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1

A
APRESE
ENTAÇÃO
O

O prresente docuumento, inttitulado “Reelatório Fin
nal dos Pro
ojetos Execcutivos do Lote
L
D/
Volu
ume 1 - Texxto Descritivvo / Tomo A
A”, é parte integrante do
d Contratoo Administrrativo Nº
38/20007-MI, ceelebrado entre o Miinistério daa Integraçãão Nacionaal e o Consórcio
ECO
OPLAN-SKIILL, que tem por objeto a execução de serviçoos de con
nsultoria
especcializada paara “Elaborração do Pr
Projeto Execcutivo, Refeerente ao Loote D, da Primeira
P
Etapa de Implaantação do
o Projeto dde Integraçção do Rio
o São Franncisco com
m Bacias
Hidrrográficas do
d Nordeste Setentrionaal”.
O Prrojeto de Inntegração do
d Rio Sãoo Francisco
o com Bacias Hidrogrráficas do Nordeste
N
Setenntrional (PIISF) está diividido em dois eixos,, Norte e Leste. O Lotte “D” faz parte do
Eixo Leste que se
s localiza nos
n estadoss de Pernam
mbuco e da Paraíba.
P
O iinício do Eixo Leste
é no reservatórioo de Itaparica, no rio S
São Franciscco, no muniicípio de Flooresta, no estado
e
de
Pernaambuco, e o final é no município de Monteirro, no rio Paaraíba (locaalmente cham
mado de
riachho Mulunguu).
A Fiigura nº 1.1, adiante, contém uum mapa esquemático
e
o do PISF
F, onde é possível
visuaalizar os eiixos (Norte e Leste) ddo sistema adutor e a divisão doos lotes dee projeto
execuutivo (Lote A ao Lote F),
F bem com
mo os lotes de obras (L
Lote 01 ao L
Lote 14).
O Prrojeto Execuutivo do Lote “D” corrresponde ao trecho do Eixo
E Leste ccompreendiido entre
o resservatório Copiti
C
e o açude Poçõess, e está diviidido em trêês lotes de oobras, são elles:


Lote 11: obras do
o sistema aadutor com
mpreendidass entre o rreservatório
o Copiti
(exclusivve) e o reserrvatório Barrreiro (exclu
usive);



Lote 12: obras do sistema addutor comp
preendidas entre o reeservatório Barreiro
ora Monteirro (inclusivee), exceto ass estações dde bombeam
mento;
(inclusivve) e a aduto



Lote 13: obras das estações
e
de bombeamento EBV-5 e EBV-6.

mposto pelo
os seguintess documentoos:
O Projeto Execuutivo do Lotte “D” é com


Relatórioo Final do Projeto
P
Execcutivo dos Canais;
C



Relatórioo Final do Projeto
P
Execcutivo das Estações
E
de Bombeameento;



Relatórioo Final do Projeto
P
Execcutivo do Sistema de Drenagem;
D



Relatórioo Final do Projeto
P
Execcutivo dos Aquedutos,
A
Pontes e Paassarelas;



Relatórioo Final do Projeto
P
Execcutivo do Túnel;
T



Relatórioo Final do Projeto
P
Execcutivo das Barragens;
B



Relatórioo Final do Projeto
P
Execcutivo da Adutora;
A



Relatórioo Final do Projeto
P
Execcutivo do Sistema Viárrio;



Relatórioo Final do Projeto
P
Execcutivo das Obras
O
comp
plementares ;



Relatórioo Final dos Serviços Toopográficoss Complemeentares;
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Relatórioo Final dos Serviços G
Geotécnicos;



Relatórioo Final dos Projetos Exxecutivos do
o Lote “D”.

Na eelaboração do
d projeto executivo
e
fooram mantiidos, sempre que possíível, os critérios, os
parâm
metros e as diretrizzes estabeleecidas no projeto básico,
b
proomovendo algumas
adeqquações e alterações em determ
minadas ob
bras/estruturas em fuunção do grau de
detallhamento do
d projeto de engenhharia e de informaçõees mais prrecisas obtiidas nos
trabaalhos de caampo (topografia e geeotecnia). Também
T
fo
oram atendiidas as orientações
consttantes no doocumento “Critérios
“
e Diretrizes para a Elab
boração do PProjeto Exeecutivo”,
elaboorado pela Gerenciador
G
ra.
Este documentoo consiste numa sínteese dos relaatórios relaacionados aacima e contém os
princcipais elemeentos de cad
da obra/estrrutura, que foram detallhadas em nnível suficieente para
serem
m executadaas, além dee discriminaar as diretriizes e os crritérios de pprojeto adottados no
detallhamento, assim como apresenta oos resultadoss alcançado
os.
Iniciaalmente (caapítulo 2) faaz-se uma ddescrição geeral do Projeto, especifficamente das
d obras
do L
Lote “D”, caaracterizand
do as princippais estrutu
uras/obras que
q compõeem o sistem
ma adutor
do E
Eixo Leste a partir do reservatório
r
o Copiti até o final, ilu
ustrando, atrravés de fig
guras, as
diferrentes obras que compõ
õem o trechoo do sistem
ma adutor.
As aadequações e as alteraçções que see fizeram neecessárias na
n consoliddação do traaçado do
sistem
ma adutor e na concep
pção de detterminadas estruturas são
s apresenntadas e justificadas
no caapítulo 3, ennquanto os trabalhos dde campo (leevantamento
os topográfi
ficos e geotéécnicos),
são aapresentados no capítullo 4.
A deescrição e o layout geral, as priincipais carracterísticass técnicas, os quantitaativos, o
orçam
mento e a lista de documentos de referên
ncia do pro
ojeto execuutivo das estruturas
correespondentess aos Lotes de Obras 111, 12 e 13 sãão apresentadas no cappítulo 5 (Tom
mo B).
Por fim, nos caapítulos 6 e 7 (Tomoo B), respeectivamente, são aborddadas conclusões e
mendações no que diz respeito a im
mplantação
o das obras, e relacionaa-se a equipee técnica
recom
respoonsável peloo detalhameento do projjeto de engeenharia.

