumária Vertedor labirinto na ombreira direita 
Data Maio de 2006 

Projetista Tecnosolo 
Construtor Sobrado Construção Ltda. 

Resultados obtidos Implantado com sucesso 

2.2 - DESCRIÇÃO GERAL DA BARRAGEM 

A barragem de terra possui coroamento com 1.760 m de comprimento com 5 m de crista. 
A barragem foi inicialmente projetada com um vertedor de soleira livre. Em decorrência de 
um episódio onde houve extravasamento pela ombreira direita, foi projetado um vertedor 
complementar em labirinto nesse mesmo lado do maciço. O maciço em planta em sua 
configuração atual, ou seja, após a execução do vertedouro labirinto, está representado 
na Figura 2.2. 
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FIGURA 2.2 
PLANTA GERAL DA BARRAGEM PARANÃ (CONFIGURAÇÃO ATUAL) 

2.2.1 - Crista e Talude Montante da Barragem 

A crista da barragem, segundo os documentos do projeto executivo (Figura 2.3), 
apresenta 5,0m de largura, com um caimento de 2% para jusante e uma canaleta tipo 
meia-cana junto ao “off-set” como indicado na Figura 2.4. Nos projetos disponibilizados 
não se observa a indicação de pavimento de crista como bica corrida ou qualquer outro 
tipo de revestimento. 

Em relação ao paramento de montante se observa, também, que é previsto “rip-rap” de 
proteção até 1,2 m abaixo da cota de coroamento do barramento. Desse ponto até a 
crista o paramento o maciço da barragem se encontra exposto. Em relação ao 
enrocamento de proteção está especificada uma espessura de 30 cm, na horizontal, de 
pedra arrumada não sendo informada a faixa granulométrica dessa. 
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FIGURA 2.3 
CRISTA DA BARRAGEM (DESENHO PFG-BP-003). 

FIGURA 2.4 
DETALHE DA CANALETA DE DRENAGEM (DESENHO PFG-BP-003). 

Nas Figura 2.5 e Figura 2.6 são apresentadas a situação atual da montante do 
barramento e da crista da barragem. 
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FIGURA 2.5 
SITUAÇÃO ATUAL DA CRISTA E DO PARAMENTO DE MONTANTE DA BARRAGEM. 

FIGURA 2.6 
SITUAÇÃO ATUAL DA CRISTA E DO PARAMENTO DE MONTANTE DA BARRAGEM. 

Como se observa o paramento de montante apresenta vegetação variando do porte de 
gramínea a arbustivo, por vezes com a presença de pequenas árvores tanto no trecho 
revestido como no não revestido. 

Em relação ao “rip-rap” pode-se constatar que o mesmo parece ser adequado as 
solicitações entretanto se indentificaram pontos localizados de movimentações e/ou 
diminuição de espessura de proteção. 

Por sua vez a crista apresenta ravinamentos junto aos off-sets de montante e jusante não 
sendo possível a visualização do sistema de drenagem superficial por estar enterrado. Foi 
executado um alteamento de 30 cm da crista da barragem (compactação sem controle) 
quando da cheia de 2004 para se evitar galgamento da crista. Chama-se a atenção para o 
fato de que, atualmente, a inclinação da crista é variável e a crista não apresenta mais a 
largura original de projeto (5,0m). 
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2.2.2 - Talude de Jusante e Sistemas de Drenagem Interna e Externa 

Como se observa nas seções típicas, a barragem é composta por um maciço de terra 
compactado que apresenta uma zona central, núcleo, mais argilosa e espaldares de 
jusante e montante com inclinações de 1V:2,0H e 1V:2,5H, respectivamente (FIGURA 2.7 e 
FIGURA 2.8). 

FIGURA 2.7  
SEÇÃO TÍPICA DA BARRAGEM DE TERRA (EST. 40+00). 

FIGURA 2.8 
SEÇÃO TÍPICA DA BARRAGEM DE TERRA (EST 11+00). 

Para o espaldar de jusante foi prevista proteção superficial em grama associado a um 
sistema de drenagem superficial composto por escadas, caixas de passagem, bueiros e 
alas (Figura 2.9). Via de regra, as descidas estão situadas a cada 4 estacas (80m) entre 
as estaca 7+00 a estaca 71+00 e nas estacas 81+00, 85+00, 89+00 e 93+9. 
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FIGURA 2.9 
DETALHES DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL DRENO DE PÉ 

Em termos de drenagem interna o projeto indicou um filtro vertical em areia com 
espessura de 60 cm e elevação máxima situada 2,5 m abaixo da cota de coroamento da 
barragem (mesma cota do núcleo argiloso). O tapete drenante é composto por um 
sanduiche de brita zero e 1 envelopado por geotêxtil apresentando a seguinte 
configuração: geotêxtil – 10 cm de brita zero – 20 cm de brita 1 – 10cm de brita zero – 
geotêxtil. Já o dreno de pé é composto por uma vala escavada com dimensões iguais a 
1,0m de profundidade por 60 cm de largura preenchida por brita 2 e envelopada por 
geotêxtil (FIGURA 2.10). 
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FIGURA 2.10 
DETALHES DO SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA FILTRO VERTICAL E TAPETE 

Em relação aos materiais naturais de construção (solo, areia e britas) e artificiais 
(geotêxtil) não estão disponíveis as suas características. 

Em relação à proteção superficial do espaldar se verificou que a cobertura em grama não 
é continua, deixando trechos significativos do talude desprotegido. Essa deficiência de 
proteção deixou o espaldar sujeito a intemperes que provocaram ravinamentos 
superficiais, alguns profundos, ao longo de toda extensão do barramento. Essa condição 
é agravada pela obstrução da drenagem junto à crista devido ao alteamento executado e 
pela declividade da crista fazendo com que todas as águas superficiais escoem pelo 
talude de forma não controlada. Nas Figura 2.11 à Figura 2.15 são apresentadas algumas 
imagens da região. 
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FIGURA 2.11 
SITUAÇÃO ATUAL DO PARAMENTO DE JUSANTE DA BARRAGEM. 

FIGURA 2.12 
SITUAÇÃO ATUAL DO PARAMENTO DE JUSANTE DA BARRAGEM. 
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FIGURA 2.13 
SITUAÇÃO ATUAL DO PARAMENTO DE JUSANTE DA BARRAGEM 

FIGURA 2.14 
DESCIDA EM DEGRAUS DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 



BARRAGEM PARANÃ 
VOLUME VI – PLANO DE AÇÃO 

EMERGÊNCIAL 

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 
Data de Emissão: 01/04/2022 

16 

FIGURA 2.15  
DETALHE DO MACIÇO COMPACTADO EM LOCAL ERODIDO. 

Em relação ao talude de jusante verifica-se a presença de pequenos arbustos e/ou 
árvores notadamente junto ao “off-set” jusante, nas proximidades do dreno de pé bem 
como acumulo de materiais erodidos em alguns pontos. 

Em relação à drenagem superficial é possível visualizar o estado de conservação dessas 
(Figura 2.14), observando-se, em alguns casos, assoreamento. Em pontos localizados 
(Figura 2.15), mais erodidos, observa-se que o maciço compactado do barramento 
encontra-se coeso, podendo-se identificar as camadas compactadas. 

2.3 - ORGÃOS EXTRAVASORES 

Atualmente, a barragem conta com dois órgãos extravasores: um vertedor de serviço e 
um do tipo labirinto na ombreira direita. A primeira estrutura, concebida no projeto original 
passou por análise de consultores externos em função de episódio de quase (faltou 35 
cm) galgamento do maciço. Constatou-se uma subestimação, pelo projeto, da magnitude 
das cheias afluentes. O comprimento de 57,70 m da crista livre do vertedor de serviço era 
insuficiente, o que deixava a barragem do rio Paranã em condições críticas de segurança 
e em exposição a significativo risco de galgamento. 

Com tal situação, tomou-se a decisão de criar um vertedor de emergência, por meio de 
terraplenagem da região da ombreira direita e o nivelamento de um canal na elevação 
475,01 m (a mesma da crista do vertedor de serviço), com largura aproximada de 116 m.  

2.3.1 - Vertedor de Superfície 

O vertedor de serviço seria capaz de extravasar 460 m3/s no cenário em que o vertedor 
de labirinto está implementado e funcional. Visto que o vertedor de labirinto foi projetado 
tendo em vista a vazão decamilenar. 
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A soleira vertente, com crista na elevação 475,01 m, desenvolve-se sobre uma base de 
115 m de largura, por 34 m, na direção do eixo longitudinal do vertedor, construída em 
concreto ciclópico, com cota na elevação 471,20 m. O vertedor de superfície esta situado 
entre as estacas 72+10 e 75+10 da barragem e encontra-se assentado sob o maciço 
compactado da barragem/terreno natural. O desenho do vertedor está exposto na Figura 
2.16. 

FIGURA 2.16 
SEÇÃO TÍPICA DO VERTEDOR DE SUPERFÍCIE 

Em relação ao vertedor propriamente dito, e segundo os documentos de projeto, é um 
vertedor de soleira livre em concreto com cota situada 2,2 m abaixo da cota de 
coroamento do barramento, largura de 5 m e extensão de 57 m. Imediatamente a jusante 
da soleira se verifica a existência de um trecho em degraus (Figura 2.17), em concreto, 
com aproximadamente 20 m de extensão que conduz as águas a uma série de 
dissipadores de energia (cortina dissipadora) expostos na Figura 2.18. A jusante desses 
dissipadores se situa a bacia de dissipação/amortecimento (em concreto) com extensão 
total de 15 m e cota de fundo situada a 7,85m abaixo da cota da soleira espeça exposta 
na Figura 2.19. 
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FIGURA 2.17 
VERTEDOR DE SOLEIRA LIVRE DEGRAUS 
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FIGURA 2.18 
VERTEDOR DE SOLEIRA LIVRE CORTINA DISSIPADORA 

FIGURA 2.19  
VERTEDOR DE SOLEIRA LIVRE BACIA DE AMORTECIMENTO 

Do final da bacia de dissipação até a restituição no rio verifica-se a existência de um canal 
escavado em solo e revestido com Gabiões do tipo Caixa na Figura 2.20. Além dessas 
estruturas, vertedor e canal de restituição, se verifica, ainda, a existência de uma escada 
de peixe em concreto e uma ponte de acesso situada antes do trecho em curva do canal 
(sentido do fluxo), expostas na Figura 2.21 e na Figura 2.22, respectivamente. Nota-se 
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ainda que a escada de peixe fora construída junto ao vertedor, percebendo-se que de 
fato, os 3 m correspondentes a essa estrutura são deduzidos da largura do vertedor, 
diminuindo sua capacidade de descarga.  

FIGURA 2.20 
 CANAL DE RESTITUIÇÃO 

FIGURA 2.21  
ESCADA DE PEIXES 
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FIGURA 2.22  
PONTE DE ACESSO 

2.3.2 - Vertedor do Tipo Labirinto 

A geometria proposta trata-se da clássica, adaptada à área disponível na ombreira direita 
da barragem do rio Paranã. Em planta, são 6 setores típicos, padronizados, configurando 
uma extensão nominal de crista de 414 m. Cada um desses setores apresenta dois 
tramos de crista vertente, cada qual com 34,50 m de extensão, posicionados em ângulo 
divergente entre 14o e 15o, em relação ao eixo diretriz longitudinal da calha do vertedor 
com a crista da soleira vertente na elevação 475,01 m. Os lances são amarrados por 
trechos, também vertentes, de cerca de 1,20 m, perpendiculares à mesma diretriz. A laje 
de fundo se situa na elevação 471,20 m. A estrutura em foto e planta está exposta na 
Figura 2.23 e Figura 2.24. 
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FIGURA 2.23 
VERTEDOR DE EMERGÊNCIA 

FIGURA 2.24 
 VERTEDOR LABIRINTO EM PLANTA 
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Imediatamente a jusante do vertedor se verifica a existência de um rápido com extensão 
aproximada de 57,8 m e inclinação de 1V:0,7H que conduz as águas para uma bacia de 
dissipação de energia com 40 m de comprimento e laje de fundo na elevação 465,00. 
Tanto o vertedor quanto a laje de fundo do rápido encontram-se ancorados em rocha com 
chumbadores (extensão de 6m e malha 3,0x3,0 m). 

Para conter os aterros de fechamento da barragem foram previstos muros de gravidade 
do tipo flexão com altura de 7,30 m (Figura 2.25). Em relação aos aterros do fechamento 
se verifica que o fechamento esquerdo apresenta uma seção típica diferente do aterro do 
barramento, conforme apresentado na Figura 2.26.  

A jusante da bacia de dissipação e até a restituição no rio verifica-se a existência de um 
canal escavado em solo, não revestido e com largura variável.  

FIGURA 2.25 
SEÇÃO TIPICA DO MURO A FLEXÃO 
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FIGURA 2.26 
ATERRO DE FECHAMENTO JUNTO A OMBREIRA DIREITA 

Esta estrutura teria capacidade de extravasamento de 2.348 m3/s com uma carga de 2,80 
m sobre a soleira, atingindo o nível do reservatório a cota máxima 477,80 m. Os Quadro 
2.2 à 2.4 abaixo expõem as vazões de descarga calculadas para vazões de diferentes 
tempos de retorno.  

QUADRO 2.2  
VAZÕES DE DESCARGA PARA DIFERERENTES TEMPOS DE RETORNO DECAMILENAR

TR ( anos) 10 000 Vazão (m³/s) 2801 

NA res (m) Cota crista (m) Coef. Vazão L sol (m) Q calc (m³/s) 
Vertedor complementar 477,8 475 1,21 414 2348 

Vertedor de serviço 477,8 475 1,7 57,7 460 
Q Total 2808 

QUADRO 2.3 
 VAZÃO DE DESCARGA PARA DIFERENTES TEMPOS DE RETORNO MLENAR 

TR (anos) 1 000 Vazão (m³/s) 2205 

NA res (m) Cota crista (m) Coef. Vazão L sol (m) Q calc (m³/s) 
Vertedor complementar 477,25 475 1,34 414 1873 

Vertedor de serviço 477,25 475 1,7 57,7 331 
Q Total 2204 

QUADRO 2.4  
VAZÃO DE DESCARGA PARA DIFERENTES TEMPOS DE RETORNO CENTENÁRIA 

TR (anos) 100 Vazão (m³/s) 1602 

NA res (m) Cota crista (m) Coef. Vazão L sol (m) Q calc (m³/s) 
Vertedor complementar 476,71 475 1,5 414 1390 

Vertedor de serviço 476,71 475 1,7 57,7 219 
Q Total 1610 

A vazão máxima de extravasão sobre um vertedor é ditada pela seguinte equação geral: 

Q = C L H 3/2 
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Na qual, 

C = coeficiente de vazão; 

L = comprimento de soleira (m); 

H = carga hidráulica sobre a soleira (m). 

Para determinação do coeficiente de vazão C foram consideradas as recomendações do 
artigo "Design of Labyrinth Spillways", de Tullis, Amanian e Waldron, publicado pelo 
Journal of Hydraulic Engineer, tendo em conta o ângulo entre os tramos vertentes do 
vertedor e a relação H/p, onde “H” é a carga sobre a crista do vertedor e “p” é a altura da 
soleira do vertedor. 

No Quadro 2.5 e Figura 2.27, apresenta-se a curva de capacidade de vazão do vertedor 
complementar projetado, com os coeficientes de vazão considerados para cada carga 
hidráulica. 

QUADRO 2.5 
CURVA DE CAPACIDADE E COEFICIENTES DE VAZÃO 

COEF. VAZÃO VAZÃO (m³/s) NÍVEL D’ÁGUA (m)
0 475,00 

1,57 58 475,20 
1,65 173 475,40 
1,69 326 475,60 
1,70 503 475,80 
1,68 696 476,00 
1,64 894 476,20 
1,59 1092 476,40 
1,54 1286 476,60 
1,47 1474 476,80 
1,41 1654 477,00 
1,35 1829 477,20 
1,30 2002 477,40 
1,25 2174 477,60 
1,21 2348 477,80 
1,18 2528 478,00 
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FIGURA 2.27 
CURVA DE CAPACIDADE DE VAZÃO DO VERTEDOR COMPLEMENTAR 

2.4 - DESCARGA DE FUNDO 

A descarga de fundo é composta por dois condutos metálicos instalados no interior das 
galerias, sob berços de concreto e fixados a estes com cintas metálicas e reconformado o 
aterro no entorno da estrutura. Como se observa na Figura 2.28 a reconformação do 
aterro acarretou na execução de uma berma. 
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FIGURA 2.28 
VISTA SUPERIOR DA REGIÃO DO DESCARREGADOR DE FUNDO 

Nas Figura 2.29 e Figura 2.30 é possível observar a situação do descarregador de fundo. 

FIGURA 2.29 
VISTA GERAL DA REGIÃO DO DESCARREGADOR DE FUNDO 
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FIGURA 2.30 
SAIDA DOS CONDUTOS METÁLICOS 

2.5 - TOMADA D’ÁGUA 

Na tomada d’água empregam-se duas galerias celulares com dimensões de 2,0x2,0 m e 
comporta a jusante como exibido nos desenhos do projeto original representados pelas 
Figura 2.31 à Figura 2.33. 