Portto Alegre, 229 de maio de 2014.
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2

C
CONCEP
PÇÃO GE
ERAL DO
O PROJE
ETO

As oobras do Loote “D” com
mpreendem
m a segundaa metade do
o Eixo Lesste do PISF
F, e tem
inícioo numa esttrutura de controle
c
loccalizada em
m um braço
o do reservaatório da barragem
b
Copiiti, que corrresponde ao km 119+4000 (E5970)) do sistemaa adutor, e ttérmino na estrutura
e
de saaída da aduttora Monteiro (E104300) que deság
gua no riach
ho Monteiroo.
2.1

DESCRIÇ
ÇÃO DA CONCEPÇÃ
C
ÃO DO SISTEMA ADUTOR D
DO LOTE “D”
“

O treecho do sisstema aduto
or do Eixo Leste comp
preendido entre
e
o reseervatório Co
opiti e a
adutoora Monteirro, que con
nsiste no L ote “D” do
o projeto ex
xecutivo, é constituído
o por 10
segm
mentos de canal aduto
or (denomiinados 221
18 a 2227)), quatro bbarragens (Moxotó,
Barreeiro, Campoos e Barro Branco), doois aquedutos (Branco e Barreiross), duas estaações de
bombbeamento (EBV-5
(
e EBV-6),
E
um
m túnel (deenominado Monteiro, ppois permitte que o
sistem
ma adutor alcance o municípiio homônimo), uma adutora ggravitaria (também
(
denoominada Moonteiro, um
ma vez quee passa pela periferia da cidade homônimaa), cinco
estruuturas de coontrole, 14 pontes, 100 passarelass, uma galeeria de passsagem, 21 tomadas
d’águua de uso diifuso no can
nal, sistemaa de drenageem superficial e sistem
ma viário.
No Q
Quadro nº 2.1, apresenttado a seguiir, são relaccionadas as principais eestruturas/obras que
fazem
m parte do Lote “D” de
d projeto ddo PISF, com
c
indicaçção do resppectivo WBS (Work
Breaakdown Struucture) e do Lote de Obbra correspo
ondente.
Quad
dro nº 2.1: Reelação de Obrras do Lote D
WB
BS

Lote de
Obra

Obra/Estrutu
ura
Canais

2218

Segmennto de canal enttre o reservatóriio Copiti e o aq
queduto Branco

11

2219

Segmennto de canal enttre o aqueduto B
Branco e o aqueeduto Barreiross

11

22220

Segmennto de canal enttre o aqueduto B
Barreiros e o reeservatório Mox
xotó

11

22221

Segmennto de canal enttre o reservatóriio Moxotó e a estação
e
de bombeamento EBV
V-5

11

22222

Segmennto de canal enttre a estação dee bombeamento EBV-5 e o reseervatório Barreeiro

11

22223

Segmennto de canal enttre o reservatóriio Barreiro e a estação de bom
mbeamento EBV
V-6

12

22224

Segmennto de canal enttre a estação dee bombeamento EBV-6 e o reseervatório Camppos

12

22225

Segmennto de canal enttre o reservatóriio Campos e o reservatório Baarro Branco

12

22226

Segmennto de canal enttre o reservatóriio Barro Branco
o e o túnel Mon
nteiro

12

22227

Segmennto de canal enttre o túnel Monnteiro e a adutorra Monteiro

12

23007

Aqueduuto Branco

11

23008

Aqueduuto Barreiros

11

26550

Estaçãoo de bombeameento EBV-5

13

26660

Estaçãoo de bombeameento EBV-6

13

Aquedutoss

Estaações de Bomb
beamento

Barragenss
2112

Dique Moxotó
M

11

2113

Barrageem Barreiro

12

2114

Barrageem Campos

12
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WB
BS
2115

Lote de
Obra

Obra/Estrutu
ura
Barrageem Barro Brancco

12
Esstruturas de Co
ontrole

22660

Estrutura de controle do
d reservatório Copiti

10

22661

Estrutura de controle do
d reservatório Barreiro

12

22662

Estrutura de controle do
d reservatório Campos

12

22663

Estrutura de controle do
d reservatório Barro Branco

12

22664

Estrutura de controle da
d adutora Monnteiro

12

Tomada d’’Água de Uso Difuso
D
no Cana
al
22779

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Poço do Capim

11

22880

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Riacho No
ovo

11

22881

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Carvalho / Fazendinha

11

22882

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Umbuzeiro
o / Lagoa da On
nça / Soares /
Samam
mbainha / Boa Vista
V

11

22883

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Malhadinh
ha / Cacimbinhaa

11

22884

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Barro Verm
melho

11

22885

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Favela / Frrade / Viana / Salgadinho / Sallgado /
Valdem
mar Siqueira

11

22886

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Maia / Xiq
que-Xique

11

22887

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Vila Rio da Barra

11

22888

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Ameixa / Maxixe
M

11

22889

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Brabo

11

22990

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Barreiros

12

22991

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Cipó / São
o Francisco

12

22992

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Mulungu / Bredo

12

22993

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Pau d’Arco
o

12

22994

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Rigideira

12

22995

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Pocinhos / Pernambuquin
nho / Espírito Saanto /
Balão

12

22996

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Bom Jesuss / Tinguí

12

22997

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Sítio do Meio
M / Serrote

12

22998

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Santana

12

22999

Tomadaa d’Água de Usso Difuso no Caanal Pau-Ferro

12

Sistem
ma de Drenagem Externa
2718

Drenos longitudinais, bueiros
b
e overcchutes do segmeento de canal 22
218

11

2719

Drenos longitudinais e bueiro do segm
mento de canal 2219

11

27220

Drenos longitudinais e bueiros do seggmento de canaal 2220

11

27221

Drenos longitudinais, bueiros
b
e overcchutes do segmeento de canal 22
221

11

27222

Drenos longitudinais, bueiro
b
e overchhutes do segmen
nto de canal 2222

11

27223

Drenos longitudinais e overchutes doo segmento de canal
c
2223

12

27224

Drenos longitudinais e bueiros do seggmento de canaal 2224

12

27225

Drenos longitudinais, bueiros
b
e overcchute do segmen
nto de canal 2225

12

27226

Drenos longitudinais, bueiros
b
e overcchutes do segmeento de canal 22
226

12

27227

Drenos longitudinais e overchutes doo segmento de canal
c
2227

12
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WB
BS

Lote de
Obra

Obra/Estrutu
ura

26550

Drenos longitudinais e bueiros do sítiio da estação dee bombeamento
o EBV-5

13

26660

Drenos longitudinais e bueiros do sítiio da estação dee bombeamento
o EBV-6

13

Sistema Viário
20552

Estradaas de serviço

11/12

20553

Estradaas de acesso

11/12
Pontes

2519

Ponte Vicinal
V
- Canal 2218 (km 0+6110=E6000+10)

11

25220

Ponte Vicinal
V
- Canal 2218 (km 9+6660=E6453)

11

25221

Ponte Vicinal
V
- Canal 2218 (km 14+1140=E6677)

11

25222

Ponte Vicinal
V
- Canal 2218 (km 17+6680=E6854)

11

25332

Ponte Vicinal
V
- Canal 2218 (km 27+8800=E7360)

11

25223

Ponte na
n Rodovia BR--232 - Canal 22220 (km 2+338,,1=E7677+18,1)

11

25224

Ponte Vicinal
V
- Canal 2220 (km 5+4770=E7834+10)

11

25225

Ponte Vicinal
V
- Canal 2221 (km 2+8775=E8174+15)

11

25226

Ponte na
n Rodovia PE-280 - Canal 22223 (km 0+426,5
59=E8437+6,59
9)

12

25331

Ponte Vicinal
V
- Canal 2224 (km 4+2880=E8755)

12

25227

Ponte Vicinal
V
- Canal 2225 (km 3+1220=E9037)

12

25228

Ponte Vicinal
V
- Canal 2226 (km 1+4000=E9237)

12

25229

Ponte na
n Rodovia PE-265 (ex-BR-11 0) - Canal 2226
6 (km 7+321,13
3=E9533+1,13))

12

25330

Ponte Vicinal
V
- Canal 2227 (km 5+9220=E10105)

12

25770

Passareela no Canal 2218 (km 11+9400 = E6567)

11

25771

Passareela no Canal 2218 (km 15+4100 = E6740+10)

11

25664

Passareela no Canal 2218 (km 21+4000 = E7040)

11

25665

Passareela no Canal 2218 (km 24+6900 = E7204+10)

11

25772

Passareela no Canal 222
20 (km 1+100 = E7616)

11

25773

Passareela no Canal 222
20 (km 3+820 = E7752)

11

25775

Passareela no Canal 222
25 (km 1+940 = E8978)

12

25776

Passareela no Canal 222
25 (km 4+320 = E9097)

12

25666

Passareela no Canal 222
26 (km 4+360 = E9385)

12

25777

Passareela no Canal 222
26 (km 5+640 = E9449)

12

2410

Túnel Monteiro
M

Passarelass

Túnel
12
G
Galeria de Passsagem
24220

Galeriaa de Passagem (Canal 2224)

12
Adutora

2910

Adutoraa Monteiro

12

2.1.11 Canais Adutores
A
Os segmentos de
d canais ad
dutores do L
Lote “D” foram
f
dimen
nsionados ppara aduzir a vazão
máxiima de 188,0 m³/s. Possuem
P
seeção transv
versal trapeezoidal, talludes lateraais com
inclinnação 1(V):1,5(H), larg
gura da basse de 3,0 m, altura da lââmina d’águua de 2,81 m,
m bordo
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livre de 0,50 m e velocidad
de d’água dee 0,89 m/s operando
o
co
om a vazão m
máxima.
Os canais adutoores possuem
m revestimeento rígido-flexível, constituído poor geomemb
brana de
PEA
AD texturizaada em ambas as faces e placa de cimento com
m 7,0 cm dde espessuraa na base
e 5,00 cm nos taluudes lateraiis, com junttas de constrrução a cada 3,50 m.
Sob a base do canal foi projetado
p
uum sistema de drenageem para alíívio da sub
bpressão,
consttituído por tubos perfu
urados, com
m deságue para
p
fora do
o canal noss trechos em
m aterro,
atravvés de tuboss não perfu
urados. O tuubo perfuraado é envolto por umaa camada dee brita e
geotêêxtil.
Em aambas as bermas
b
do canal
c
foram
m previstas estradas
e
de operação e manutençção, com
plataaforma de trráfego com largura de 3,50 m, reevestida com
m saprolito ou bica corrida, na
espesssura de 0,112 m.
Para os segmenntos de canaais 2223 e 22227, por see encontrarem totalmeente confinaados (em
gem internaa, os canaiis foram
cortee), sem loccal para essgotamento gravitário da drenag
projeetados sem o sistema de drenagem
m interna, reevestidos apenas com cconcreto porroso. Foi
previista estrada de operação e manutennção apenass na margem
m direita deestes canais.
Com
m fins ilustraativos, a Fig
gura nº 2.1, abaixo, aprresenta a seçção transverrsal do canaal adutor
em ssituação de aterro zoneeado (aprovveitamento do materiall de 3ª cateegoria escav
vado nos
trechhos de canall em corte).