A situação atual e o estado de conservação dos hidromecânicos da tomada d’água são 
apresentados da Figura 2.34 a Figura 4.35 ressaltando-se que não foram disponibilizadas 
as dimensões das estruturas, especificações e manuais/regras de operação. Estes 
equipamentos são semelhantes aos da descarga de fundo. 
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FIGURA 2.31  
PLANTA TOMADA D’ÁGUA 
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FIGURA 2.32 
SEÇÃO TÍPICA DA GALERIA CELULAR 

FIGURA 2.33 
SEÇÃO LATERAL DA RANHURA DE OPERAÇÃO DAS COMPORTAS 
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FIGURA 2.34 
TOMADA D'ÁGUA VISTA SUPERIOR 

FIGURA 2.35 
TOMADA D’ÁGUA – VISTA FRONTAL 
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2.6 - RESERVATÓRIO 

As características gerais do reservatório são apresentadas no Quadro 2.6. 

QUADRO 2.6 
CARACTERÍSTICAS GERAIS RESERVATÓRIO BARRAGEM PARANÃ 

Nível Mínimo Normal Montante (m) 469 
Nível Máximo Normal Montante (m) 475 
Nível Máximo Maximorum Montante 
(m) 

477,89 

Área N.A Máximo Maximorum (km²) 35 

Área N.A Máximo Normal (km²) 30 

Área N.A Mínimo Normal (km²) 15 

Volume N.A Máximo Normal (m³) 196.000.000 
Volume Abaixo da Soleira do 
Vertedor (m³) 

196.000.000 

Volume Útil (m³) 120.500.100¹ 

Profundidade Média (m) 22 

Profundidade Máxima (m) 30 
Tempo de Formação do Reservatório 
(dias) 

Depende da precipitação na bacia de contribuição entre os meses 
de novembro a março. 

Tempo de residência (dias) 15 
Nota 1: fonte: Projeto de Irrigação Flores de Goiás, disponível em: http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2017-
07/projeto-de-irrigacao-flores-de-goias.pdf 

2.7 - CARACTERISTICAS HIDROLÓGICAS 

Estudos hidrológicos efetuados em 2005 determinaram que o pico de cheia afluente de 
tempo de recorrência decamilenar, a ser considerado pelo projeto, deveria ser de 2.980 
m3/s, muito acima da capacidade do vertedor de serviço existente. Com o amortecimento 
da hidrógrafa afluente, para a hipótese do reservatório estar em sua cota normal 475,00 
m, o pico de cheia efluente, a ser extravasado pelo vertedor, deveria ser de 2.801 m3/s. 

2.8 - CARACTERISTICAS GEOLÓGICAS E SISMICAS 

As informações geológico-geotécnicas aqui expostas referem-se restritamente a área do 
vertedor complementar e do rápido que o sucede. As investigações que levaram ao 
levantamento dessas informações foram realizadas para fins do projeto do vertedor do 
tipo labirinto e durante mapeamento de campo antecedente a lançamento do concreto. 
Referências de natureza geológico-geotécnicas pertinentes a outras áreas da barragem 
não foram fornecidas. 

2.8.1 - Área do Rápido 

As características referentes á localização e geometria da área mapeada encontram-se 
indicadas na Figura 2.36 abaixo. 
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FIGURA 2.36  
LOCALIZAÇÃO E DIMENSÕES DA ÁREA DO RÁPIDO 

Trata-se de uma área retangular com dimensões de 115,80 m de largura x 57,75 m de 
comprimento, totalizando 6.687,45 m² compreendidos entre as estacas 6 + 14 m e 9 + 
11,75 m ao longo do eixo da estrutura, com superfície rochosa final regularizada entre as 
cota 470,35 m (estaca 6+ 14 m) e 464,15 m (estaca 9+11,75 m), formando uma rampa 
inclinada na proporção de 1V : 10,74 H. 

Até ao nível mais inferior da escavação da área do Rápido, cota 464,15m, a rocha de 
fundação na rampa destinada a estrutura do Rápido do vertedor é representada 
predominantemente por um maciço de metasiltito amarelo, estratificado, finamente 
laminado, cujas condições geomecânicas são resumidas como de baixas a 
intermediárias, caracterizando-se como material mecanicamente escavável. Diante da 
escavação mecânica, o maciço em questão apresenta facilidades para desenvolvimento 
de “over break”. 

2.8.2 - Vertedor Complementar 

As características referentes á localização e geometria da área mapeada encontram-se 
indicadas na Figura 2.37 abaixo. 
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FIGURA 2.37 
LOCALIZAÇÃO E DIMENSÕES DA ÁREA VERTEDOR COMPLEMENTAR 

Trata-se de uma área retangular com dimensões de 115,80m de largura x 34,00 m de 
comprimento, compreendida entre as estacas 5 e 6+ 14m, ao longo do eixo da estrutura, 
com superfície final regularizada na cota 469,35m. 

Até ao nível da cota 469,35m, a rocha de fundação na cava destinada a estrutura do 
vertedor é representada predominantemente por um maciço de metasiltito amarelo, 
finamente laminado, cujas condições geomecânicas são resumidas como de baixas a 
intermediarias, caracterizando-se como material mecanicamente escavável. Diante da 
escavação mecânica, o maciço em questão apresenta facilidades para desenvolvimento 
de “over break”. 

As medidas de atitude a seguir apresentadas, referem-se ao norte magnético (bússola 
não declinada). 

As rochas que constituem o local são siltitos, normalmente brandos, de estratificação bem 
definida e altitude = N 60º E, mergulhando 25º para NW (montante). 

A inspeção das áreas secas permitiu a identificação de dois materiais (siltitos) distintos, 
conforme descrito abaixo: 

2.8.3 - Siltito “Maciço”, cinza 

Esse tipo de rocha, de acamamento bem espaçado, com afastamento entre planos, da 
ordem do metro, por vezes maior, aparece no flanco direito da área, mais para montante. 
Entre os planos de estratificação, o material é de aspecto maciço, extremamente 
homogêneo. A rocha é branda, quebrando bordas à pressão dos dedos e esfarelando-se 
ao impacto do martelo, com ruído abafado. 
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Na Figura 2.38 a área aproximada de ocorrência desse tipo de siltito, esta indicada, Pelo 
exame das sondagens e em função da atitude dos acamamentos acredita-se que essa 
camada (cinza), esteja sotoposta a camada de siltitos amarelo/preto, descrita adiante. 

FIGURA 2.38 
PERFIL GEOLÓGICO 

Geotecnicamente esse material deve ser considerado como brando, pouco permeável, 
extremamente suscetível à erosão, aparecendo sempre já desagregado quando em 
superfície. Numa estimativa pode-se admitir para o material em sub-superfície os 
parâmetros expostos no Quadro 2.7 

QUADRO 2.7  
PARÂMETROS SILITITO CINZA 

PARÂMETRO VALOR 
Coesão (c) 100-200 kPa 

Ângulo de atrito () 24–28º 
Resistência a compressão simples 2500–3000 kPa 

Permeabilidade 10-4 – 5 x 10-5 cm/s 



BARRAGEM PARANÃ 
VOLUME VI – PLANO DE AÇÃO 

EMERGÊNCIAL 

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 
Data de Emissão: 01/04/2022

36 

2.8.4 - Siltito Estratificado, amarelo/escuro 

Essa rocha aparece na maior parte da fundação do vertedor, conforme pode ser 
visualizado de maneira aproximada, no desenho anexo. 

Trata-se de Siltito, ainda brando, porém bem mais duro que o anteriormente descrito. Na 
verdade, a rocha em si é dura, porém se fragmenta com facilidade na estratificação, 
nesse caso muito intensa, com espaçamento da ordem dos 5-10 cm. Acredita-se que 
esse material quando intacto na fundação apresente boas qualidades mecânicas, 
especialmente levando-se em conta a atitude dos planos de estratificação  N 60º. E, 
mergulhando cerca de 25-30º para NW (para montante). 

Os planos de estratificação mostram-se lisos, selados, com película “escura” preenchendo 
os planos e demais fraturas da rocha. Quando desmontado o material origina plaquetas 
achatadas. Não quebra bordas com a pressão dos dedos e ao impacto do martelo emite 
som nítido e claro, de material já duro (“para um sedimento”). Sua forte estratificação 
pode ser vista nas Figura 2.39 e Figura 2.40. 

FIGURA 2.39 
ACAMAMENTO FINO DE SILITO AMARELO FINO 
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FIGURA 2.40 
ACAMAMENTO FINO DE SILITO AMARELO 

Geotecnicamente esse material pode ser considerado como de dureza mediana (para 
rocha sedimentar), já com permeabilidade considerável, em faixas localizadas ou 
concentradas, podendo-se estimar parâmetros para material “in-situ”, intacto conforme 
Quadro 2.8. 

QUADRO 2.8 
PARÂMETROS SILITITO AMARELO 

PARÂMETRO VALOR 
Coesão (c) 200 kPa 

Ângulo de atrito () 28–30º 
Resistência a compressão simples 4000–5000 kPa 

Permeabilidade 5 x 10-4 - 10-4 cm/s 

2.9 - INSTRUMENTAÇÃO CIVIL DA AUSCUTAÇÃO 

A barragem não apresenta instrumentação expressiva instalada e funcional. Não há 
considerações acerca dessas em nível de projeto executivo. 
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2.10 - ÁREA DE ENTORNO DAS INSTALAÇÕES E ACESSO Á 
BARRAGEM 

O acesso à barragem é possível a partir de estradas vicinais subordinadas à GO-116, no 
sentido norte-sul. A barragem dista por volta de 40 km de distância de São João D’Aliança 
e 60 km de Flores do Goiás. O acesso ao barramento e às estruturas associadas está 
demarcado em vermelho na Figura 2.41 abaixo.  

FIGURA 2.41 
ACESSO À BARRAGEM PARANÃ 
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3 - DETECÇÃO, AVALIAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E AÇÕES ESPERADAS PARA CADA 
NÍVEL DE RESPOSTA 

3.1 - CLASSIFICAÇÃO DAS SITUAÇÕES 

A classificação do nível de resposta é baseada em índices qualitativos e quantitativos e os 
quatro níveis estão apresentados no QUADRO 3.1. 

QUADRO 3.1 
CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE RESPOSTA 

NÍVEL DE 
RESPOSTA SITUAÇÕES 

N
O

R
M

AL
 

 (N
ív

el
 0

 –
 V

er
de

) Quando as anomalias não comprometerem a segurança da barragem, mas que 
devem ser controladas e monitoradas ao longo do tempo: 
-  
- Corresponde a ações de monitoramento rotineiro; 
- São situações estáveis ou que se desenvolvem muito lentamente no tempo e que podem 
ser ultrapassadas sem consequências nocivas no vale a jusante; 
- Podem ser controladas pelo Empreendedor 

AT
EN

Ç
ÃO

 
 (N

ív
el

 1
 –

 A
m

ar
el

o)
 

Quando as anomalias não comprometerem a segurança da barragem no curto prazo, 
mas exigirem monitoramento, controle ou reparo ao decurso do tempo: 
 - Plano de Segurança da Barragem – revisão do monitoramento rotineiro e realização de 
estudos e/ou ações corretivas de anomalias programadas ao longo do tempo e que não 
comprometem a segurança estrutural no curto prazo; 
 - A situação tende a progredir lentamente, permitindo a realização de estudos para apoio à 
tomada de decisão;  
- Existe a convicção de ser possível controlar a situação, embora possa exista a 
possibilidade do coordenador do PAE necessitar assistência externa  
- O fluxo de notificações é apenas interno. 
- Existe a possibilidade de agravamento da situação; 

AL
ER

TA
 

 (N
ív

el
 2

 –
 L

ar
an

ja
) 

Quando as anomalias representam risco à segurança da barragem, exigindo 
providências para manutenção das condições de segurança:  
- Obriga a um estado de prontidão na barragem onde serão necessárias as medidas 
preventivas e corretivas previstas e os recursos disponíveis para evitar um acidente; 

 - Espera-se que ações a serem tomadas evitem a ruptura, mas pode sair do controle; 
- Eventual rebaixamento do reservatório (depende da avaliação técnica) - envolvendo 
coordenação com os demais empreendedores de barragens da cascata; 
 - O fluxo de notificações é apenas interno, a menos que sejam necessárias descargas 
preventivas ou o rebaixamento do reservatório;  
- Existe a possibilidade de a situação se agravar, com potenciais efeitos perigosos no vale 
à jusante;  
- Acionamento do sinal de alerta à população na Zona de Autossalvamento para uma 
possível evacuação da área. .  
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NÍVEL DE 
RESPOSTA SITUAÇÕES 

EM
ER

G
ÊN

C
IA

 
 (N

ív
el

 3
 –

 V
er

m
el

ho
) 

Quando as anomalias representem risco de ruptura, exigindo providências para 
prevenção e mitigação de danos humanos e materiais:  
- ;  
- Situação de catástrofe inevitável, incluindo o início da ruptura da barragem; 
- Cenário excepcional e de alerta geral;  
- Esvaziamento/Rebaixamento do reservatório depende da avaliação técnica da situação; 
- Entende-se que a segurança do vale à jusante está gravemente ameaçada e será 
necessário acionar os procedimentos de comunicação e notificação externos previstos no 
PAE para iminente ruptura; 
 - O coordenador do PAE deve alertar à população residente na ZAS para a evacuação; 
- A Defesa Civil deverá iniciar a o plano de contingencia; evacuar a população;  

3.2 - PROCEDIMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DE MAU FUNCIONAMENTO 
OU CONDIÇÕES POTENCIAIS DE RUPTURA 

Os procedimentos de identificação de mau funcionamento ou condições de potencial 
ruptura são apresentados no Quadro 3.2. 

QUADRO 3.2 
DEFINIÇÃO DO NÍVEL DE SEGURANÇA E RESPECTIVO PROCEDIMENTO DE AÇÃO CONFORME 

OCORRENCIA  

OCORRÊNCIA EXCEPCIONAL OU 
ANÔMALA CENÁRIOS POSSÍVEIS 

NÍVEL DE 
SEGURANÇ

A 

Instrumentação 

Falta de dados de observação Normal 
Constatação de dados anômalos da 
instrumentação de auscultação conforme níveis 
de segurança estabelecidos nos manuais de 
monitoramento 

Normal 

Confirmação de comportamento anômalo da 
estrutura Atenção 

An
om

al
ia

s 
es

tru
tu

ra
is

 n
a 

ba
rra

ge
m

 e
 o

m
br

ei
ra

s 

Trincas 

Trincas estáveis, documentadas e monitoradas Normal Trincas superficiais 
Presença de trincas transversais e/ou 
longitudinais profundas não documentadas e/ou 
monitoradas:  
- que não se estabilizam; 
- passantes ou não de montante para jusante; 
- com percolação de água ou não 

Atenção 

Deslocamentos 

Deslocamentos sazonais (inverno e verão), 
estáveis, documentados e monitorados; Normal 

Deslocamentos não sazonais: 
- não documentados e/ou monitorados; 
- que não se estabilizam; 
- causam trincas na estrutura. 

Atenção 

Surgências (Áreas Atenção 
encharcadas ou água surgindo) 

Surgência de água próxima à barragem, no 
paramento de jusante ou ombreiras:  
- não documentada e/ou não monitorada;  
- fluxo de água com carreamento de materiais 
de origem desconhecida;  
- aumento das infiltrações com o tempo;  
- fluxo de água com pressão. 



BARRAGEM PARANÃ 
VOLUME VI – PLANO DE AÇÃO 

EMERGÊNCIAL 

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 
Data de Emissão: 01/04/2022 

41 

OCORRÊNCIA EXCEPCIONAL OU 
ANÔMALA CENÁRIOS POSSÍVEIS 

NÍVEL DE 
SEGURANÇ

A 

Vazamentos (fluxo de água intenso) 

Vazamentos não documentados e considerados 
controláveis 
Vazamentos incontroláveis com erosão interna 
em andamento Alerta

Obstrução do sistema de drenagem 
da fundação 

Elevação da subpressão atuante na fundação 
da barragem Atenção 

C
he

ia
s 

Nível de água no reservatório 

Nível de água abaixo ou igual ao Máximo 
Normal Normal 

Perda do sistema de monitoramento 
Atenção Nível de água entre o Máximo Normal e o 

Máximo Maximorum 
Nível de água acima do Máximo Maximorum Emergência 

Falha dos sistemas de comunicação 
Impossibilidade de comunicação (barragem 
isolada) Atenção 
Impossibilidade de comunicação com a ZAS 

Falhas em outras barragens da cascata Barragens a jusante e / ou montante Alerta

Ruptura da Barragem 

- Deslizamento e/ou tombamento parcial ou total 
da barragem 
- Abertura de brecha na estrutura com descarga 
incontrolável de água 
- Colapso completo da estrutura 

Emergência 

3.3 - AÇÕES ESPERADAS PARA CADA NÍVELDE RESPOSTA 

Posterior a classificação do nível de resposta o Coordenador do PAE deverá implementar 
as ações para cada nível de resposta. No  
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QUADRO 3.3 estão apresentadas as ações para o nível de resposta verde – situação 
normal. O QUADRO 3.4 expõe as ações a serem implementas em situação de atenção. O 
QUADRO 3.5 e QUADRO 3.6 apresentam os ações nos níveis de alerta laranja (alerta) e 
vermelho (emergência), respectivamente.  
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QUADRO 3.3 
AÇÕES DE RESPOSTA A IMPLEMENTAR PELO COORDENADOR DO PAE. NÍVEL VERDE. 