Figura nº 2.1:
2 Seção Trransversal do
o Canal em Aterro Zoneaddo

A modelagem hidrodinâmi
h
ica do sisteema adutor indicou a necessidade
n
e do alteamento das
berm
mas em deteerminados trechos
t
de ccanais, com
m vistas a reeter níveis dde água excedentes
aos nníveis máxiimos operaccionais (efeeitos hidrod
dinâmicos decorrentes
d
dos transieentes das
estaçções de bombeamento
o associadoos às cheiaas dos reservatórios). A solução
o para o
alteaamento da crrista do can
nal é a mesm
ma adotada no
n projeto básico,
b
ou seeja, a construção de
mureetas de conccreto.
Os caanais adutorres do Lote “D” iniciam
m na estrutu
ura de contrrole da barraagem Copitti, no km
119+
+400 (E59700) do sistem
ma adutor ddo Eixo Lestte, e termin
nam na estruutura de con
ntrole da
adutoora Monteirro, no km 20
04+600 (E110230).
O primeiro segmento dee canal doo Lote “D””, denomin
nado 2218,, conduz água
á
do
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reserrvatório Coppiti até o aq
queduto Braanco e possu
ui extensão de 28,38 kkm. Neste segmento
de ccanal foram
m previstas cinco ponntes, quatro passarelass e 31 obrras de travessia de
drenaagem (21 bueiros e 10 overchutess). Lateralm
mente ao can
nal foram prrevistos 28,,4 km de
canaiis de drenaggem externaa e na margeem direita foi
f prevista uma estradaa de serviço
o.
O seegundo segm
mento de canal,
c
denom
minado 221
19, conduz água do aq
aqueduto Brranco ao
aqueduto Barreiiro e possu
ui extensão de 3,02 km
m. Neste seegmento dee canal foi previsto
apennas um bueirro simples celular
c
de cconcreto 1,5
5 m x 1,5 m.
m Lateralmeente ao canal foram
previistos 1,35 km
k de canaais de drenaagem extern
na e na maargem direitta foi previista uma
estraada de serviçço.
O terrceiro segm
mento de caanal, denom
minado 2220, conduz água
á
do aqqueduto Barrreiro ao
reserrvatório Mooxotó e po
ossui extenssão de 6,39 km. Nesste segmennto de canaal foram
previistas duas pontes
p
(um
ma delas no cruzamentto com a ro
odovia fedeeral BR-232), duas
passaarelas e cincco obras de travessia dde drenagem
m (bueiros simples). Laateralmente ao canal
foram
m previstos 3,73 km de
d canais dee drenagem externa e na
n margem
m direita foi prevista
uma estrada de serviço.
s
nal, denomiinado 2221, conduz ág
gua do reseervatório Moxotó
M
à
O quuarto segmeento de can
estaçção de bombbeamento EBV-5
E
e poossui extenssão de 3,09 km. Neste segmento de canal
foram
m previstass uma ponte e trêss obras dee travessia de drenaagem (overrchutes).
Laterralmente aoo canal forram previsttos 4,04 km
m de canaiis de drenaagem exterrna e na
marggem direita (até a pontee) foi previssta uma estrada de serviço.
Deviido à proxim
midade do leito
l
do riaccho Moxotó
ó com a berrma direita em dois treechos do
segm
mento de canal 2221, o greide da estrada de serviço (localizada naa margem direita
d
do
canall) foi alteaddo até a eleevação 506,,15 m (1,75
5 m acima da
d berma), com vistas a evitar
que em períoddos muito chuvosos, em que os níveis de água do riacho
o sobem
v que o aaterro da esstrada de
demaasiadamentee, ocorra a entrada de água no caanal, uma vez
serviiço servirá como
c
dique de proteçãoo do canal.
O grreide da esttrada de serrviço foi eleevado entree o km 1+1
180 ao km 2+400. Enttre o km
1+5440 ao km 1+
+880 não fo
oi preciso ellevar o greid
de da estrad
da, pois as eelevações do
o terreno
naturral situam-sse entre 50
06,50 m a 5510,50 m. O talude do
d aterro frrontal ao riacho foi
proteegido com enrocament
e
to, com a fiinalidade dee impedir qu
ue o escoam
mento das águas
á
do
o terraplenoo da estradaa.
riachho Moxotó danifiquem
d
Nestees dois trecchos de caanal, que crruzam por talvegues naturais,
n
fooram previsstos dois
overcchutes ODC
CC 1,5x1,3 (no km 1+
+480 e no km
k 2+020), posicionaddos sobre ass bermas
do canal. Comoo o greide da estrada se encontra mais elev
vado que o fundo dass alas de
jusannte dos overrchutes, foii necessárioo projetar o prolongamento destass obras de trravessia,
de taal forma quue as águass da drenaggem superfiicial deságu
uem no riaccho Moxotó. Desta
form
ma, a partir das
d alas de jusante
j
dos overchutess foram prev
vistos bueirros duplos tubulares
t
de cooncreto Ø 1,50 m, no mesmo
m
alinhhamento, qu
ue cruzam sob a estradaa de serviço
o.
Com
mo o canal 2221
2
se deseenvolve praaticamente todo
t
em corrte, com peqquenos trechos com
seçãoo mista (meesmo assim com predoomínio de co
orte), o esg
gotamento dda drenagem
m interna
ficouu restrito. O único locaal possível de esgotam
mento ocorre na estacaa 8095 (km 1+280),
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ondee o canal see encontra muito
m
próxim
mo ao leito
o do riacho Moxotó. O fundo da caixa de
saídaa da drenaggem interna se encontraa na mesmaa elevação do leito doo riacho. Paara evitar
que oocorra fluxxo inverso das
d águas ((do riacho em
e direção à base do canal - no período
chuvvoso), foi prrevista umaa válvula flaap Ø 0,50 m na extrem
midade do tuubo de saíd
da. Desta
form
ma, se houveer elevação do nível doo riacho a váálvula perm
manecerá fecchada, evitaando que
as ágguas do riacho alcancem
m a base doo canal.
O quuinto segmeento de canaal, denominnado 2222, conduz águ
ua da estaçãão de bombeamento
EBV
V-5 ao reserrvatório Barrreiro e posssui extensãão de 2,501 km. Neste segmento de canal
foram
m previstass apenas quatro
q
obrras de trav
vessia de drenagem (bueiros simples).
s
Laterralmente aoo canal forram previsttos 2,40 km
m de canaiis de drenaagem exterrna e na
marggem esquerdda foi previssta uma estrrada de serv
viço.
O seexto segmennto de canaal, denominnado 2223, conduz ág
gua do reseervatório Baarreiro à
estaçção de bombbeamento EBV-6
E
e po ssui extensãão de 1,667
7 km. Nestee segmento de canal
foram
m previstas uma ponte (no cruzam
mento com a rodovia esstadual PE-2280) e três obras de
traveessia de dreenagem (ov
verchutes). Lateralmen
nte ao canall, ao nível do terreno natural,
foram
m previstos 2,65 km dee canais de drenagem externa
e
e naa margem essquerda foi prevista
uma estrada de serviço. Estte canal enccontra-se to
otalmente em
m situação dde corte (esscavado)
com profundidaades elevad
das, o que iimplica dizzer que o segmento esstá “confinaado” em
termoos de desággue da dren
nagem interrna (não há local para esgotamentto gravitariaamente).
Tal ffato resultoou na decisãão de elimiinar o revesstimento do
o canal com
m manta e placa
p
de
concreto, prevenndo-se apen
nas revestim
mento com concreto
c
poroso (e = 100 cm), de maneira
m
a
reduzzir o coeficciente de rugosidade. D
Desta formaa, foi necesssário alterarr a seção hiidráulica
do ccanal, resulttando numaa seção traapezoidal co
om 4,80 m da base e 3,53 m de
d altura
(lâmiina d’água de 3,03 m).
m Para aum
mentar a seeção do caanal, foi neccessário eliiminar a
estraada de O&M
M prevista na margem eesquerda.
O séttimo segmeento de canaal, denominnado 2224, conduz águ
ua da estaçãão de bombeamento
EBV
V-6 ao reserrvatório Cam
mpos e posssui extensãão de 5,943 km. Neste segmento de canal
foram
m previstass uma pontee e quatro obras de travessia
t
dee drenagem
m (bueiros simples).
s
Laterralmente aoo canal forram previsttos 3,65 km
m de canaiis de drenaagem exterrna e na
marggem direita foi previstaa uma estradda de serviço.
O oittavo segmeento de canal, denominnado 2225, conduz águ
ua do reserrvatório Cam
mpos ao
reserrvatório Barrro Branco e possui exxtensão de 5,02 km. Neste
N
segmeento de canal foram
previistas uma ponte, duas passarelas
p
e oito obrass de travessiia de drenaggem (sete bueiros
b
e
um ooverchute). Lateralmen
nte ao canaal foram prrevistos 5,8
83 km de ccanais de drrenagem
exterrna e na marrgem direitaa foi previstta uma estraada de serviiço.
O noono segmennto de canall, denominaado 2226, conduz águaa do reservaatório Barro
o Branco
ao túúnel Monteiiro e possui extensão dde 9,72 km. Neste segm
mento de caanal foram previstas
p
duas pontes (um
ma delas no cruzamentoo com a rodo
ovia PE-265
5, ex-BR-1110), duas paassarelas
d
((11 bueiros e sete overchutes). Lat
ateralmente ao canal
e 18 obras de trravessia de drenagem
adutoor foram previstos 11,8
892 km de ccanais de drrenagem externa (dividdidos em 38
8 drenos)
e na margem dirreita foi preevista uma eestrada de seerviço até o entroncam
mento com a rodovia
PE-2265 (ex-BR
R-110); apó
ós cruzar a rodovia a estrada dee serviço sse desenvolve pela
marggem esquerdda do canal até a emboccadura do tú
únel.