FONTE: ANA (2016) 

AÇÃO QUANDO TIPO DE AÇÃO 

Promove a avaliação da natureza e extensão do 
incidente ou ocorrência Declara manutenção do nível 

de resposta Verde 

Após detecção da 
anomalia ou ocorrência 

Classificação do nível de 
resposta 

Notifica os recursos internos no sentido de manterem 
a normal operação mas “intensificarem o 
monitoramento ou a observação” Notifica 

Empreendedor Quando justificável, promove contato 
com as entidades externas com responsabilidades 

instituídas: • INMET, INPE e CEMADEN para 
informação meteorológica 

Após identificar nível de 
resposta Notificação interna 

Intensifica o monitoramento das afluências ou a 
observação da barragem Monitora as descargas 

para jusante da barragem Registra todas as 
observações e ações Mobiliza os meios de apoio 

humanos, materiais e logísticos considerados 
necessários 

Após identificar nível de 
resposta e ao longo de 

toda a situação de 
alerta 

Monitoramento da situação 

Implementa medidas preventivas e corretivas: 
• realiza descargas, no caso de cheias

• controla o nível de água no reservatório de modo a
evitar o deslizamento ou baixa-o de forma a 
minimizar os danos decorrentes, no caso de 

deslizamento de encostas  
• eventualmente promove o deslocamento de

técnicos especialistas à barragem, para avaliar a 
natureza e extensão do incidente e propor medidas 
(intervenções de reforço da barragem, manutenção 
ou substituição de equipamento), no caso de outras 

ocorrências 

Durante a situação de 
alerta 

Implementação de medidas 
preventivas e corretivas em 

função do tipo de 
ocorrência 

Alerta Quando aplicável, aciona o sinal de alerta de 
descarga dos órgãos extravasores à população na 

ZAS 

Durante a situação de 
alerta Alerta

Verifica: • i) se as medidas implementadas resultam 
(ou se a situação deixa de constituir ameaça), 
declarando o encerramento da emergência e 

elaborando o relatório de encerramento de eventos 
de emergência • ii) se a situação evolui para o nível 

de resposta Amarelo 

Após aplicação das 
medidas 

Reclassificação do nível de 
resposta 
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QUADRO 3.4 
AÇÕES DE RESPOSTA A IMPLEMENTAR PELO COORDENADOR DO PAE. NÍVEL AMARELO 

FONTE: ANA (2016) 

AÇÃO QUANDO TIPO DE AÇÃO 

Promove a avaliação da natureza e extensão do 
incidente Declara nível de resposta Amarelo 

Após detecção da 
anomalia ou ocorrência 

Classificação do nível de 
resposta 

Notifica os recursos internos: • no caso de cheias ou 
deslizamento iminente de encostas: notificação de 
estado de vigilância permanente – 24h/dia; • nos 

casos restantes: notificação no sentido de 
“intensificarem o monitoramento ou a observação” 

Notifica o Empreendedor Promove contato com 
entidades externas com responsabilidades 

instituídas: • INMET, INPE e CEMADEN para 
informação sísmica ou meteorológica • Entidade 

Fiscalizadora para informação com base no 
monitoramento contínuo das afluências – 24h/dia 

Após identificar nível de 
resposta 

Notificação interna e 
externa das entidades com 

responsabilidades 
instituídas para apoio à 
gestão da emergência 

Implementa o monitoramento contínuo das 
afluências ou a observação mais intensa da 

barragem Monitora as descargas para jusante da 
barragem e consulta o mapa de inundação do vale a 

jusante Registra todas as observações e ações 
Verifica a operacionalidade dos meios de 

emergência: dos sistemas de comunicação, das 
comportas, dos grupos de emergência, dos Sistemas 

de notificação e alerta Mobiliza os meios de apoio 
humanos, materiais e logísticos considerados 

necessários 

Após identificar nível de 
resposta e ao longo de 

toda a situação de 
alerta 

Monitoramento da situação 

Implementa medidas preventivas e corretivas: • 
realiza descargas no caso de cheias • controla o 
nível de água no reservatório de modo a evitar o 
deslizamento ou baixa-o de forma a minimizar os 
danos decorrentes, no caso de deslizamento de 
encostas • promove a deslocação de técnicos 

especialistas à barragem, para avaliar a natureza e 
extensão do incidente e propor medidas (condicionar 
a operação do reservatório, intervenções de reforço 

da barragem, manutenção ou substituição de 
equipamento), no caso de outras ocorrências 

(sismos, falha de órgãos extravasores ou Sistemas 
de notificação e alerta, anomalia do comportamento 
estrutural, ação criminosa ou fatores de risco) • não 

aplica qualquer medida no caso de falha na 
instrumentação (não aplicável a este nível de 

resposta) 

Durante a situação de 
alerta 

Implementação de medidas 
preventivas e corretivas em 

função do tipo de 
ocorrência 

Implementa medidas preventivas e corretivas: • 
realiza descargas no caso de cheias • controla o 
nível de água no reservatório de modo a evitar o 
deslizamento ou baixa-o de forma a minimizar os 
danos decorrentes, no caso de deslizamento de 
encostas • promove a deslocação de técnicos 

especialistas à barragem, para avaliar a natureza e 
extensão do incidente e propor medidas (condicionar 

Durante a situação de 
alerta Notificação e Alerta 



BARRAGEM PARANÃ 
VOLUME VI – PLANO DE AÇÃO 

EMERGÊNCIAL 

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 
Data de Emissão: 01/04/2022

45 

AÇÃO QUANDO TIPO DE AÇÃO 

a operação do reservatório, intervenções de reforço 
da barragem, manutenção ou substituição de 
equipamento), no caso de outras ocorrências 

(sismos, falha de órgãos extravasores ou Sistemas 
de notificação e alerta, anomalia do comportamento 
estrutural, ação criminosa ou fatores de risco) • não 

aplica qualquer medida no caso de falha na 
instrumentação (não aplicável a este nível de 

resposta) 

Verifica: • i) se as medidas implementadas resultam 
(ou se a ocorrência deixa de constituir ameaça) e se 
a situação retrocede para o nível de resposta Verde 
(elaborando o relatório de encerramento de eventos 
de emergência) • ii) se a situação evolui para o nível 

de resposta Laranja 

Após aplicação das 
medidas 

Reclassificação do nível de 
resposta 

QUADRO 3.5 
AÇÕES DE RESPOSTA A IMPLEMENTAR PELO COORDENADOR DO PAE. NÍVEL LARANJA. 

FONTE: ANA (2016) 

AÇÃO QUANDO TIPO DE AÇÃO 

Promove a avaliação da natureza e extensão do 
incidente  

Declara nível de resposta Laranja. 

Após detecção da 
anomalia ou ocorrência 

Classificação do nível de 
resposta 

Notifica os recursos internos: • no caso de cheias ou 
deslizamento iminente de encostas: notificação de 
estado de vigilância permanente – 24h/dia; • nos 

casos restantes: notificação no sentido de 
“intensificarem o monitoramento ou a observação” 

Notifica o Empreendedor  
Promove contato com entidades externas com 

responsabilidades instituídas:  
• INMET, INPE e CEMADEN para informação

sísmica ou meteorológica 
• Entidade Fiscalizadora para informação com base
no monitoramento contínuo das afluências – 24h/dia 

Após identificar nível de 
resposta 

Notificação interna dos 
recursos e externa das 

entidades com 
responsabilidades 

instituídas para apoio à 
gestão da emergência 
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AÇÃO QUANDO TIPO DE AÇÃO 

Procede à evacuação de todo o pessoal que trabalha 
no aproveitamento não necessário para a gestão da 

emergência (nomeadamente, o que trabalha na 
central) Condiciona o acesso à zona da barragem 

Implementa o monitoramento contínuo das 
afluências ou a observação mais intensa da 

barragem Monitora as descargas para jusante da 
barragem e consulta o mapa de inundação do vale a 

jusante Registra todas as observações e ações 
Verifica a operacionalidade dos meios de 

emergência: dos sistemas de comunicação, das 
comportas, dos grupos de emergência, dos Sistemas 
de notificação e de alerta Mobiliza os meios de apoio 

humanos, materiais e logísticos considerados 
necessários 

Após identificar nível de 
resposta e ao longo de 

toda a situação de 
alerta 

Monitoramento da situação 

Implementa medidas preventivas e corretivas: • 
procede à abertura total e simultânea de todos os 
órgãos extravasores e mantém descargas até ao 
limite máximo fisicamente possível, no caso da 

ocorrência de cheias ou de deslizamento de 
encostas • promove o deslocamento de técnicos 

especialistas à barragem para avaliar a natureza e 
extensão do acidente e propor medidas (condicionar 
a exploração ou esvaziar o reservatório, intervenções 
de reforço da barragem, manutenção ou substituição 
de equipamento), no caso de sismos, anomalia do 

comportamento estrutural, ação criminosa ou atos de 
guerra • não aplica qualquer medida no caso de falha 

dos órgãos extravasores, dos sistemas de 
notificação e de alerta ou da instrumentação e 

fatores de risco 

Durante a situação de 
alerta 

Implementação de medidas 
preventivas e corretivas em 

função do tipo de 
ocorrência 

Notificação entre entidades: • Entidade Fiscalizadora 
e barragens a montante e a jusante • em âmbito 

municipal, as Comissões Municipais de Defesa Civil 
(COMDEC) que acionam diversos órgãos da 

administração pública municipal (por exemplo, 
secretarias municipais de saúde, serviços de águas e 

esgoto) • em âmbito estadual, as Coordenadorias 
Estaduais de Defesa Civil (CEDEC), órgãos ligados 
aos gabinetes dos Governadores que acionam os 

meios associados aos órgãos estaduais (por 
exemplo, a polícia militar e os Corpos de bombeiros) 

• CENAD Mantém o contato durante a ocorrência
com informações regulares e sempre que os níveis 

de água no reservatório e os volumes descarregados 
se alterem significativamente Organiza reuniões 
periódicas com estas entidades para avaliação e 

discussão da situação, participa nos briefings 
promovidos pelos serviços de Defesa Civil e com 
estas coordena estratégia para disseminação de 
informação para a Comunicação Social e para o 
Público Alerta: Aciona o sinal de descarga ou de 
aviso para entrar em estado de “prontidão” para 

eventual evacuação da população na ZAS 

Durante a situação de 
alerta Alerta e Aviso 
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AÇÃO QUANDO TIPO DE AÇÃO 

Verifica: • i) se as medidas implementadas resultam 
(ou se a ocorrência deixa de constituir ameaça) e se 

a situação retrocede para o nível de resposta 
Amarelo (elaborando o relatório de encerramento de 

eventos de emergência) • ii) se a situação evolui 
para nível de resposta Vermelho 

Após aplicação das 
medidas 

Reclassificação do nível de 
resposta 

QUADRO 3.6 
AÇÕES DE RESPOSTA A IMPLEMENTAR PELO COORDENADOR DO PAE. NÍVEL VERMELHO. 

FONTE: ANA (2016) 

AÇÃO QUANDO TIPO DE AÇÃO 

Promove a avaliação da natureza e extensão do 
incidente  

Declara nível de resposta Vermelho. 

Após detecção da 
anomalia ou ocorrência 

Classificação do nível de 
resposta 

Notifica os recursos internos: • no caso de cheias ou 
deslizamento iminente de encostas: notificação de 
estado de vigilância permanente – 24h/dia; • nos 

casos restantes: notificação no sentido de 
“intensificarem o monitoramento ou a observação” 

Notifica o Empreendedor  
Promove contato com entidades externas com 

responsabilidades instituídas:  
• INMET, INPE e CEMADEN para informação

sísmica ou meteorológica 
• Entidade Fiscalizadora para informação com base
no monitoramento contínuo das afluências – 24h/dia 

Após identificar nível de 
resposta 

Notificação interna dos 
recursos e externa das 

entidades com 
responsabilidades 

instituídas para apoio à 
gestão da emergência 

Procede à evacuação de todo o pessoal que trabalha 
no aproveitamento a não ser o estritamente 

fundamental para a gestão da emergência Veda o 
acesso à zona da barragem Implementa o 

monitoramento contínuo das afluências ou a 
observação mais intensa da barragem Monitora as 
descargas para jusante da barragem e consulta o 

mapa de inundação do vale a jusante Registra todas 
as observações e ações Verifica a operacionalidade 

dos meios de emergência: dos sistemas de 
comunicação, das comportas, dos grupos de 

emergência, dos sistemas de notificação e de alerta 
Mobiliza os meios de apoio humanos (os 

estritamente fundamentais), bem como os recursos 
materiais e logísticos considerados necessários 

Após identificar nível de 
resposta e ao longo de 

toda a situação de 
alerta 

Monitoramento da situação 
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AÇÃO QUANDO TIPO DE AÇÃO 

Implementa medidas preventivas e corretivas: • 
procede à abertura total e simultânea de todos os 
órgãos extravasores e mantém descargas até ao 
limite máximo fisicamente possível, no caso de: • 

Cheias • Deslizamento de encostas • reduz o 
armazenamento ou esvazia o reservatório, no caso 

de: • Sismos ou anomalia do comportamento 
estrutural • Ação criminosa ou atos de guerra • Não 
se aplica qualquer medida (a este nível de resposta) 

no caso de falha nos órgãos extravasores, nos 
Sistemas de notificação e de alerta e fatores de risco 

Durante a situação de 
alerta 

Implementação de medidas 
preventivas e corretivas em 

função do tipo de 
ocorrência 

Notificação entre entidades: • Entidade Fiscalizadora 
e barragens a montante e a jusante • em âmbito 

municipal, as Comissões Municipais de Defesa Civil 
(COMDEC) que acionam diversos órgãos da 

administração pública municipal (por exemplo, 
secretarias municipais de saúde, serviços de águas e 

esgoto) • em âmbito estadual, as Coordenadorias 
Estaduais de Defesa Civil (CEDEC), órgãos ligados 
aos gabinetes dos Governadores que acionam os 

meios associados aos órgãos estaduais (por 
exemplo, a polícia militar e os Corpos de bombeiros) 

• CENAD Mantém o contato durante a ocorrência
com informações regulares e sempre que os níveis 

de água no reservatório e os volumes descarregados 
se alterem significativamente Organiza reuniões 
periódicas com estas entidades para avaliação e 

discussão da situação, participa nos briefings 
promovidos pelos serviços de Defesa Civil e com 
estas coordena estratégia para disseminação de 
informação para a Comunicação Social e para o 
Público Alerta: Aciona o sinal de evacuação da 

população na ZAS 

Durante a situação de 
alerta Alerta e Aviso 

Verifica: • i) se as medidas implementadas resultam 
(ou se a ocorrência deixa de constituir ameaça) e se 
a situação retrocede para o nível de resposta Laranja 

• ii) se ocorre a ruptura e elabora o relatório de 
encerramento de eventos de emergência 

Após aplicação das 
medidas 

Reclassificação do nível de 
resposta 

4 - PROCEDIMENTOS DE NOTIFICAÇÃO E ALERTA 

4.1 - OBJETIVO 

O objetivo dos sistemas de notificação e alerta é o de avisar os intervenientes e decisores 
principais das ações de emergência e quando se revelar necessário, alertar a população 
em risco nas ZAS. 
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4.2 - ESTRATÉGIA E MEIO DE DIVULGAÇÃO E ALERTA ÀS 
COMUNIDADES POTENCIALMENTE AFETADAS EM SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA 

A região potencialmente atingida é composta por área rural, majoritariamente, além do 
perímetro urbano de Flores do Goiás. A estratégia adotada para a comunicação dos 
potenciais atingidos será a comunicação, via telefone e sistema de alarme público através 
de sinais sonoros (sirenes fixas).  

4.3 - PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO NAS ZAS 

A zona de autossalvamento é definida como o menor valor entre 10 km a jusante do eixo 
da barragem, ou a distância percorrida pela onda de cheia em até 30 minutos 
(ANA, 2016). Para a barragem Paranã a zona de autossalvamento fica compreendida no 
limite de 10 km. A zona de autossalvamento é onde se admite que não haja hábil de se 
comunicar e evacuar adequadamente as possíveis vítimas, sendo alertadas pelo sistema 
de alarme público por meio dos sinais sonoros cabendo a elas se salvarem.  

4.4 - PROCEDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO 

A SEAPA não possui mecanismos específicos de comunicação para situações de 
emergência, como rádio. Existe a possibilidade de comunicação com jusante apenas por 
meio de telefones convencionais 

4.5 - FLUXOGRAMA DE NOTIFICAÇÃO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Na Figura 4.1 é apresentado o fluxograma de notificação em situações de emergência, 
onde os contatos estão apresentados no apêndice 16.2.  
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FIGURA 4.1 
FLUXOGRAMA DE NOTIFICAÇÃO CONFORME NÍVEL DE SEGURANÇA 



BARRAGEM PARANÃ 

VOLUME VI – PLANO DE AÇÃO 
EMERGÊNCIAL 

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 

Data de Emissão: 01/04/2022
51 

5 - RESPONSABILIDADES GERAIS NO PAE 

5.1 -  RESPONSABILIDADES DA SEAPA 

A secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) é a responsável pelas 
ações em Segurança de Barragens de suas estruturas, devendo designar formalmente 
um coordenador para executar as ações descritas no PAE. É também responsável por:  

• providenciar a elaboração e atualizar o PAE;
• promover treinamentos internos e manter os respectivos registros das atividades;
• participar de simulações de situações de emergência, em conjunto com as

prefeituras e organismos de defesa civil.

5.1.1 - Responsabilidades do coordenador do PAE 

O Coordenador Responsável designado pela (SEAPA), conforme definido e registrado 
nos documentos deste PAE é o Sr. Vitor Hugo Antunes fone (62) 3201-8960 / cel: (62) 
98446-6877.  O Substituto do coordenador do PAE é o Sr. Alexandre Câmara Bernades 
fone (64) 99961-1409. 