Projeto Executtivo ● Lote D

24

1240-RE
EL-2001-00-01-001-R00

Consóórcio ECOPL
LAN-SKILL
MINISTÉRIO
M
O DA INTEG
GRAÇÃO NA
ACIONAL

O déécimo segmento de can
nal, denominnado 2227, conduz águ
ua do túnel Monteiro à adutora
Monnteiro e posssui extensão
o de 8,420 kkm. Ao lon
ngo do canaal foram preevistas umaa ponte e
quatrro obras de travessia dee drenagem
m (todas oveerchutes, poiis o canal see encontra em
e corte
em ttoda a extensão). Na margem
m
dirreita do caanal adutor foram prevvistos 4,395
5 km de
canaiis de drenaggem (dividiidos em 8 ddrenos) e a estrada
e
de serviço.
s
Porr razões geo
otécnicas
e porr suas caraccterísticas hidráulicas ((canal escav
vado a grandes profunddidades - su
uperiores
a 20,,0 m), o trecho inicial do canal, nu
numa extenssão de 4,00 km (estacaa 9809 a 100
009), foi
substtituído por uma
u galeriaa de concretto armado, com
c
dimenssões internaas de 4,0 m x 4,0 m.
O seegmento de canal 2227
7, semelhanntemente ao
o canal 222
23, encontrra-se totalm
mente em
situaação de corrte (escavado) e a ellevadas pro
ofundidades, o que im
mplica dizeer que o
segm
mento está “confinado”
“
” em termoss de deságu
ue da drenag
gem internaa (não há lo
ocal para
esgottamento graavitário). Tal fato resuultou na deccisão de elim
minar o revvestimento do canal
com manta e plaaca de conccreto, prevenndo-se apen
nas revestim
mento com cconcreto po
oroso, na
neira a reduuzir o coeficciente de rug
gosidade.
espesssura de 10 cm, de man
Destaa forma, fooi alterada a seção hidr
dráulica do canal, resulltando num
ma seção traapezoidal
com 4,70 m de largura de base, 3,54 m de alturaa (lâmina d’água
d
de 3,,04 m), decclividade
longiitudinal de 0,0001
0
m/m
m e velocidaade de escoaamento de 0,64
0 m/s.
No Quadro nº 2.2, abaix
xo, estão relacionadaas todas as obras, ccom as resspectivas
locallizações e exxtensões, prrojetadas em
m cada segm
mento de canal do Lotee “D”.
Quad
dro nº 2.2: Estruturas Prev
vistas nos Seggmentos de Canal
C
do Lotee “D”
Obra/T
Tipo

WBS

Localiização
Estaca

km+m

Dimensões
(m)

Vazão
(m³/s)

Extensão
(m)

Seggmento de Can
nal 2218
Estruttura de Controlee do Reservatórrio
Copiti

2260

E5970

0+000

-

-

53,12

Ponte Estradda Vicinal

2519

E6000+10

0+610

-

-

35,00

Overchute OTCC

E6034

1+280

2,0 x 1,5

17,703

22,00

Bueiro BSTC
B

E6080+10

2+210

Ø 1,50

4,689

45,00

Bueiro BTCC
B

E6146+19

3+539

2,0 x 2,0

21,429

66,22

Bueiro BSCC
B

E6175+03

4+103

1,5 x 1,5

1,162

55,27

Bueiro BTCC
B

E6204+13

4+693

2,5 x 2,5

41,02

107,19

Overchute ODCC

E6240

5+400

1,5 x 1,3

4,068

22,00

Overchute ODCC

E6343+2

7+462

1,5 x 1,3

6,954

22,00

Overchute OSCC

E6369+10

7+990

1,5 x 1,3

3,085

22,00

E6432+02

9+242

Ø 1,50

9,762

38,00

E6453

9+660

-

-

38,00

E6470

10+000

2,0 x 2,0

19,472

46,02

E6567

11+940

-

-

19,73

Bueiro BTCC
B

E6585

12+300

2,5 x 2,5

43,664

90,22

Overchute OSCC

E6621+3

13+023

1,5 x 1,0

2,637

22,00

E6677

14+140

-

-

26,00

E6722+07

15+047

3,0 x 3,0

119,15

109,71

Bueiro BDTC
B
Ponte Estradda Vicinal

2520

Bueiro BDCC
B
Passarela p/ Pedestres
P

Ponte Estradda Vicinal
Bueiro BTCC
B
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Localiização
Estaca

km+m

Dimensões
(m)

Vazão
(m³/s)

Extensão
(m)

E6723+09

15+069

2,0 x 2,0

47,36

112,57

E6740+10

15+410

-

-

19,73

E6785+13

16+313

1,5 x 1,5

9,43

57,70

E6836+16

17+336

Ø 1,50

2,238

70,00

E6854

17+680

-

-

24,00

Bueiro BTCC
B

E6868+05

17+965

3,0 x 3,0

84,85

58,03

Bueiro BTCC
B

E6869+05

17+985

3,0 x 3,0

84,85

58,06

Bueiro BSTC
B

E6891+02

18+422

Ø 1,50

4,482

45,00

Overchute ODCC

E6925+5

19+105

1,5 x 1,3

5,669

22,00

Overchute OSCC

E6958

19+760

1,5 x 1,0

1,271

36,00

Overchute OSCC

E6985+4

20+304

1,5 x 1,0

2,089

22,00

E7018+13

20+973

2,0 x 2,0

31,28

68,13

E7040

21+400

-

-

19,73

Bueiro BTTC
B

E7049+15

21+595

Ø 1,50

12,851

55,00

Overchute OSCC

E7115+2

22+902

1,5 x 1,0

2,561

41,20

Overchute OTCC

E7133+10

23+270

2,0 x 1,7

15,976

23,80

Bueiro BDTC
B

E7176+15

24+135

Ø 1,50

4,54

45,00

Bueiro BDTC
B

E7202+07

24+647

Ø 1,50

8,247

67,00

E7204+10

24+690

-

-

19,73

Bueiro BDTC
B

E7253+16

25+676

Ø 1,50

7,833

64,00

Bueiro BDTC
B

E7307+02

26+742

Ø 1,50

5,398

38,00

Bueiro BSTC
B

E7334+10

27+290

Ø 1,50

3,605

47,00

E7360

27+800

-

-

24,00

E7389

28+380

-

-

15,00

Obra/T
Tipo

WBS

Bueiro BTCC
B
Passarela p/ Pedestres
P

2571

Bueiro BTCC
B
Bueiro BSTC
B
Ponte Estradda Vicinal

2522

Bueiro BTCC
B
Passarela p/ Pedestres
P

Passarela p/ Pedestres
P

Ponte Estradda Vicinal

2564

2565

2532

Transsição Canal x Aqueduto
A
Brancco

Seggmento de Can
nal 2219
Transsição Aquedutoo Branco x Canaal

E7398

0+000

-

-

15,00

Bueiro BSCC
B

E7483+18

1+718

1,5 x 1,5

2,615

60,85

Transsição Canal x Aqueduto
A
Barreiro

E7549

3+020

-

-

20,00

Seggmento de Can
nal 2220
Transsição Aqueduto Barreiro x Can
nal
Passarela p/ Pedestres
P