O Coordenador é responsável, por delegação do Empreendedor, pelas seguintes ações: 

• detectar, avaliar e classificar as situações de emergência em potencial, de acordo
com os níveis e código de cores padrão;

• declarar situação de emergência e executar as ações descritas no PAE;
• executar as ações previstas no fluxograma de notificação;
• alertar a população potencialmente afetada na zona de autossalvamento;
• notificar as autoridades públicas em caso de situação de emergência;
• emitir declaração de encerramento da emergência;
• providenciar a elaboração do relatório de fechamento de eventos de emergência.

Em particular, o Coordenador do PAE é responsável por assegurar as quatro
etapas de ações após a detecção de uma circunstância excepcional ou de uma
situação anômala:

• Detecção e classificação;
• Comunicação, notificação e alerta;
• Ações de resposta (monitorar a situação, observar a barragem, implementar

medidas preventivas e corretivas);
• Encerramento.

As responsabilidades do Coordenador do PAE estão resumidas no QUADRO 5.1. 



BARRAGEM PARANÃ 
VOLUME VI – PLANO DE AÇÃO 

EMERGÊNCIAL 

Responsável Técnico: Diego David Batista de Souza 
Data de Emissão:01/04/2022

52 

QUADRO 5.1 
RESPOSABILIDADES DO COORDENADOR DO PAE 

FONTE: ANA (2016) 

5.1.2 - Responsabilidades do encarregado da barragem 

O encarregado da barragem de Paranã é o Sr. João Acácio de Freitas fone (62) 99918-
3903. O papel do encarregado da barragem é a responsabilidade pelo local do 
barramento e manter informado o coordenador do PAE. O encarregado poderá decretar 
situação normal e de atenção apenas em casos excepcionais.  

5.2 - ANA 

Criada pela lei nº 9.984 de 2000, a Agência Nacional de Águas (ANA) é a agência 
reguladora dedicada a fazer cumprir os objetivos e diretrizes da Lei das Águas do Brasil, a 
lei nº 9.433 de 1997. Para isso ela segue basicamente quatro linhas de ação. 

A ANA Regula o acesso e o uso dos recursos hídricos de domínio da União, que são os 
que fazem fronteiras com outros países ou passam por mais de um estado, como, por 
exemplo, o rio São Francisco. A ANA também regula os serviços públicos de irrigação (se 
em regime de concessão) e adução de água bruta. Além disso, emite e fiscaliza o 
cumprimento de normas, em especial as outorgas, e também é a responsável pela 
fiscalização da segurança de barragens outorgadas por ela. A agência ainda possui 
atribuições associadas a monitoramento, aplicação de leis e planejamento voltado a 
recursos hídricos.  

5.3 - SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), que atua na redução de 
desastres em todo o território nacional, no âmbito federal, pelo Conselho Nacional de 
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Proteção e Defesa Civil (CONPDEC), pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(SEDEC) e pelo Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres (CENAD) no nível 
estadual, pelas Coordenadorias Estaduais de Defesa Civil (CEDEC), órgãos ligados aos 
gabinetes dos Governadores, respondendo regionalmente as Coordenadorias Regionais 
de Defesa Civil (CORDEC), que comportam diversos órgãos estaduais (por exemplo, a 
polícia militar e os Corpos de bombeiros) no âmbito municipal, pelas Comissões 
Municipais de Defesa Civil (COMDEC) que comportam diversos órgãos da administração 
pública municipal (por exemplo, secretarias municipais de saúde, subprefeituras, serviços 
de aguas e esgoto). Na Figura 5.1 é apresentada a organização esquemática do sistema 
nacional de proteção e defesa civil. 

FIGURA 5.1 
ORGANIZAÇÃO ESQUEMATICA DO SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

Tipicamente, as responsabilidades deste sistema relacionam-se com o alerta, a 
evacuação e a sensibilização e educação das populações no que diz respeito à atuação 
EM EMERGÊNCIAS. 

6 - RECURSOS MATERIAIS E LOGISTICOS NA BARRAGEM 

6.1 - Sistema de Iluminação e Alimentação de Energia 

Não existe sistema auxiliar de iluminação e nem energia. 

6.2 - Recursos Materiais Mobilizáveis em Situação de Emergência 

Não existem tais recursos na barragem.  As recomendações de Recursos para Situações 
de Emergência estão apresentadas no Item 14.7 – MEIOS E RECURSOS EM SITUAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA. 
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7 - SÍNTESE DO ESTUDO DE INUNDAÇÃO E RESPECTIVOS MAPAS 

7.1 - ÁREA DE ESTUDO 

A propagação de cheias será realizada no trecho entre a barragem Paranã até após 
Flores de Goiás, centro urbano mais próximo do empreendimento. A área considerada 
está exposta na Figura 7.1 abaixo. 

FIGURA 7.1 
ÁREA DE ESTUDO RIO PARANÃ 

7.2 - CRITÉRIOS E CENÁRIOS DE MODELAGEM DA CHEIA DE RUPTURA 

7.2.1 - Brecha de Ruptura 

No Quadro 7.1 são apresentadas as características da brecha de ruptura da barragem 
Paranã. 

QUADRO 7.1 
CARACTERÍSTICAS BRECHA BARRAGEM PARANÃ 
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Altura da brecha (m) 18,0 
Largura da brecha (m) 200,00 
Inclinação da brecha 1 H 5 V 
Tempo de ruptura (horas) 1,00 

7.2.2 - Cenário e condições de contorno 

 Cenário 1 – Ruptura mais provável associada a problemas estruturais, pipping,
considerando cheia de 100 anos e reservatório em nível máximo normal.

 Cenário 2 – Cenário de ruptura desfavorável associado a cheia de 10.000 anos.

7.3 - MODELAGEM DA CHEIA DE RUPTURA 

Para a elaboração do modelo hidráulico foi utilizado o software HEC-RAS 5.0.7 do Corpo 
de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos da América, em regime de escoamento 
não permanente. 

7.4 - VALE A JUSANTE E DEFINIÇÃO DAS ZONAS DE 
AUTOSSALVAMENTO 

7.4.1 - Caracterização do vale a jusante 

O vale de jusante da barragem Paranã é majoritariamente ocupado por propriedades 
rurais isoladas. Além disso, foi identificada uma subestação de distribuição de energia 
elétrica. No fim da região simulada, se situa a sede municipal de Flores de Goiás, trecho 
de ocupação com características urbanas do vale de jusante. Próximo a Flores de Goiás, 
passa a rodovia estadual GO-144 

O percurso do vale de jusante está exposto na Figura 7.2 marcado pela linha azul. O 
percurso se estende entre o reservatório da barragem Paranã e o término do limite urbano 
de Flores do Goiás, totalizando mais de 50 km.  
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FIGURA 7.2 
 VALE JUSANTE BARRAGEM PARANÃ 

Foram identificados 24 pontos de interesse próximos às margens do Rio Paranã, à 
jusante da barragem de mesmo nome. Um desses pontos conta com duas edificações, 
localizadas a cerca de 1 km de distância da barragem Paranã. As margens dos primeiros 
30 km de rio possuem a mata ciliar bem preservada, com cerca de 100 m para cada lado. 
Isso poderia auxiliar na contenção da inundação em caso de rompimento da barragem 
Paranã. A região é prioritariamente rural, destinada à agricultura (Figura 7.3). 
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FIGURA 7.3  
ÁREA DESTINADA A AGRICULTURA À JUSANTE DA BARRAGEM DE PARANÃ 

Cerca de 50 km à jusante da barragem, encontra-se uma subestação de transmissão de 
energia operada pela Companhia Energética de Goiás - CELG (Figura 7.4). 

FIGURA 7.4 
IMAGEM DE SATÉLITE À JUSANTE DA BARRAGEM DE PARANÃ 
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Sequencialmente, cerca de 40 km à jusante da barragem Paranã, o rio Paranã se 
aproxima da rodovia GO-144. Mais à jusante, cerca de 50 km à jusante do 
empreendimento, a mesma rodovia atravessa o Rio Paranã com uma ponte (Figura 7.5). 

FIGURA 7.5 
 RODOVIA GO-144 

Próximo a Ponte da GO-144 está localizada a cidade de Flores de Goiás (Figura 7.6). O 
município tem uma população estimada em 16.557 pessoas. O município conta com 14 
escolas e cerca de 4 igrejas que poderiam ser acionadas em caso de emergência como 
ponto de reunião para a população. Uma parte da cidade, próxima da prefeitura municipal, 
está situada a menos de 20 m do Rio Paranã. 
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FIGURA 7.6  
OCUPAÇÃO URBANA À JUSANTE DA BARRAGEM 

7.4.2 - Caracterização da Zona de Autossalvamento 

A zona de autossalvamento é definida como o menor valor entre 10 km a jusante do eixo 
da barragem, ou a distância percorrida pela onda de cheia em até 30 minutos 
(ANA, 2016).  

Para a Zona de Autossalvamento da Barragem Paranã está inclusa a ocupação 1, a qual 
embora fora da mancha de inundação, a princípio, pode ficar ilhada durante um episódio 
de rompimento. O formulário de levantamento cadastral da população existente na ZAS 
está apresentado no Apêndice 14.9 - FORMULÁRIO - LEVANTAMENTO CADASTRAL 
DA POPULAÇÃO EXISTENTE NA ZONA DE AUTOSSALVAMENTO - ZAS.  

As áreas atingidas, bem como as rotas de fuga propostas e pontos de encontro 
associados estão expostos no mapa EGVP00319/00-DE-1003. Além disso, foi alocada 
preliminarmente uma sirene (Modelo Hornet – Whelen) com foco na cobertura da área 
potencialmente atingida na zona de autossalvamento. Enfatiza-se, entretanto, que o raio 
de abrangência é definido com base em valores médios, de forma que para 
dimensionamento, quantificação, alocação e posterior instalação de sistema sonoro de 
alarme, deve-se recorrer a projeto acústico específico para este fim.  

7.4.3 - Mapas de inundação 

Para ambos os cenários de simulação foram elaborados mapas com a abrangência da 
mancha de inundação com foco na delimitação da zona de autossalvamento e 
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identificação de ocupações potencialmente atingidas. A fim de elucidar de forma intuitiva 
as possíveis consequências da onda de cheia, foi elaborado um mapa de risco 
hidrodinâmico.  

O risco hidrodinâmico (m²/s) se trata do produto da velocidade (m/s) e altura (m) da 
lâmina da água, por representarem fatores preponderantes na potencial ameaça de um 
determinado fluxo. O Quadro 7.2 elucida as potenciais consequências associadas a 
diferentes valores de risco hidrodinâmico.  

QUADRO 7.2 
 DEFINIÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO RISCO HIDRODINÂMICO 

PARÂMETRO H*V (m²/s) CONSEQUÊNCIAS 

< 0,50 Crianças e pessoas com mobilidade reduzida são arrastadas. 

0,50 -1,00 Adultos são arrastados. 

1,00 – 3,00 Danos de submersão em edifícios e estruturais em casas fracas. 

3,00 – 7,00 Danos estruturais em edifícios e possível colapso. 

> 7,00 Colapso de certos edifícios. 

As áreas potencialmente atingidas foram delimitadas com base no Cenário 2, o mais 
crítico (Quadro 7.3). De forma que durante um episódio de ruptura, não é possível ou 
prático verificar a que recorrência está associada à cheia causadora, prioriza-se, portanto, 
a segurança, delimitando áreas potencialmente atingidas com base no cenário de ruptura 
extrema. No quadro mencionado e nos mapas de inundação estão apresentados os 
pontos de infraestrutura referentes a subestação de energia (no ponto 21), um trecho de 
aproximadamente 3,0 km da GO-114 e uma ponte da GO-114 (no ponto 23). 

QUADRO 7.3 
ÁREAS ATINGIDAS (UTM ZONA 23S DATUM SIRGAS 2000) 

N° 
EDIFÍCIOS 

IDENTIFICADOS 
CARACTERÍSTICA LATITUDE LONGITUDE 

1 2 Rural 255618 8374230 

2 4 Rural 260501 8381580 

3 1 Rural 261326 8383220 

4 1 Rural 266239 8390020 

5 1 Rural 266081 8391490 

6 2 Rural 267265 8391640 

7 2 Rural 268240 8390490 

8 1 Rural 269575 8389060 

9 5 Rural 271575 8389360 

10 2 Rural 273263 8391930 

11 2 Rural 276516 8389180 

12 3 Rural 278149 8390120 

13 5 Rural 280924 8392670 

14 10 Rural 280213 8393000 

15 2 Rural 280181 8393570 

16 1 Rural 279510 8393990 

17 1 Rural 279675 8394260 

18 1 Rural 279667 8394380 

19 3 Rural 279496 8394860 

20 6 Rural 279441 8395170 
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N° 
EDIFÍCIOS 

IDENTIFICADOS 
CARACTERÍSTICA LATITUDE LONGITUDE 

21 1 Infraestrutura 279940 8398650 

22 2 Rural 277916 8400140 

23 169 Urbano / Infraestrutura 280070 8400840 

24 27 Urbano 279146 8401590 

Nos mapas de inundação abaixo, ainda foram propostos pontos de encontro, rotas de 
fuga e sirene com foco na área atingida dentro a zona de autossalvamento. Enfatiza-se 
que é necessário conduzir estudo acústico específico de forma a validar a adequabilidade 
do sistema de alarme sonoro ao contexto.  

• EGVP000319/00-DE-1001: Plano de Ação Emergencial Barragem Paranã –
Cenário 1 – Risco Hidrodinâmico;

• EGVP000319/00-DE-1001: Plano de Ação Emergencial Barragem Paranã –
Cenário 2 – Risco Hidrodinâmico;

• EGVP000319/00-DE-1003: Plano de Ação Emergencial Barragem Paranã –
Cenário 2 - Zona de Autossalvamento.

8 - DIVULGAÇÃO TREINAMENTO E ATUALIZAÇÃO DO PAE 

8.1 - DIVULGAÇÃO 

Será realizada a divulgação por meio de reuniões entre os representantes da SEAPA e os 
representantes dos órgãos de defesa civil e dos municípios.  

8.2 - TREINAMENTO 

Para o treinamento é sugerido à realização de teste anual, do sistema de notificação e 
alerta a fim de confirmar os números de telefones, e verificar a operacionalidade dos 
meios de comunicação, bem como a funcionalidade do fluxograma de notificação. 

9 - ENCERRAMENTO DAS OPERAÇÕES 

O coordenador do PAE, assim que as condições de segurança da barragem forem 
recuperadas e o risco de rompimento for eliminado deverá emitir a declaração de 
encerramento de emergência conforme apêndice 16.4.2 para todas as autoridades e 
agentes que faram mobilizados. 
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11 - GLOSSÁRIO 

AFLUENTE: Nome dado ao curso d'água que deságua ou desemboca em um rio maior ou 
em um lago. Sinônimo: TRIBUTÁRIO. 

ALTITUDE: Distância existente entre o ponto na superfície da Terra e sua projeção 
ortogonal. No Elipsóide esta altitude é conhecida como Altitude Geométrica. No Geóide é 
chamada de Altitude Ortométrica. 

ÁREA DO RESERVATÓRIO: Área da superfície livre da água na cota correspondente ao 
nível máximo normal do reservatório. 

BACIA HIDROGRÁFICA: É a unidade territorial de planejamento e gerenciamento das 
águas. Constitui-se no conjunto de terras delimitadas pelos divisores de água e drenadas 
por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. A bacia hidrográfica evidencia a 
hierarquização dos rios, ou seja, a organização natural por ordem de menor volume 
(nascentes e córregos) para os mais caudalosos (rios), escoando dos pontos mais altos 
para os mais baixos. 

BARRAGEM: Estrutura construída em um curso d’água transversalmente à direção de 
escoamento de suas águas, alterando as suas condições de escoamento natural, 
objetivando a formação de um reservatório a montante, tendo como principal finalidade a 
regularização das vazões liberadas à jusante, por meio de estruturas controladoras de 
descargas. O reservatório de acumulação pode atender a uma ou a diversas finalidades 
como abastecimento de água para cidades ou indústrias, aproveitamento hidrelétrico, 
irrigação, controle de enchentes, regularização de curso de água etc. 

BATIMETRIA: Medição da profundidade de rios, lagos, mares, etc. 

CABECEIRAS: Nascentes de um curso d’água; a parte superior de um rio. 

CANAL: Abertura artificial que possibilita o fluxo de água. 

CASA DE FORÇA: Espaço de acesso restrito, destinado a albergar os equipamentos 
eletromecânicos responsáveis pela produção de energia numa barragem ou central 
hidroelétrica. 

CHAMINÉ DE EQULÍBRIO: Dispositivo hidráulico que atua na proteção contra 
sobrepressões resultantes da oscilação de massa de água devido ao interrompimento 
brusco da operação das turbinas. 

CHUVA: Precipitação de água em estado líquido, em sua fase meteórica, na forma de 
gotas ou gotículas. 

CURSO D'ÁGUA: Denominação geral para os fluxos de água em canal natural de 
drenagem de uma bacia, tais como rio, riacho, ribeirão, córrego etc. 

CURSO D’ÁGUA INTERMITENTE: Curso d’água (rio) que, em geral, somente tem água 
nas estações de chuvas, permanecendo seco durante o período de estiagem. Esse 
fenômeno ocorre porque o lençol freático se encontra em um nível inferior ao do leito do 
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rio e o escoamento superficial cessa ou ocorre somente durante ou imediatamente após 
as chuvas. 

CURSO D’ÁGUA PERENE: Curso d’água (rio) que se mantém durante todo o período 
hidrológico, pois o lençol subterrâneo mantém uma alimentação contínua e nunca atinge 
um nível abaixo do leito do rio, mesmo durante as secas mais severas. 