2572

Bueiro BSCC
B

E7561

0+000

-

-

20,00

E7616

1+100

-

-

19,73

E7667+19

2+139

1,5 x 1,5

1,498

50,70

Ponte na Rodovvia BR-232

2523

E7677+18,1

2+338,1

-

-

32,00

Passarela p/ Pedestres
P

2573

E7752

3+820

-

-

19,73

Bueiro BSTC
B

E7805+9

4+889

Ø 1,50

1,603

41,00

Bueiro BSTC
B

E7818+2

5+142

Ø 1,50

2,083

47,00

Ponte Estradda Vicinal

E7834+10

5+470

-

-

27,00

Bueiro BSTC
B

E7844

5+660

Ø 1,50

1,116

45,00

Bueiro BSTC
B

E7860+13

5+993

Ø 1,50

1,442

53,00

Estruttura de Deságuee no Reservatórrio
Moxootó

E7880+10

6+390

-

-

110,20
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Obra/T
Tipo

WBS

Localiização
Estaca

km+m

Dimensões
(m)

Vazão
(m³/s)

Extensão
(m)

Seggmento de Can
nal 2221
Captação no Reservvatório Moxotó
ó

E8031

0+000

-

-

72,20

Bueiro BSCC
B

E8042+18

0+238

1,5 x 1,5

2,322

32,00

Overchute ODCC

E8058+8

0+580

1,5 x 1,3

5,412

22,00

Overchute ODCC

E8105

1+480

1,5 x 1,3

7,271

22,00

Overchute ODCC

E8132

2+020

1,5 x 1,3

7,133

22,00

E8174+15

2+875

-

-

34,00

E8185+10

3+090

-

-

40,00

Ponte Estradda Vicinal

2525

Trransição Canal x Forebay de
Montante Estação EBV-5

Seggmento de Can
nal 2222
Transiição Forebay dee Jusante Estação
EBV-5 x Canal

E8209

0+000

-

-

50,50

Bueiro BSCC
B

E8245+13

0+733

1,5 x 1,5

0,851

74,58

Bueiro BSTC
B

E8279+10

1+410

Ø 1,50

3,967

55,00

Bueiro BSTC
B

E8301+5

1+845

Ø 1,50

0,88

45,00

Bueiro BSTC
B

E8321+17

2+257

Ø 1,50

1,442

45,00

Estruttura de Deságuee no Reservatórrio
Barreiiro

E8334+1

2+501

-

-

26,60

Seggmento de Can
nal 2223
Estruttura de Controlee do Reservatórrio
Barreiiro

2261

E8416

0+000

-

-

53,12

Ponte na Rodovia PE-280

2526

E8437+6,59

0+426,59

-

-

36,00

Overchute OSCC

E8443+8

0+548

1,5 x 1,2

4,036

38,00

Overchute OSCC

E8464

0+960

1,5 x 1,0

2,50

40,00

Overchute OSCC

E8492+10

1+530

1,5 x 1,0

2,50

55,00

Trransição Canal x Forebay de
Montante Estação EBV-6

E8499+7

1+667

-

40,00

Seggmento de Can
nal 2224
Transiição Forebay dee Jusante Estação
EBV-6 x Canal

E8541

0+000

-

-

38,70

Bueiro BSCC
B

E8568+13

0+553

1,5 x 1,5

1,076

78,42

Bueiro BSCC
B

E8650+15

2+195

1,5 x 1,5

0,897

124,91

Galeria de Passagem
P

E8660

2+380

3,0 x 3,0

-

58,00

E8755

4+280

-

-

26,00

Bueiro BSTC
B

E8764+2

4+462

Ø 1,50

0,425

71,00

Bueiro BSTC
B

E8782

4+820

Ø 1,50

0,313

47,00

Estruttura de Deságuee no Reservatórrio
Camppos

E8838+3

5+943

-

-

51,60

Ponte Estradda Vicinal

2531

Seggmento de Can
nal 2225
Estruttura de Controlee do Reservatórrio
Camppos

2262

E8881

0+000

-

-

53,12

Bueiro BSTC
B

E8894+10

0+270

Ø 1,50

1,736

58,00

Bueiro BSTC
B

E8911+17

0+617

Ø 1,50

0,629

42,00

Bueiro BTCC
B

E8934+12

1+072

3,0 x 3,0

67,393

73,86
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Localiização
Estaca

km+m

Dimensões
(m)

Vazão
(m³/s)

Extensão
(m)