EMPREENDIMENTO: É o conjunto de obras, instalações e operações com a finalidade de 
produzir bens, de proporcionar meios e/ou facilidades ao desenvolvimento e ao bem-estar 
social. Define-se também como toda implantação de atividade ou atividade desenvolvida, 
realizada ou efetivada por uma organização, pessoa física ou jurídica, que ofereça bens 
e/ou serviços, com vista, em geral, à obtenção de lucros. 

ENCHENTE: É o transbordamento das águas do leito natural de um córrego, rio, lagoa, 
mar etc. Provocado pela ocorrência de vazões relativamente grandes de escoamento 
superficial, ocasionados comumente por chuvas intensas e contínuas. 

ESCOAMENTO: É o modo como flui uma corrente de água (sua vazão, sua velocidade 
etc.). 

EVENTO HIDROLÓGICO CRÍTICO: São os extremos de enchente e de seca, em que 
ocorrem chuvas torrenciais que ultrapassam a capacidade dos cursos d'água provocando 
inundações, ou quando as chuvas e o escoamento superficial cessam por longos 
períodos. São fenômenos naturais que podem ser agravados pela intervenção humana no 
meio ambiente. 

EXUTÓRIO: Linha imaginária da foz de um rio afluente, quanto este deságua em outro 
rio, lago, mar, etc. Fim do curso d’água. 

FLUVIAL: Que é pertencente ou é relativo ao rio 

FOZ: Ponto onde um rio termina, descarregando suas águas no mar, no lago ou em outro 
rio. 

GPS: (Global Positioning System): Sistema global de posicionamento que utiliza sinais de 
satélite para indicar o posicionamento de um ponto em qualquer lugar do planeta. 

HIDRÁULICA: Parte da mecânica dos fluidos que estuda o comportamento da água e de 
outros líquidos em repouso e em movimento. 

HIDROLOGIA: Ciência que trata das águas superficiais e subterrâneas, forma de sua 
ocorrência, distribuição e circulação através do ciclo hidrológico. A gestão de bacias não 
pode prescindir da hidrologia, que é a ciência que faz a previsão de vazões mínimas, 
médias e máximas e regula o seu uso com base nas disponibilidades, naturais e 
artificialmente possíveis, estas por meio de obras de regularização de vazões. 

INUNDAÇÃO: É o fenômeno em que o volume de água de uma enchente transborda do 
canal natural do rio. Podem ter duas causas: o excesso de chuvas, de tal forma que o 
canal do rio não suporta a vazão da enchente; ou a existência, a jusante da área 
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inundada, de qualquer obstrução que impede a passagem da vazão de enchente, como 
por exemplo, um bueiro mal dimensionado ou entupido. 

JUSANTE: Em direção à foz. Qualitativo de uma área que fica abaixo de outra. 

LAGO: Denominação genérica para qualquer porção de águas represadas, circundada 
por terras, de ocorrência natural ou resultante da execução de obras, como barragens em 
curso de água ou escavação do terreno. Pequenos lagos são denominados de lagoas ou 
ainda de lagunas. 

LEITO DE RIO: Canal escavado na parte mais baixa do vale, modelado pelo escoamento 
da água, ao longo da qual se deslocam, em períodos normais, as águas e os sedimentos 
do rio. 

MAPA DE INUNDAÇÃO: Mapa das áreas inundadas durante eventos hidrológicos e ou 
rompimento das barragens. 

MATA CILIAR: Mata que cresce naturalmente nas nascentes e margens de rios, córregos 
e lagos ou que foi recomposta, parcialmente ou totalmente, pelo homem. Suas funções, 
de proteção aos rios são comparadas aos cílios que protegem os olhos, daí o seu nome. 

MEANDRO: Curva do rio; sinuosidade do leito do rio, formando amplos semicírculos em 
zonas de terrenos planos ou curvas fechadas onde as margens são altas e o vale 
profundamente escovado. 

MEDIDAS MITIGADORAS: Medidas destinadas a prevenir impactos negativos ou a 
reduzir sua magnitude. 

MICROCLIMA: Conjunto de condições climáticas que existem até a dois metros do solo 
ou numa determinada área restrita da superfície terrestre. 

MONITORAMENTO HIDROLÓGICO: Acompanhamento quantitativo e qualitativo de um 
corpo d’água. 

MONTANTE: Em direção à cabeceira do rio; em direção rio acima. Qualitativo de uma 
área que fica acima de outra. 

NASCENTE: Local onde se inicia o curso de água; onde o rio nasce 

OBRA HIDRÁULICA: Qualquer obra permanente ou temporária capaz de alterar o regime 
natural das águas superficiais ou subterrâneas, incluídas as condições qualitativas e 
quantitativas. 

OUTORGA: É um dos instrumentos de gestão de recursos hídricos. É um ato 
administrativo de autorização (licença), mediante o qual o órgão competente concede ao 
usuário o direito de uso da água de uma determinada fonte hídrica, com finalidade 
específica, por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no respectivo 
instrumento 
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PERCOLAÇÃO: Movimento de penetração da água através dos poros e fissuras no solo e 
subsolo. Este movimento geralmente é lento e a água penetrada manterá ao lençol 
freático sob pressão hidrodinâmica 

PERÍODO DE RETORNO: Tempo para que uma determinada vazão ocorra novamente, 
ou seja, significa que em um tempo (T), a vazão (Q) ocorrerá no máximo uma vez. 

PLUVIOMETRIA: É o estudo da precipitação, incluindo sua natureza (chuva, neve, 
granizo etc.), distribuição e técnicas de medição. 

PRECIPITAÇÃO: Processo pelo qual a água condensada na atmosfera atinge 
gravitacionalmente a superfície terrestre. A precipitação ocorre sob as formas de chuva 
(precipitação pluviométrica), de granizo e de neve. 

RESERVATÓRIO DE ÁGUA: Toda massa de água, natural ou artificial, destinado ao 
armazenamento, à regularização da vazão ou controle dos recursos hídricos. A partir da 
seção imediatamente a montante de um barramento, é todo volume disponível, cujas as 
dimensões são a altura atingida pela água e a área superficial abrangida (espelho 
d'água). 

SÉRIE HISTÓRICA: Conjunto de dados e informações de um determinado assunto, 
existentes entre um período de tempo, por exemplo: quantidade de chuva, vazão de um 
rio, etc. 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG): É um sistema destinado ao 
tratamento de dados que tenham localização espacial (georreferenciados). Esse sistema 
manipula dados de diversas fontes, como mapas, imagens de satélite, cadastro e outros, 
permitindo recuperar e combinar informações e efetuar os mais diversos tipos de análise 
espacial sobre os dados. É muito utilizada a sigla GIS (do inglês Geographic Information 
System) para se referir ao Sistema de Informações Geográficas. 

VERTEDOURO: Estrutura hidráulica destinada a descarregar as cheias. 

TALVEGUE: Linha imaginária que percorre a parte mais funda do leito de um curso 
d’água ou de um vale. O termo significa “caminho do vale”. 

TOMADA D'ÁGUA: É uma estrutura construída em concreto, alvenaria ou outro material 
em um corpo hídrico ou estrutura hidráulica para a captação ou derivação de água para 
determinada finalidade. 

TALUDE: Inclinação natural ou artificial de morros ou acúmulo de solo na vertical; tem 
como principal função garantir estabilidade do terreno. 

TRANSPOSIÇÃO DE BACIA: Reversão de Bacia. Transferir, através de canais, água de 
uma bacia hidrográfica para outra. 

TURBINA: Máquina geradora de energia mecânica rotatória a partir da energia cinética de 
um fluido 
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VÁRZEA: Áreas planas, próximas ao leito do rio, que geralmente ficam inundadas 
quando, em períodos de chuva, o volume de água é maior que a capacidade normal de 
escoamento do canal, ocasionando seu transbordamento. 

VAZÃO: É o volume de água que passa por uma seção de um rio ou canal durante uma 
unidade de tempo. Usualmente é dado em litros por segundo (l/s), em metros cúbicos por 
segundo (m³/s) ou em metros cúbicos por hora (m³/h). 
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12 - EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PAE 

No Quadro 12.1 é apresentada a equipe técnica responsável pelo PAE. 

QUADRO 12.1 
EQUIPE TÉCNICA 

Função do Profissional Nome 
Engenheiro Civil - Responsável Técnico Diego David Baptista de Souza 

Engenheiro Civil - Coordenação dos Estudos Anaximandro Steckling Müller 

Engenheiro Civil Lailton Vieira Xavier 

Engenheiro Civil – Hidráulica e Hidrologia Fernando Fonsêca de Freitas 

Engenheiro Civil - Geotécnico João Raphael Leal 

Engenheiro Civil - Geotécnico Vinicius Roberto de Aguiar 

Engenheiro Civil - Geotécnico Lucas Rodrigues Heckrath 

Engenheiro Civil - Estruturas Sergio De Pauli Basso 

Geólogo Roberto Borges de Moraes 

Engenheiro Mecânico Jean de Souza 

Engenheiro Mecânico Maykel Alexandre Hobmeir 

Engenheira Eletricista Jakson de Souza 

13 - APROVAÇÃO DO PAE 

No Quadro 13.1é apresentada a folha de controle de revisão do PAE 

QUADRO 13.1 
CONTROLE DE REVISÃO DO PAE 

Atualização Data Descrição Elaborado Aprovado 
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14 - APÊNDICES 

14.1 - FICHA TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO 

IDENTIFICAÇÃO 
Barragem Nome Paranã 

Localização 

Estado Goiás 
Município São João D’Aliança / Formosa 

Região hidrográfica Araguaia-Tocantins 
Bacia hidrográfica Tocantins 

Rio Paranã 

Coordenadas Latitude 14º41’40’’S 
Longitude 47º16’42’’O 

Estrada de acesso GO - 116 

Empreendedor 

Nome Secretaria Agricultura, Pecuária e Abastecimento - 
SEAPA 

Contato Antônio Carlos de Souza Lima Neto 

Endereço postal Rua 256 nº 52 Qd. 117 – Setor Leste Universitário – 
Goiânia/GO 

Telefone Fixo (62) 3201-9833 
Celular (62) 99925-4503 

E-mail antonio.lima@goias.gov.br 

Técnico 
responsável 

Nome  Vitor Hugo Antunes 

Endereço postal Rua 256, nº 52, Qd 117, Setor Leste Universitário – 
Goiânia-GO  

Telefone Fixo  (62) 3201-8960 
Celular  (62) 98446-6877 

E-mail vitor.antunes@goias.gov.br 

Projeto Original 

Autor Geoserv Serviços de Geotecnia e Construção Ltda 
Ano 2000 

Localização Senador Canedo - GO 
Contato (62) 3273-6666 

Projeto Vertedor 
Complementar 

Autor Tecnosolo 
Ano 2006 

Localização Rio de janeiro – RJ 
Contato (21) 3513-9999 

Construção Construtor Sobrado Construção Ltda. 
Período de construção  1998/2009 

Exploração Início 2000 

Reservatório 

Nível máximo normal (m) 475,01 
Área para o nível máximo 

normal (km²) 30 

Volume para o nível máximo 
normal (hm³) 190 

Nível máximo Maximorum (m) 477,89 
Uso do reservatório Consumo e Regularização 

Bacia 
hidrográfica 

Área (km²) 2.810 
Precipitação média anual 

(mm) 1.500 

Cobertura vegetal Cerrado 
Tipo de ocupação  Rural 

Singularidades Não há 
Barragens 
associadas 

Montante  Não há 
Jusante Não há 

Corpo da Barragem 
Tipo estrutural Terra 
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Cota do coroamento (m) 478 
Borda livre (m) 0,11 

Altura máxima acima da fundação (m) 33 
Comprimento do coroamento (m) 1.760 

Largura do coroamento (m) 5 
Paramento de 

montante 
Inclinação 1V:2,5H 

Tipo de proteção Espaldares 
Paramento de 

jusante 
Inclinação 1V;2.0H 

Tipo de proteção Espaldares 
Dispositivo de drenagem Filtro vertical em areia, tapete drenante e dreno de pé. 

Volume total (m³) 1.150.000 
Características geológicas regionais 

Tipo de formação Metassiltitos e metargilitos do subgrupo Paraopeba que 
pertence ao Grupo Bambuí 

Características de Permeabilidade do reservatório Não foram fornecidas. 
Suscetibilidade a escorregamento de taludes do 

reservatório  Baixa 

Vertedor de soleira livre 
Número  1 

Localização  Corpo da Barragem 
Recorrência Vazão de projeto (anos) 10.000 

Vazão de Projeto (m³/s) 460 
Vertedor do tipo labirinto 

Número  1 
Localização Margem direita 

Recorrência Vazão de projeto (anos) 10.000 
Vazão de Projeto (m³/s) 2.528 

Tomada de Água 
Número  1 

Localização Canal de adução 
Vazão (sob o nível máximo normal) (m³/s)  3 

Tipo de comporta Gaveta 
Dimensões Principais (m) 2,0 x 2,0 m 

Possibilidade de manobra manual  Sim 
Comando à distância Não 
Condições de acesso Ruins 

Descarga de Fundo 
Número 1 

Localização Meio da barragem 
Vazão (sob o nível máximo normal) (m³/s) 22 

Dimensões Principais (m) Diâmetro de 1 m 
Possibilidade de manobra manual Sim 

Comando à distância Não 
Condições de acesso Ruins 

Riscos a Jusante 
O vale é encaixado? Não. 

Extensão Aprox. 52 km de Flores do Goiás 
Ocupação a jusante  Rural 

Meios de comunicação  Não 
Existem procedimentos de emergência?  Não 

Existe sistema de aviso e alerta?  Não 
Alterações ou obras de reabilitação 

Origem ou causa Galgamento localizado junto a ombreira direita em 
função de subdimensionamento de vertedor de serviço. 

Descrição sumária Vertedor labirinto na ombreira direita 
Data Maio de 2006 
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Projetista Tecnosolo 
Construtor Sobrado Construção Ltda. 

Resultados obtidos Implantado com sucesso 

14.2 - LISTA DE CONTATOS PARA NOTIFICAÇÃO 

14.2.1 - Contatos internos 

QUADRO 14.1 
LISTA DE CONTATOS INTERNOS 

EMPREENDEDOR Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA 
Telefone: (62) 3201-8933 

COORDENADOR DO PAE 
Nome: Vitor Hugo Antunes 
Telefone: 62 3201-8960 
Celular: 62 98446-6877 

SUBISTITUTO DO COORDENADOR DO 
PAE 

Nome: Alexandre Câmara Bernardes 
Telefone: (64) 999961-1409 

ENCARREGADO Nome: João Acácio de Freitas 
Celular: 62 99918-3903 

14.2.2 - Contatos externos 

QUADRO 14.2 
LISTA DE CONTATOS EXTERNOS 

Corpo de Bombeiros Emergência: 193 
Policia Rodoviária Federal Emergência: 191 

ENTIDADES FISCALIZADORAS 

Secretária de Estado de 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 
Sustentável (SEMAD) 

Telefone: (62) 3265-1326 

ANA 
Telefone: (61) 2109-5487 
Telefone: (61) 2109-5400 
Telefone: (61) 2109-5252 

ENTIDADES MUNICIPAIS, E 
FEDERAIS 

Prefeitura do Município de 
São João da Aliança Telefone: (62) 3438-1161 
CBM do Município de 
Planaltina de Goiás Telefone: (62) 3438-1161 

Prefeitura do Município de 
Formosa Telefone: (61) 3981-1030 

CBM do Município de 
Formosa Telefone: (62) 3631-4925 

Prefeitura do Município de 
Flores de Goiás Telefone: (62) 3448-1314/ 3089-2575 

Defesa Civil do Município 
de Flores de Goiás Telefone: (62) 3448-1314 

Centro Nacional De 
Desastres (CENAD) Telefone: 0800-644-0199 

Centro Nacional De 
Monitoramento E Alertas 
De Desastres Naturais 
(CEMADEN) 

Telefone: (12) 3186-9236 

Telefone: (12) 3205-0398 
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GOVERNO DO ESTADO DE 
GOIÁS 

Gabinete do Governador 
Telefone: (62) 3524-2083 
Telefone: (62) 3524-2085 

Casa Civil Telefone: (62) 3201-5802 
Telefone: (62) 3201-5819 

IBAMA Telefone: 0800-618080 
ICMBio Telefone: (61) 2028-9002 

14.3 - RESPOSTAS A POSSÍVEIS CONDIÇÕES DE EMERGÊNCIA 

No nível de emergência a ruptura já é visível ou constitui uma realidade em curto prazo 
tais como: 

 Nível de água acima do Máximo Maximorum;
 Deslizamento e/ou tombamento parcial ou total da barragem;
 Abertura de brecha na estrutura com descarga incontrolável de água;
 Colapso completo da estrutura.

Nestas condições a principal ação a ser tomada é o acionamento do sistema de alerta à 
população nas ZAS com vistas à sua evacuação. Deverão também ser desencadeadas as 
ações de comunicação às autoridades e as barragens da cascata. 
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14.4 - FORMULÁRIOS 

14.4.1 - Declaração de início de emergência 

DECLARAÇÂO DE INÍCIO DE EMERGÊNCIA 

URGENTE 

Situação:________________________ 

Empreendedor: SEAPA 

Barragem: Barragem Paranã 

Eu, (____________________________), na condição de coordenado do Plano de Ação 
Emergencial PAE da Barragem Paranã e no uso das atribuições e responsabilidades que 
me foram delegadas, efetuo o registro da DECLARAÇÂO DE INÍCIO DE EMERGÊNCIA, 
na situação de ____________ a partir das (__:__) de (__/__/____), em função da 
ocorrência de: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

_____________,___ de ____________ de ______________ 

Nome:__________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________________ 

RG:_____________________________________________________________________ 

FIM DA MENSAGEM 
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14.4.2 - Declaração de encerramento de emergência 

DECLARAÇÂO DE ENCERRAMENTO DE EMERGÊNCIA 

URGENTE 

Situação:________________________ 

Empreendedor: SEAPA 

Barragem: Barragem Paranã 

Eu, (____________________________), na condição de coordenado do Plano de Ação 
Emergencial PAE da Barragem Paranã e no uso das atribuições e responsabilidades que 
me foram delegadas, efetuo o registro da DECLARAÇÂO DE ENCERRAMENTO DE 
EMERGÊNCIA, na situação de ____________ a partir das (__:__) de (__/__/____), em 
função da ocorrência de: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

_____________,___ de ____________ de ______________ 

Nome:__________________________________________________________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________________ 

RG:_____________________________________________________________________ 

FIM DA MENSAGEM 
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14.4.3 - Mensagens de notificação 

MENSAGEM DE NOTIFICAÇÂO 

Mensagem resultante da aplicação do Plano de Ação Emergencial (PAE) da Barragem 
Paranã em (__/__/____) 

Município: São João da Aliança   Rio: Rio Paranã     Bacia Hidrográfica: Tocantins 

A partir das (__:__) de (__/__/____), será ativado o nível de resposta: 

[ ] VERDE    [ ] AMARELO  [ ] LARANJA    [ ] VERMELHO 

A causa da declaração é: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Esta é uma mensagem de ________________________ do nível de segurança, feita pelo 
coordenador do PAE. 

Solicitamos confirmar seu recebimento, pelo telefone: ____________________________ 
e/ou e-mail:____________________________. 

Nós o manteremos atualizado da situação em caso de mudança do nível de segurança, 
sua resolução ou piora. Nova comunicação será emitida novamente, para sua 
atualização. 

Para outras informações entre em contato pelo telefone:___________________________ 

e/ou e-mail:____________________________. 
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14.5 - REGISTROS DOS TREINAMENTOS E SIMULAÇÕES 

No Quadro 14.3 é apresentada a folha de controle de treinamentos e simulações do PAE. 

QUADRO 14.3 
CONTROLE DE TREINAMENTO DO PAE 

Treinamento Data Simulação Data 

14.6 - CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO 

QUADRO 14.4 
RELAÇÃO DAS ENTIDADES QUE RECEBERAM CÓPIA DO PAE 

PAE da Barragem Paranã 
Entidade N° de Cópias 

ANA 
Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
Prefeitura do Município de São João da Aliança 
CBM do Município de Planaltina de Goiás 
Prefeitura do Município de Formosa 
CBM do Município de Formosa 
Prefeitura do Município de Flores de Goiás 
Defesa Civil do Município de Flores de Goiás 
Centro Nacional De Desastres (CENAD) 
Centro Nacional De Monitoramento E Alertas De Desastres Naturais (CEMADEN) 
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14.7 - MEIOS E RECURSOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Visto que não existem recursos para situação de Emergência na barragem Paranã, 
recomenda-se que o empreendedor firme parcerias com empresas localizadas em zonas 
próximas para o fornecimento destes materiais. As listas exemplo apresentadas no 
Quadro 14.5 e Quadro 14.6, do Volume IV do Manual do Empreendedor da ANA, listam 
exemplos de recursos renováveis e mobilizáveis. 

QUADRO 14.5 
LISTA DOS RECURSOS RENOVÁVEIS PARA GESTÃO DE EMERGÊNCIAS NA BARRAGEM 

(EXEMPLO) 

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS LOCAL DE DEPÓSITO 

Sacos, areia, gravilha, enrocamento 
Material de escoramento e entivação, Membranas 
PVC 
Diversas ferramentas e material para trabalhos de 
manutenção 
Combustíveis e lubrificantes 

Malas de assistência médica 
FONTE: ANA (2016) 

QUADRO 14.6 
LISTA DOS RECURSOS MOBILIZÁVEIS PARA GESTÃO DE EMERGÊNCIAS NA BARRAGEM 

(EXEMPLO) 

BENS/ 
EQUIPAMENTO 

CARACTERÍSTICAS 
(CAPACIDADE, 
TONELAGEM) 

LOCAL DE 
ESTACIONAMENTO 
E / OU DEPÓSITO 

NÚMERO

Equipamento 

Giratória 
Pá carregadeira 
Buldozer 
Grua móvel 
Dumper 
Caminhão 
basculante 
Caminhão cisterna 

Meios de 
transporte 

Barco 
Gerador Diesel 
Automóvel 

Equipamento de 
segurança 

Meios de 
comunicação 
portáteis 
Projetores, 
lâmpadas 

FONTE: ANA (2016) 
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14.8 - MAPAS DE INUNDAÇÃO 
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14.9 - FORMULÁRIO - LEVANTAMENTO CADASTRAL DA POPULAÇÃO EXISTENTE 
NA ZONA DE AUTOSSALVAMENTO - ZAS 



BARRAGEM PARANÃ 
FORMULÁRIO - LEVANTAMENTO CADASTRAL DA POPULAÇÃO 

EXISTENTE NA ZONA DE AUTOSSALVAMENTO - ZAS 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – SEAPA‐GO 

RUA 256, Nº 52, Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO‐GOIÂNIA‐ GO, CEP 74610‐200, telefone (62)3201‐ 8960. 1 

Esse roteiro objetiva auxiliar a tomada de decisão sobre as moradias que se 
encontram na Zona de Autossalvamento (ZAS) da Barragem Paranã  

1. Data de preenchimento do formulário.
08/02/2022 

2. Nome Completo do Cadastrante e função.

Guilherme Mrokowski Stroschon, arrendatário e produtor rural da propriedade. Contato do 
Cadastrante: 61 99648-5940. 

Nome do Proprietário: Astor Stroschon 

e-mail do Proprietário: astorfazminuano@gmail.com 

Contato do Proprietário: 61 99982-1885 

3. Tipo de cadastro.

( X ) Inclusão, quando se tratar de domicílio ainda não cadastrado; 

( ) Alteração,  quando houver modificação dos dados referentes ao domicílio, devido a 
inclusão ou exclusão de usuários, ou, a mudança de alguma das informações básicas de 
suas características. 

4. Endereço do domicílio, com ponto referência (local próximo à residência que facilite
sua localização). 
Rodovia GO 116, SN, KM 127, à direita, sentido barragem, percorrer por 3 KM, chegando-
se à Fazenda Pindorama, zona rural, São João d’Aliança-GO, CEP 73760-000. 

5. Coordenadas Geográficas e UTM do domicílio, no DATUM SIRGAS 2000.
14°41'38.65"S / 47°16'8.38"O 
ZONA 23L 255666.77 m E / 8374283.18 m S 

6. Método construtivo dos domicílios, quanto a edificação das paredes.

( X ) Tijolo /alvenaria  ( ) Adobe  ( ) Taipa revestida  ( ) Taipa não revestida  ( ) Madeira  

( ) Material aproveitado – materiais impróprios para a construção como papelão , plástico, 
lona, palha, etc.  ( ) Outros – especificar 



BARRAGEM PARANÃ 
FORMULÁRIO - LEVANTAMENTO CADASTRAL DA POPULAÇÃO 

EXISTENTE NA ZONA DE AUTOSSALVAMENTO - ZAS 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – SEAPA‐GO 

RUA 256, Nº 52, Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO‐GOIÂNIA‐ GO, CEP 74610‐200, telefone (62)3201‐ 8960. 2 

7. Número de cômodos (são todos os compartimentos integrantes do domicílio, separados
por paredes, e os existentes na parte externa do prédio, desde que constituam parte 
integrante do domicílio, com exceção de corredores, alpendres, varandas abertas, garagem, 
depósitos e outros compartimentos utilizados para fins não residenciais. 

10 cômodos divididos em duas estruturas, sendo 08 quartos, 01 sala e 01 cozinha. 

8. Abastecimento de água. Caso exista mais de uma fonte de abastecimento, assinalar
aquela que corresponde a água usada para beber. 
(  ) Rede pública   ( X ) Poço   (  ) Nascente  (  ) Outros - especificar 

9. Tipo de tratamento da água utilizada para beber no domicílio.
(  ) Cloração   ( X ) Filtração   ( ) Fervura  ( ) Mineral  ( ) Sem tratamento 

10. Esgotamento sanitário. Tipo de destino dado às fezes e urina.
(  ) Rede pública  ( X ) Fossa de qualquer tipo  (  ) Céu aberto 

11. Destino do lixo.

( X ) Coletado, quando encaminhado para o sistema público de coleta e destinação final; 

(  ) Queimado ou enterrado 

(  )  Jogado a céu aberto  

12. Energia elétrica.

( X ) Sim                (  ) Não 

13. Nome completo de cada um dos integrantes do domicílio, com informações de idade,
ocupação, raça (branca, parda, negra, indígena, amarela / oriental), grau de escolaridade 
(não sabe ler ou escrever, alfabetizado, fundamental incompleto, fundamental completo, 
ensino médio incompleto, ensino médio completo, superior incompleto, superior completo, 
especialização, mestrado, doutorado) e contato para cada um deles (telefone com DDD e 
e_mail). 
ERCILIA SOARES FARIAS – PARDA – 42 ANOS - FUNDAMENTAL COMPLETO – 
38 998761704 
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO – PARDO – 22 – FUNDAMENTAL 
COMPLETO – 61 999310321 



BARRAGEM PARANÃ 
FORMULÁRIO - LEVANTAMENTO CADASTRAL DA POPULAÇÃO 

EXISTENTE NA ZONA DE AUTOSSALVAMENTO - ZAS 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – SEAPA‐GO 

RUA 256, Nº 52, Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO‐GOIÂNIA‐ GO, CEP 74610‐200, telefone (62)3201‐ 8960. 3 

JOSE MARIA PEREIRA DAS NEVES – NEGRO – 40 ANOS – ALFABETIZADO - 38 
998761704 
MANOEL RUBENS DE OLIVEIRA SOUZA – BRANCO – 36 ANOS – 
FUNDAMENTAL COMPLETO - 61 999310321 
NELSON RIBEIRO DA SILVA – BRANCO – 42 ANOS – ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO – 38 998906332 

14. Especificar o nome dos domiciliados que tem autonomia de ir e vir preservada, não
necessitando do auxílio de terceiros para deslocar-se livremente, por exemplo, quando o 
indivíduo tem condição de ir ao centro de saúde por seus próprios meios. 
ERCILIA SOARES FARIAS – PARDA – 42 ANOS - FUNDAMENTAL COMPLETO – 
38 998761704 
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA FILHO – PARDO – 22 – FUNDAMENTAL 
COMPLETO – 61 999310321 
JOSE MARIA PEREIRA DAS NEVES – NEGRO – 40 ANOS – ALFABETIZADO - 38 
998761704 
MANOEL RUBENS DE OLIVEIRA SOUZA – BRANCO – 36 ANOS – 
FUNDAMENTAL COMPLETO - 61 999310321  
NELSON RIBEIRO DA SILVA – BRANCO – 42 ANOS – ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO – 38 998906332 

15. Especificar o nome dos domiciliados impossibilitados de se deslocar por seus próprios
meios, por falta de condições físicas ou mentais. 

NENHUM 

16. Tempo de moradia dos domiciliados. No caso dos indivíduos chegarem no domicílio
em períodos diferentes, deve-se registrar o tempo de permanência do morador mais antigo. 

7 MESES 

17. Renda familiar, em salários-mínimos (somatória mensal dos valores de rendimento
dos integrantes daquela família). 

3 SALÁRIOS-MÍNIMOS. 



BARRAGEM PARANÃ 
FORMULÁRIO - LEVANTAMENTO CADASTRAL DA POPULAÇÃO 

EXISTENTE NA ZONA DE AUTOSSALVAMENTO - ZAS 

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – SEAPA‐GO 

RUA 256, Nº 52, Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO‐GOIÂNIA‐ GO, CEP 74610‐200, telefone (62)3201‐ 8960. 4 

18. Existem animais domésticos, silvestres ou exóticos habitando o domicílio? Considera-
se animais domiciliados aqueles que têm alguma dependência do domicílio, seja para 
abrigo ou alimentação. Animais de interesse econômico não devem ser registrados, tais 
como vacas, cavalos, porcos, ovelhas. 

 ( X ) Cachorro    (   ) Gato  (   ) Pássaro   (   ) outros 

19. Os moradores possuem local para se abrigarem no caso de alguma emergência?

SIM 

20. O domicílio está exposto a algum destes riscos ambientais?

(  ) Desabamento / deslizamento de terra    ( X ) Enchente / inundação   (  ) Trânsito de 
veículos     (  ) Poluição atmosférica e / ou química        (   ) Resíduos / lixo   

(   ) Nenhum 

Figura 01: Localização da sede da Fazenda Pindorama, com relação à barragem Paranã. 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

CREA-SC ART OBRA OU SERVIÇO 
6319888-1 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina 

1. Responsável Técnico 

DIEGO DAVID BAPTISTA DE SOUZA 
Titulo Profissional : Engenheiro Civil 

Empresa Contratada ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A 

2. Dados do Contrato 

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
Endereço RUA 82 , SIN 
Complemento· 
Cidade: GOIANIA 

Bairro: CENTRO ADMINISTRATIV 
UF: GO 

Equipe - ART Principal 

RNP: 1700818171 I 
Registro· 078955-8-SC 

Registro: 03871 0-5-SC 

CPF/CNPJ: 21 652.711/0001-10 
N•: 400 

Valor da Obra/Serviço/Contrato. R$ 435.711 ,64 Ação Institucional· 
CEP. 74015-908 I 

3. Dados Obra/Serviço 

Proprietário; SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
Endereço· Barragem Paranã e Porteira 
Complemento· 
Cidade· SAO JOAO D ALIANCA 
Data de Inicio: 21/08/2017 Data de Término. 18105/2018 

4. Atividade Técnica 

Consultoria 
Barragem de terra 

5 Observações 

Inspeção 

Dimensão do Trabalho. 

Plano de Segurança da Barragem Parana e Porteira CT 03812017-SED P00319/00 

6. Declarações 

Bairro: Zona Rural 
UF: GO 

Coordenadas Geográficas: 

Projeto 

1.00 Obra (s) 

CPF/CNPJ. 21 .652.711/0001-10 
N": SN 

CEP. 73760-000 

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na 
legislação especifica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

7. Entidade de Classe 

SENGE/SC - 13 

8. Informações 

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa. 
Situação do pagamento da taxa da ART: 

TAXA DAART PAGA EM 20/09/2017 NO VALOR DE R$ 214,82 

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc org br/art 

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual. 

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Sumula 473 do STF, 
na Lei 9. 784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA. 

www .crea-sc.org .br 
Fone (48) 3331-2000 

falecom@crea-sc org.br 
Fax (48) 3331-2107 

9. Assinaturas 

~~S~'~'~~ê~ "' "w"'~·~"w" 
'\,_ DIE~~ID BAPTISTA DE SOUZA 

027.07 4.679-01 

Contratante SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

21 .652.71110001 -10 



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2021 7685783-5

Inicial
Equipe - ART 6319888-1

1. Responsável Técnico

FERNANDO FONSECA DE FREITAS
Título Profissional: Engenheiro Ambiental

Empresa Contratada: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A

RNP:
Registro:

Registro:

2518395393
163377-2-SC

038710-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: RUA 82, S/N Nº: 400
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIV
Cidade: UF: CEP:GOIANIA GO 74015-908
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 435.711,64 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: Barragem Paranã e Porteira Nº: SN
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: UF: CEP:SAO JOAO D ALIANCA GO 73760-000
Data de Início: 13/03/2019 Data de Término: 16/02/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Barragem de terra
Projeto Da Gestão Ambiental

Dimensão do Trabalho: 1,00 Obra(s)

5. Observações

Plano de Segurança da Barragem Paranã e Porteira. CT 038/2017-SED. P00319/00.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SENGE/SC - 13

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 26/02/2021 | Registrada em: 16/02/2021
  Valor Pago: R$ 88,78 | Data Pagamento: 24/02/2021 | Nosso Número: 14002104000117494

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA 

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 16 de Fevereiro de 2021

FERNANDO FONSECA DE FREITAS

042.331.761-05

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

21.652.711/0001-10



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2021 7685793-2

Inicial
Equipe - ART 6319888-1

1. Responsável Técnico

ANAXIMANDRO STECKLING MULLER
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A

RNP:
Registro:

Registro:

2505651639
087292-5-SC

038710-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: RUA 82, S/N Nº: 400
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIV
Cidade: UF: CEP:GOIANIA GO 74015-908
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 435.711,64 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: Barragem Paranã e Porteira Nº: SN
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: UF: CEP:SAO JOAO D ALIANCA GO 73760-000
Data de Início: 21/08/2017 Data de Término: 16/02/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Plano de Segurança de Barragem
Coordenação Inspeção

Dimensão do Trabalho: 1,00 Obra(s)

5. Observações

Plano de Segurança da Barragem Paranã e Porteira. CT 038/2017-SED. P00319/00.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SENGE/SC - 13

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 26/02/2021 | Registrada em: 16/02/2021
  Valor Pago: R$ 88,78 | Data Pagamento: 24/02/2021 | Nosso Número: 14002104000117500

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA 

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 16 de Fevereiro de 2021

ANAXIMANDRO STECKLING MULLER

047.868.259-05

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

21.652.711/0001-10



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2021 7685797-5

Inicial
Equipe - ART 6319888-1

1. Responsável Técnico

JOAO RAPHAEL LEAL
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A

RNP:
Registro:

Registro:

2500821889
039133-7-SC

038710-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: RUA 82, S/N Nº: 400
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIV
Cidade: UF: CEP:GOIANIA GO 74015-908
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 435.711,64 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: Barragem Paranã e Porteira Nº: SN
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: UF: CEP:SAO JOAO D ALIANCA GO 73760-000
Data de Início: 21/08/2017 Data de Término: 16/02/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Plano de Segurança de Barragem
Elaboração Inspeção

Dimensão do Trabalho: 1,00 Obra(s)

5. Observações

Plano de Segurança da Barragem Paranã e Porteira. CT 038/2017-SED. P00319/00.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SENGE/SC - 13

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 26/02/2021 | Registrada em: 16/02/2021
  Valor Pago: R$ 88,78 | Data Pagamento: 24/02/2021 | Nosso Número: 14002104000117503

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA 

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 16 de Fevereiro de 2021

JOAO RAPHAEL LEAL

799.137.259-68

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

21.652.711/0001-10



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2021 7685798-3

Inicial
Equipe - ART 6319888-1

1. Responsável Técnico

LUCAS RODRIGUES HECKRATH
Título Profissional: Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Empresa Contratada: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A

RNP:
Registro:

Registro:

2510339702
111498-2-SC

038710-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: RUA 82, S/N Nº: 400
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIV
Cidade: UF: CEP:GOIANIA GO 74015-908
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 435.711,64 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: Barragem Paranã e Porteira Nº: SN
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: UF: CEP:SAO JOAO D ALIANCA GO 73760-000
Data de Início: 21/08/2017 Data de Término: 16/02/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Plano de Segurança de Barragem
Elaboração Inspeção

Dimensão do Trabalho: 1,00 Obra(s)

5. Observações

Plano de Segurança da Barragem Paranã e Porteira. CT 038/2017-SED. P00319/00.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SENGE/SC - 13

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 26/02/2021 | Registrada em: 16/02/2021
  Valor Pago: R$ 88,78 | Data Pagamento: 24/02/2021 | Nosso Número: 14002104000117504

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA 

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 16 de Fevereiro de 2021

LUCAS RODRIGUES HECKRATH

064.830.179-60

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

21.652.711/0001-10



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2021 7685800-1

Inicial
Equipe - ART 6319888-1

1. Responsável Técnico

JEAN DE SOUZA
Título Profissional: Engenheiro Industrial - Mecânica

Empresa Contratada: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A

RNP:
Registro:

Registro:

2500182762
072222-5-SC

038710-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: RUA 82, S/N Nº: 400
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIV
Cidade: UF: CEP:GOIANIA GO 74015-908
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 435.711,64 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: Barragem Paranã e Porteira Nº: SN
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: UF: CEP:SAO JOAO D ALIANCA GO 73760-000
Data de Início: 21/08/2017 Data de Término: 16/02/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Equipamentos eletromecânicos
Projeto

Dimensão do Trabalho: 1,00 Obra(s)

5. Observações

Plano de Segurança da Barragem Paranã e Porteira. CT 038/2017-SED. P00319/00.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SENGE/SC - 13

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 26/02/2021 | Registrada em: 16/02/2021
  Valor Pago: R$ 88,78 | Data Pagamento: 24/02/2021 | Nosso Número: 14002104000117509

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA 

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 16 de Fevereiro de 2021

JEAN DE SOUZA

024.632.859-23

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

21.652.711/0001-10



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2021 7685803-6

Inicial
Equipe - ART 6319888-1

1. Responsável Técnico

MAYKEL ALEXANDRE HOBMEIR
Título Profissional: Engenheiro Mecânico

Empresa Contratada: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A

RNP:
Registro:

Registro:

1700821687
070526-0-SC

038710-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: RUA 82, S/N Nº: 400
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIV
Cidade: UF: CEP:GOIANIA GO 74015-908
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 435.711,64 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: Barragem Paranã e Porteira Nº: SN
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: UF: CEP:SAO JOAO D ALIANCA GO 73760-000
Data de Início: 21/08/2017 Data de Término: 16/02/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Equipamentos eletromecânicos
Projeto

Dimensão do Trabalho: 1,00 Obra(s)

5. Observações

Plano de Segurança da Barragem Paranã e Porteira. CT 038/2017-SED. P00319/00.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SENGE/SC - 13

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 26/02/2021 | Registrada em: 16/02/2021
  Valor Pago: R$ 88,78 | Data Pagamento: 24/02/2021 | Nosso Número: 14002104000117514

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA 

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 16 de Fevereiro de 2021

MAYKEL ALEXANDRE HOBMEIR

034.898.439-16

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

21.652.711/0001-10



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2021 7685805-2

Inicial
Equipe - ART 6319888-1

1. Responsável Técnico

ROBERTO BORGES MORAES
Título Profissional: Geólogo

Empresa Contratada: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A

RNP:
Registro:

Registro:

2200821980
049780-4-SC

038710-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: RUA 82, S/N Nº: 400
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIV
Cidade: UF: CEP:GOIANIA GO 74015-908
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 435.711,64 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: Barragem Paranã e Porteira Nº: SN
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: UF: CEP:SAO JOAO D ALIANCA GO 73760-000
Data de Início: 21/08/2017 Data de Término: 16/02/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Geologia 
Projeto

Dimensão do Trabalho: 1,00 Unidade(s)

5. Observações

Plano de Segurança da Barragem Paranã e Porteira. CT 038/2017-SED. P00319/00.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SENGE/SC - 13

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 26/02/2021 | Registrada em: 16/02/2021
  Valor Pago: R$ 88,78 | Data Pagamento: 24/02/2021 | Nosso Número: 14002104000117518

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA 

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 16 de Fevereiro de 2021

ROBERTO BORGES MORAES

381.268.000-97

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

21.652.711/0001-10



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2021 7685808-7

Inicial
Equipe - ART 6319888-1

1. Responsável Técnico

FERNANDO DA SILVA SCHMIDT
Título Profissional: Engenheiro Civil

Empresa Contratada: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A

RNP:
Registro:

Registro:

2501521536
057710-1-SC

038710-5-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: RUA 82, S/N Nº: 400
Complemento: Bairro: CENTRO ADMINISTRATIV
Cidade: UF: CEP:GOIANIA GO 74015-908
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R$ 435.711,64 Honorários: Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO CPF/CNPJ: 21.652.711/0001-10
Endereço: Barragem Paranã e Porteira Nº: SN
Complemento: Bairro: Zona Rural
Cidade: UF: CEP:SAO JOAO D ALIANCA GO 73760-000
Data de Início: 21/08/2017 Data de Término: 16/02/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Barragem de terra
Consultoria Inspeção Projeto

Dimensão do Trabalho: 1,00 Obra(s)

5. Observações

Plano de Segurança da Barragem Paranã e Porteira. CT 038/2017-SED. P00319/00.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SENGE/SC - 13

8. Informações

  Valor ART:  R$ 88,78 | Data Vencimento: 26/02/2021 | Registrada em: 16/02/2021
  Valor Pago: R$ 88,78 | Data Pagamento: 24/02/2021 | Nosso Número: 14002104000117526

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART: TAXA DA ART PAGA 

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

FLORIANOPOLIS - SC, 16 de Fevereiro de 2021

FERNANDO DA SILVA SCHMIDT

036.994.019-95

Contratante: SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

21.652.711/0001-10
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AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

E SANEAMENTO BÁSICO

OFÍCIO N9 262/2021/SFI/ANA
Documento n° 02500.041566/2021-19

Brasília, 6 de setembro de 2021.

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado de Goiás -SEARA
Rua 256, 52, Setor Leste Universitário
74.610-20 - GOIÂNIA - GO

Assunto: Resultado da Análise do PSB da Barragem Paranã - SNÍSB 22, protocolado em
resposta aos Ofícios n® 256/2020/SFI/ANA e n° 317/2020/SFI/ANAe envio do Al 3380/2021
Referência: Processos n° 02501.000483/2012, 02501.004575/2019 e 02501.004360/2019;
Documentos n°02500.049142/2020, 02500.016585/2021 e 02500.037015/2021

Senhor Secretário,

1. Informamos Vossa Senhoria que avaliamos o conteúdo do PSB apresentado em
resposta ao Ofício n° 317/2020/SFI/ANA. Nessa avaliação do PSB, verificamos que há a
necessidade de ajustes e complementações visando atender ao conteúdo mínimo
regulamentado pela Resolução ANA ns 236/2017 e às alterações e acréscimos trazidos pela Lei
n9 14.066, de 2020. Por esse motivo, e no sentido de orientar a adequação desse Importante
requisito de segurança da barragem, notificamos a Secretaria de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento do Estado de Goiás -SEAPA a apresentar uma versão revisada do PSB, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento deste ofício, conformeajustes descritos
em anexo:

2. Deve-se ainda destacar os requisitos e conteúdos, conforme previsão da Lei ne
12.334, de 2010, com as alterações e acréscimos trazidos pela Lei n^ 14.066, de 2020, que ainda
não foram atendidos:

"A/t.8 O Plano de Segurança da Barragem deve compreender, no mínimo, as
seguintes informações:

II - dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, inclusive, no
caso de empreendimentos construídos após a promulgação desta Lei, do projeto como
construído, bem como aqueles necessários para a operação e manutenção da barragem;

Os documentos destinados a ANA devem, preferencialmente, ser encaminhados por meio do serviço de protocolo eletrônico disponibilizado no
endereço www.ana.gov.br

Documento assinado digítalm^e po: ALANVAZ LOPES

A auterflcidade deste documoiAo 02500.041566/2021-19 pode 9» verifcada no site N9://vwiricacaaana.gov.br informando o código venfícador BFA3A206
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E SANEAMENTO BÁSICO

IV - manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e de
monitoramento e relatórios de segurança da barragem;

V- regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem;

Art. 12. O PAEestabelecerá as ações a serem executadas pelo empreendedor
da barragem em caso de situação de emergência, bem como identificará os agentes a serem
notificados dessa ocorrência, devendo contemplar, pelo menos:

IV - programas de treinamento e divulgação para os envolvidos e para as
comunidades potencialmente afetadas, com a realização de exercícios simulados
periódicos; (Redação dada pela Lei n^ 14.066, de 2020)

VI - medidas específicas, em articulação com o poder público, para resgatar
atingidos, pessoas e animais, para mitigar impactos ambientais, para assegurar o

abastecimento de água potável e para resgatar e salvaguardar o patrimônio cultural;
(Incluído pela Lei n^ 14.066, de 2020)

VII - dimensionamento dos recursos humanos e materiais necessários para
resposta ao pior cenário identificado; (Incluído pela Lei n^ 14.066, de 2020)

IX - levantamento cadastral e mapeamento atualizado da população existente
na ZAS, incluindo a identificação de vulnerabilidades sociais; (Incluído pela Lein^ 14.066, de
2020)

X - sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem
integrado aos procedimentos emergenciais; (Incluído pela Lei n^ 14.066, de 2020)

XI - plano de comunicação, incluindo contatos dos responsáveis pelo PAE no
empreendimento, da prefeitura municipal, dos órgãos de segurança pública e de proteção e
defesa civil, das unidades hospitalares mais próximas e das demais entidades envolvidas;
(Incluído pela Lei n^ 14.066, de 2020)

3. Considerando as anomalias destacadas pelo PSB, relacionadas ao estado de
conservação da barragem no rio Paranã, destaco que a secretaria foi autuada em 2019 com a
penalidade de Advertência, Al ns 3208/2019, que estabeleceu a seguinte medida corretiva:
executar as recomendações contidas nos Relatórios de Inspeções Regulares da barragem
Paranã e encaminhar os documentos comprobatórios das execuções para ANA. Sobre essa
questão, no Ofício n^ 794/2019-SEAPA foi apresentado o cronograma de execução de um
contrato para elaboração do Projeto Executivo de Reforma da Barragem Paranã. Nesse ofício a

Documento assinado por ALAN VAZLOPES

Aautenticidade deste documento 02500.041566/2021-19 pode serverificada nosite WÇi://veriricacao-ana.gov brinformando o código verificador BFA3A2D6
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E SANEAMENTO BÁSICO

SEAPA solicitou a dilação do prazo para atendimento do Al n^ 3208/2019, sendo que o prazo
solicitado se encerrou em 17/05/2020.

4. Vencido o prazo, a SEAPA foi notificada, via Ofício n° 256/2020/SFI/ANA, recebido
em 20/10/2020, a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, o Projeto Executivo de Recuperação
da Barragem Rio Paraná juntamente com um cronograma de obras, atestando os prazos para
equacionamento das anomalias relatadas nos relatórios de ISRs.

5. A ANA não recebeu resposta à solicitação e conforme consta, as anomalias

classificadas como médias ou altas ainda persistem. O empreendedor informa no relatório de
inspeção regular de 2020, que os serviços de recuperação da barragem Paranã serão realizados
pela CODEVASF, em cooperação com a SEAPA, à exceção dos equipamentos hidro
eletromecânicos.

6. Nesse sentido, considerando que não foram atendidas as solicitações da ANA
contidas no Ofício n° 256/2020/SFI/ANA e que se encontra vencido o prazo concedido à SEAPA
para atendimento do Al n^ 3208/2019, foi lavrado Auto de Infração Al
3380/2021/COFIS/SFI-ANA (Documento 02500.037015/2021), com a penalidade de Multa
Simples, no qual se requer, no prazo de 30 (trinta dias), a contar do recebimento da notificação,
a seguinte providência:

• Apresentar o Projeto Executivo de Recuperação da Barragem Rio Paraná e cronograma
de obras, que trata da execução das recomendações expressas em relatórios de ISRs,
com ateste, do engenheiro responsável pela segurança da barragem, dos prazos para
equacionamento das anomalias relatadas nos relatórios de ISRs.

7. Ressaltamos que o não atendimento das solicitações nos prazos estabelecidos, a
contar do recebimento deste Ofício, poderá ensejar a aplicação de outras penalidades previstas
na Lei n^ 12.334, de 2010 e na Resolução ANA n^ 24, de 04 de maio de 2020. Por fim, os prazos
indicados neste Ofícios poderão ser eventualmente prorrogados mediante solicitação da SEAPA
acompanhada de justificativa tecnicamente fundamentada

8. Esclarecimentos e informações adicionais podem ser obtidos junto a
Coordenação de Fiscalização de Serviços Públicos e Segurança de Barragens, via e mail:
cofis@ana.gov.bre por meio dos telefones (61) 2109-5677 e (61) 2109-5246.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
ALAN VAZ LOPES

Superintendente de Fiscalização

DocuiTWitoassinado dij^lmente por ALANVAZ LOPES

AautentícidKle cfeste docum^o 02500 041566/2021-19 pode serverificada no site Wtp //venfcacao.ana.gov.br informando ocódigo verificador BFA3A2D6
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ANEXO I - Complementações necessárias ao PSB

Volume 1- Informações Gerais:

a. Incluir organograma da equipe responsável pela segurança da barragem
no rio Paranã ou, caso não exista, estabelecer organograma da equipe necessária
para que o PSB seja adequadamente implementado e operacionalizado.

b. O volume I faz observações em relação a Informações não fornecidas, tais
como especificações técnicas e manuais/regras de operação dos equipamentos
hídromecânicos da tomada d'água, dados geotécnicos pertinentes a áreas da
barragem. Sobre essa questão, complementar o PSB com as informações
faltantes.

Volume II -Documentação Técnica do Empreendimento:

c. Inserir manuais/regras de operação do sistema hidro eletromecânico da
tomada d'água e descarregador de fundo.

d. Incluir, como anexo do Volume II, a relação de documentos técnicos, que
constituem o projeto executivo da barragem, com os desenhos referentes ao

maciço terroso, vertedor de soleira livre, descarga de fundo, tomada d'água,
estudo topobatimétrico e vertedor complementar, listados respectivamente nos
quadros 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 do PSB e com os relatórios de projeto do
vertedouro complementar, relacionados no quadro 1.7.

Volume III -Planos e procedimentos:

e. O PSB não estabelece regra operacional para o descarregador de fundo e
também não informa acerca da regra de operação da tomada d'água, se
limitando a dizer que não foram fornecidas as informações. Assim, recomenda-se
definir e incluir as regras operacionais do sistema hidro eletromecânico da
barragem no referido plano.

f. O documento recomenda ações de manutenção na barragem de terra,
cita o exemplo da necessidade de reavaliação da capacidade da drenagem
superficial e instalação de dispositivos em áreas com drenagem superficial
deficiente, porém não define quais seriam esses locais e quais os dispositivos que
precisam ser instalados, a fim de nortear as ações de melhorias. Recomenda-se
que o Volume V - Revisão Periódica de Segurança de Barragem conste da
memória de cálculo da avaliação hidráulica do sistema de drenagem superficial e
do detalhamento da localização dos dispositivos de drenagem superficial a serem
instalados.

g. O documento lista ações de manutenção a implementar nas estruturas da
barragem do rio Paranã, mas não apresenta uma proposta de planejamento das
manutenções ao longo dos anos de operação da barragem, com a identificação
das possíveis anomalias que poderão ocorrer nas estruturas da barragem, os
possíveis impactos gerados na segurança da barragem e as possíveis intervenções

Documento assinãdú per ALAN VAZLOPES

Aautenticiclade deste doajm«Tto 02500 041566/2021-19 pode serverifcada nosite Wtp//verificacao-ana.gov.br informando o código verificador BFA3A2D6



^yANA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

E SANEAMENTO BÁSICO

preventivas e corretivas compatíveis com a gravidade da situação, que deverão
nortear as ações de manutenção do empreendedor ao longo da operação da
barragem. Assim, solicita-se definir um plano de manutenção para a barragem
para os diferentes componentes da barragem, considerando as possíveis
anomalias que poderão ocorrer.

h, O Volume não contém um plano de monitoramento e instrumentação e
se limita em informar que a barragem não possui instrumentação e que foi
prevista a instalação de medidores de vazão, marcos superficiais e medidores de
nível de água contudo; não há uma planta de identificação e locação dos
instrumentos, tampouco são definidos freqüência de leituras e níveis de controle
de segurança para os instrumentos a serem instalados. Assim, solicita-se definir
um plano de monitoramento e Instrumentação;

Volume IV- Registros e Controles:

i. Incluir nos registros do PSB os Relatórios da 6^ 7^ e 8^ Inspeção Regular
de Segurança de Barragem, de 27.08.2018, 12.11.2019 e 07.10.2020
respectivamente.

Volume V- Revisão Periódica de Segurança da Barragem-RPSB:

j. Incluir análise de estabilidade da barragem de terra para condição de
carregamento excepcional (N.A. Maximorum).

k. Incluir verificação hidráulica do sistema de drenagem superficial;

I. Definir níveis de controle dos instrumentos a serem instalados e

m. Detalhar as recomendações de melhorias a implementar, considerando as
verificações e avaliações solicitadas nos itens j, k e I.

Volume VI - Plano de Ação de Emergência-PAE:

n. O PAE deve dimensionar e recomendar os recursos materiais e logísticos
necessários para intervenções na barragem e ombreiras, em resposta a situações
de alerta ou emergência.

o. Especificar as edificações potencialmente atingidas pela mancha de
inundação no cenário 2.

p. O PAE deve contemplar o cadastro da população potencialmente afetada
da ZAS, incluindo a identificação de vulnerabilidades sociais.

q. Encaminhar uma cópia do PAE à Defesa Civil e Prefeituras nas áreas
possivelmente afetadas pela mancha de inundação e acrescentar folha de
controle de entrega de cópias do documento.

Dooimento assinado dígitalma^e por ALAN VAZLOPES
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ANEXO

Auto de Infração com a respectiva penalidade e medidas corretivas

Auto de Infração

Prazo

Barragem
Penalidade

para

execução

NO do Al Medidas corretivas das

medidas

corretivas

(dias)

a. Apresentar o

Projeto Executivo de

Recuperação da
Barragem Rio

Paranã;

b. Apresentar
Al 3380/2021 cronograma de

obras, que trata da

(Doc.02500.037015/2021) Multa execução das

Paranã
Simples recomendações

30
(valor base

R$ 2.000,00)
expressas em

relatórios de ISRs,

com 0 ateste, do

Eng. responsável

pela segurança da

barragem, dos

prazos para

equacionamento

das anomalias

relatadas.

Documento assinado digitatmente por ALANVAZ LOPES
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AUTO DE INFRAÇÃO N9 3380/2021/COFIS/SFI-ANA
Documento 02500.037015/2021-51

DADOS CADASTRAIS

Nome / Razão Social;
Estado de Goiás, por Intermédio da Secretaria de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEARA)

Endereço: Rua 256, 52

Município/UF: Goiânia/GO

Telefone: E-mail:

11. DADOS DA INTERFERÊNCIA

CNPJ/CPF:

32.746.632/0001-95

Bairro: Setor Leste Universitário

CEP: 74610-200

Bacia hidrográfica/sistema hídrico: RH do TOCANTINS_ARAGUAIA

Corpo hídrico: Rio Paranã

Latitude: -14,69116

Tipo de interferência: Barragem Rio Paranã

(SNISB 22)

ML DADOS DA OUTORGA

N*" do ato:

Longitude: -47,27958

Finalidade:

Data de vencimento:Órgãoemissor:

ANA 126/2006

IV. DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO

Não atendeu as solicitações contidas no Ofício n° 256/2020/SFI/ANA, de apresentação do
Projeto de Recuperação, juntamente com um cronograma de obras, atestando os prazos
para equaclonamento das anomalias relatadas.

V. ENQUADRAMENTO DA INFRAÇÃO E PENALIDADE (Lei n^ 12.334/2010 e Resolução
ne 24/2020)

Documento assinado digitaímer^e por HELTON FRANCA CARNEIRO

Aautenticidade destedocumento (^500037015/2021-51 podeserverificada nositehtç //y^jcacao.aia.govbrinformando o código verificador; CFB6D0D3.
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Artigo: 17 Inciso: Alínea: f

Infringir normas estabelecidas nos regulamentos administrativos concernentes a recursos
hídricos, compreendendo instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades
competentes, quando o usuário ou empreendedor não atender às recomendações
apresentadas em relatório de inspeção de segurança regular de barragem classificada com
o Nível de Perigo Global da Barragem (NPGB) Atenção.
Penalidade: MULTA SIMPLES

• Advertência ^ Multa simples • Multa diária • Embargo provisório • Embargo
definitivo

VI. AÇÕES NECESSÁRIAS PARA REGULARIZAÇÃO

i. Apresentar o Projeto Executivo de Recuperação da Barragem Rio Parang
ii. Apresentar cronograma de obras, que trata da execução das recomendações

expressas em relatórios de ISRs, com o ateste, do Eng. responsável pela segurança
da barragem, dos prazos para equacionamento das anomalias relatadas nos
relatórios de ISRs.

PRAZO: 30 (trinta) dias, a partir da data de ciênciado usuário.

VII. INFORMAÇÕES SOBRE ALAVRATURA

Brasília, 11 de agosto de 2021.

Nome do representante/assinatura:

Matrícula SIAPE - servidor responsável:

HELTON FRANÇA CARNEIRO
1572205

I- o usuário poderá apresentarrecurso administrativo no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de
recebimento do presente documento.

II - Endereço: Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) - Setor Policial Sul, Área 5, Quadra 3,
Bloco L, Protocolo. Brasília/DF. CEP: 70610-200. Os documentos também podem ser encaminhados pela
Internet através do site da ANA: http://eprotocolo.ana.gov.br/default.html

^^lECEBIDO
Em,

PROTOCOLO SETORIAL-J

Docum^o assinado digctalmenta por. HELTON FRANCACARNEIRO

A autenticidade deste documento 02500.037015/2021-51 pode ser verificada no site http://venric8cao.ana.gov.br informando o código verificador: CFB600D3
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Ref.:  EGVP00319/00-10-CE-0001-21 Barueri, 04 de dezembro de 2021. 
 
 
 

Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado de Goiás – SEAPA 

Rua 252, nº 52, Setor Leste Universitário  

Goiânia - GO 

CEP 74.610-200 

 
Atenção:  Sr. Victor Hugo Antunes 

 
Assunto: Oficio 256/2020/SFI/ANA - Resultado da Análise do PSB da Barragem 
Paranã – SNISB 22, protocolado em resposta aos Ofícios 256/2020/SFI/ANA e 
nº317/2020/DFI/ANA e envio do AI 3380/2021. 
 

REF: Processos nº 02501.000483/2012, 02501.004575/2019 e 02501.004360/2019; 

Documento nº 02500.049142/2020, 02500.016585/2021 e 02500.037015/2021. 

 

Pela presente, Nova Engevix Engenharia e Projetos S/A inscrita no CNPJ sob n. 

00.103.582/0001-31, com sede estabelecida em Barueri, São Paulo, à Alameda Araguaia, 

3571, Centro Empresarial Tamboré, CEP 06.455-00; em atenção ao ofício, acima 

referenciado, na qualidade de CONTRATADA, vem apresentar parecer sobre as 

recomendações apresentadas, nos seguintes termos: 

 
VOLUME I – INFORMAÇÕES GERAIS: 
 

a) Incluir organograma da equipe responsável pela segurança da barragem no rio Paranã 

ou, caso não exista, estabelecer organograma da equipe necessária para que o PSB 

seja adequadamente implementado e operacionalizado. 

RESPOSTA NOVA ENGEVIX: O organograma da equipe responsável pela segurança 

da barragem no rio Paranã foi inserida no item 3 – Identificação da estrutura 

organizacional de segurança de barragens, na página quatro do relatório EGVP00319-

00-10-RL-1001.  

b) O volume I faz observações em relação a Informações não fornecidas, tais como 

especificações técnicas e manuais/regras de operação dos equipamentos 

hidromecânicos da tomada d'água, dados geotécnicos pertinentes a áreas da 

barragem. Sobre essa questão, complementar o PSB com as informações faltantes. 

RESPOSTA NOVA ENGEVIX: Os documentos técnicos existentes foram inseridos nos 

Volumes citados do PSB da barragem Paranã.  
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VOLUME II - DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO: 
 

c) Inserir manuais/regras de operação do sistema hidro eletromecânico da tomada d'água 

e descarregador de fundo. 

RESPOSTA NOVA ENGEVIX: A operação do reservatório Paranã foi estabelecida 

pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA, pela Resolução 1.399, de 08 de setembro de 2014. A Resolução citada foi 

inserida como Anexo IV do relatório.  

d) Incluir, como anexo do Volume II, a relação de documentos técnicos, que constituem 

o projeto executivo da barragem, com os desenhos referentes ao maciço terroso, 

vertedor de soleira livre, descarga de fundo, tomada d'água, estudo topobatimétrico e 

vertedor complementar, listados respectivamente nos quadros 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 

1.6 do PSB e com os relatórios de projeto do vertedouro complementar, relacionados 

no quadro 1.7. 

RESPOSTA NOVA ENGEVIX: Os documentos técnicos, que constituem o projeto 

executivo da barragem, com os desenhos referentes ao maciço terroso, vertedor de 

soleira livre, descarga de fundo, tomada d'água e levantamento topobatimétrico foram 

inseridos no Anexo I do relatório EGVP00319/00-10-RL-1002. A documentação 

técnica referente ao vertedor complementar foi inserido como Anexo II do relatório 

EGVP00319/00-10-RL-1002.  

 

VOLUME III – PLANOS E PROCEDIMENTOS  

e) O PSB não estabelece regra operacional para o descarregador de fundo e também 

não informa acerca da regra de operação da tomada d'água, se limitando a dizer que 

não foram fornecidas as informações. Assim, recomenda-se definir e incluir as regras 

operacionais do sistema hidro eletromecânico da barragem no referido plano. 

RESPOSTA ENGEVIX: A regra operacional do reservatório foi definido pela 

Resolução 1399, de 08 de setembro de 2014, que estabelece procedimentos para a 

emissão de outorga preventiva e outorga de direito de uso de recurso hídricos no rio 

Paranã, no trecho compreendido entre a barragem Paranã e a confluência com o rio 

Corrente. A resolução foi inserido como Anexo I do relatório EGVP00319/00-10-RL-

1003. 

f) O documento recomenda ações de manutenção na barragem de terra, cita o exemplo 

da necessidade de reavaliação da capacidade da drenagem superficial e instalação de 

dispositivos em áreas com drenagem superficial deficiente, porém não define quais 

seriam esses locais e quais os dispositivos que precisam ser instalados, a fim de 

nortear as ações de melhorias. Recomenda-se que o Volume V - Revisão Periódica de 

Segurança de Barragem conste da memória de cálculo da avaliação hidráulica do 

sistema de drenagem superficial e do detalhamento da localização dos dispositivos de 

drenagem superficial a serem instalados. 
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RESPOSTA ENGEVIX: A barragem Paranã não possui dispositivos de drenagem 

superficial, no entanto, a implantação destes instrumentos foi prevista no Projeto de 

Recuperação da barragem.  

g) O documento lista ações de manutenção a implementar nas estruturas da barragem 

do rio Paranã, mas não apresenta uma proposta de planejamento das manutenções 

ao longo dos anos de operação da barragem, com a identificação das possíveis 

anomalias que poderão ocorrer nas estruturas da barragem, os possíveis impactos 

gerados na segurança da barragem e as possíveis intervenções preventivas e 

corretivas compatíveis com a gravidade da situação, que deverão nortear as ações de 

manutenção do empreendedor ao longo da operação da barragem. Assim, solicita-se 

definir um plano de manutenção para a barragem para os diferentes componentes da 

barragem, considerando as possíveis anomalias que poderão ocorrer. 

RESPOSTA ENGEVIX: A proposta de planejamento das manutenções foi elaborada 

e está apresentada no Projeto de Recuperação da barragem Paranã.  

h) O Volume não contém um plano de monitoramento e instrumentação e se limita em 

informar que a barragem não possui instrumentação e que foi prevista a instalação de 

medidores de vazão, marcos superficiais e medidores de nível de água contudo; não 

há uma planta de identificação e locação dos instrumentos, tampouco são definidos 

frequência de leituras e níveis de controle de segurança para os instrumentos a serem 

instalados. Assim, solicita-se definir um plano de monitoramento e Instrumentação. 

RESPOSTA ENGEVIX: A identificação e locação dos instrumentos previstos, 

descrição, procedimento e frequência de leituras e níveis de operação estão definidos 

no Projeto de Recuperação da barragem Paranã.  

 

VOLUME IV – REGISTROS E CONTROLES 

i) Incluir nos registros do PSB os Relatórios da 6ª, 7ª e 8ª Inspeção Regular de 

Segurança de Barragem, de 27.08.2018, 12.11.2019 e 07.10.2020 respectivamente. 

RESPOSTA ENGEVIX: Os relatórios da 6ª, 7ª e 8ª Inspeção Regular de Segurança 

de Barragem foram adicionador nos Anexos III, IV e V, respectivamente.  
 

 
VOLUME V - REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA DA BARRAGEM-RPSB: 
 

j) Incluir análise de estabilidade da barragem de terra para condição de carregamento 

excepcional (N.A. Maximorum). 

RESPOSTA ENGEVIX: A análise de estabilidade da barragem de terra para condição 

de carregamento excepcional (N.A. Maximorum) foi inserida no relatório 

EGVP00319/00-10-RL-1005. 

k) Incluir verificação hidráulica do sistema de drenagem superficial; 

mailto:Comercial_Engenharia@engevix.com.br


 
 

NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A - Alameda Araguaia nº 3571, Centro Empresarial Tamboré, município de Barueri, São Paulo - CEP.: 06455-000  
Comercial_Engenharia@engevix.com.br  Tel.: (0 xx 11) 2106-0386 / 2106-0170 - Fax: (0 xx 11) 2106-0161 

 

RESPOSTA ENGEVIX: A barragem Paranã não possui dispositivos de drenagem 

superficial para a verificação hidráulica, no entanto, a implantação deste sistema foi 

prevista e está apresentada no Projeto de Recuperação da barragem. 

l) Definir níveis de controle dos instrumentos a serem instalados 

RESPOSTA ENGEVIX: A definição dos níveis de controle dos instrumentos a serem 

instalados está apresentada no Projeto de Recuperação da barragem Paranã.  

m) Detalhar as recomendações de melhorias a implementar, considerando as verificações 

e avaliações solicitadas nos itens j, k e I. 

RESPOSTA ENGEVIX: A análise de estabilidade da barragem de terra para condição 

de carregamento excepcional (N.A. Maximorum) foi inserida ao relatório 

EGVP00319/00-10-RL-1005. No âmbito do PSB não foram avaliados os itens k e l, 

uma vez que estão apresentados no Projeto de Recuperação da barragem Paranã.   

 
VOLUME VI – PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA – PAE 
 

n) O PAE deve dimensionar e recomendar os recursos materiais e logísticos necessários 

para intervenções na barragem e ombreiras, em resposta a situações de alerta ou 

emergência. 

RESPOSTA ENGEVIX: Redige-se no PAE que, atualmente, não existem recursos 

materiais e logísticos para intervenções em situação de emergência, no entanto, lista 

exemplos, no Item 14.7 do relatório EGVP00319/00-10-RL-1006, de materiais, bens e 

equipamentos para o desenvolvimento de parcerias entre o empreendedor da 

barragem e empresas localizadas em zonas próximas do empreendimento.  

o) Especificar as edificações potencialmente atingidas pela mancha de inundação no 

cenário 2. 

RESPOSTA ENGEVIX: Para a identificação das edificações potencialmente atingidas 

na mancha de inundação no cenário 2 foram utilizados dados secundários, ou seja, 

não foram realizadas visitas de campo. A especificação das edificações deve ocorrer 

após inspeções, efetuadas pelo empreendendo em conjunto com a Defesa Civil. 

p) O PAE deve contemplar o cadastro da população potencialmente afetada da ZAS, 

incluindo a identificação de vulnerabilidades sociais. 

RESPOSTA ENGEVIX: Para a elaboração do Plano de Ação de Emergência (PAE) da 

barragem Paranã foram utilizados dados secundários. Para o cadastro da população 

potencialmente atingida, incluindo a identificação de vulnerabilidades sociais, o 

empreendendo em conjunto com a Defesa Civil, devem realizar inspeções nas 

edificações apontadas como potencialmente afetadas da ZAS.  
 

q) Encaminhar uma cópia do PAE à Defesa Civil e Prefeituras nas áreas possivelmente 

afetadas pela mancha de inundação e acrescentar folha de controle de entrega de 

mailto:Comercial_Engenharia@engevix.com.br


 
 

NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A - Alameda Araguaia nº 3571, Centro Empresarial Tamboré, município de Barueri, São Paulo - CEP.: 06455-000  
Comercial_Engenharia@engevix.com.br  Tel.: (0 xx 11) 2106-0386 / 2106-0170 - Fax: (0 xx 11) 2106-0161 

 

cópias do documento. 

RESPOSTA ENGEVIX: A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento do governo do Estado de Goiás, a SEAPA, deve enviar as cópias do 

relatório EGVP00319/00-10-RL-1006 à defesa civil e prefeituras dos municípios 

afetados. 

 

 
 
Atenciosamente, 

 

 

________________________________________ 
Diego David Baptista de Souza 
Diretor 
ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S.A 
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