Bueiro BSCC
B

E8957+4

1+524

1,5 x 1,5

4,033

71,42

Bueiro BSTC
B

E8974+9

1+869

Ø 1,50

1,754

52,00

E8978

1+940

-

-

19,73

Bueiro BSTC
B

E9001+16

2+416

Ø 1,50

2,158

56,00

Overchute OSCC

E9016+17

2+717

1,5 x 1,0

0,652

22,00

E9037

3+120

-

-

42,00

E9068+9

3+749

2,0 x 2,0

8,962

64,69

E9097

4+320

-

-

19,73

E9132

5+020

-

-

125,20

Obra/T
Tipo

Passarela p/ Pedestres
P

Ponte Estradda Vicinal

WBS

2575

2527

Bueiro BDCC
B
Passarela p/ Pedestres
P

2576

Estruttura de Deságuee no Reservatórrio
Barro Brranco

Seggmento de Can
nal 2226
Estruttura de Controlee do Reservatórrio
Barro Brranco

2263

E9167

0+000

-

-

39,51

Bueiro BDCC
B

E9187+19

0+419

1,5 x 1,5

10,478

57,16

Bueiro BSCC
B

E9200+2

0+662

1,5 x 1,5

3,559

58,76

Bueiro BSCC
B

E9221+2

1+082

1,5 x 1,5

1,932

59,00

E9237

1+400

-

-

26,00

Bueiro BDCC
B

E9253+3

1+723

3,0 x 3,0

43,115

83,08

Bueiro BSCC
B

E9282+18

2+318

1,5 x 1,5

0,760

74,69

Bueiro BSCC
B

E9310+13

2+873

1,5 x 1,5

1,990

104,96

Bueiro BSTC
B

E9334

3+340

Ø 1,50

0,421

43,00

Bueiro BSTC
B

E9347

3+600

Ø 1,50

1,523

51,00

Bueiro BSTC
B

E9366+15

3+995

Ø 1,50

2,289

43,00

E9385

4+360

-

-

19,73

E9391

4+480

1,5 x 1,0

0,969

22,00

Overchute OSCC

E9404

4+740

1,5 x 1,0

1,096

21,54

Bueiro BSTC
B

E9425+10

5+170

Ø 1,50

2,965

49,00

E9449

5+640

-

-

19,73

Bueiro BTTC
B

E9453

5+720

Ø 1,50

9,192

42,00

Overchute OSCC

E9468

6+020

1,5 x 1,0

0,607

22,00

Overchute ODCC

E9477

6+200

1,5 x 1,3

5,794

21,14

Overchute ODCC

E9508+15

6+835

1,5 x 1,3

6,250

22,00

E9533+1,13

7+321,13

-

-

37,00

Overchute ODCC

E9536

7+380

1,5 x 1,3

6,095

22,00

Overchute OQCC

E9631

9+280

1,5 x 1,3

15,588

86,51

Ponte Estradda Vicinal

Passarela p/ Pedestres
P

2528

2566

Overchute OSCC

Passarela p/ Pedestres
P

Ponte na Rodovvia BR-110

2577

2529

Seggmento de Can
nal 2227
T
Transição Galeeria X Canal

E10009

4+000

-

-

10,00

Overchute OTCC

E10058

4+980

1,65 x 2,50

32,340

58,00

Overchute OSCC

E10090

5+620

1,2 x 1,2

1,550

53,00

E10105

5+920

-

-

54,00

E10171

7+240

1,25 x 2,50

18,300

56,50

Ponte Estradda Vicinal
Overchute ODCC
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Obra/T
Tipo

WBS

Overchute OSCC

Localiização
Estaca

km+m

Dimensões
(m)

Vazão
(m³/s)

Extensão
(m)

E10223

8+280

1,8 x 1,8

6,730

41,00

E10230

0+000

-

-

35,00

E10430

4+000

-

-

24,70

Adutora Montteiro
Esttrutura de Conttrole Monteiro
Estrutura de
d Saída

2264

No Q
Quadro nº 2.3, constan
nte na páginna seguinte, estão relaccionados os canais adu
utores do
Lote “D”, com as respectivas estacaas (e km+m
m) de início
o e fim, ext
xtensão totaal, níveis
d’águua operacioonal de início e fim, elevação da
d base no
o início e ffim, assim como a
elevaação de terraplenagem no início e fim.
2.1.22 Barrageens
A otiimização doo sistema ad
dutor do Eixxo Leste lev
vou à criaçãão de reservvatórios ao longo
l
do
traçaado, denomiinados de reeservatórioss de compen
nsação, que ao se depleecionarem fornecem
f
águaa ao sistemaa, mantendo
o-o em funccionamento
o no período de paralissação de trrês horas
diáriaas (horárioo de pico), sem granddes oscilações. Assim
m, regularizzam diariam
mente as
vazões, compennsando as paaradas do sisstema de bo
ombeamento
o no horárioo de pico.
D” foram previstas
p
quatro barraagens, deno
ominadas
No ttrecho correespondente ao Lote “D
Moxxotó, Barreiro, Campos e Barrro Branco, das quais as três primeiras são de
comppensação, enquanto
e
a de
d Barro B
Branco é de compensaçção e derivaação, pois no
n dique
foi previsto umaa tomada d’água para o Trecho VIII (Ramal do
d Agreste),, dimension
nada para
derivvar a vazão máxima de 8,0 m³/s.
2.1.22.1

Diquee Moxotó

As estacas E78880+10 (finaal do segmeento de can
nal 2220) e E8031 (iníccio do segm
mento de
canall 2221) defiinem os lim
mites da barrragem Moxo
otó no eixo geométricoo do sistemaa adutor.
A baarragem Mooxotó que, pelas
p
dimennsões (exten
nsa e de po
ouca altura),, pode ser chamada
c
de diique, é do tipo
t
zonead
da (mista), ppossui exten
nsão de 2,54 km, alturra máxima do
d dique
de 133,91 m e larrgura da crissta de 8,00 m
m.
A áreea da bacia de drenageem é de 7,994 km², enqu
uanto que a área do reeservatório, no nível
d’águua normal (504,08
(
m),, é de 51,577 ha. O volu
ume útil do reservatóriio é de 1,49
9 hm³ de
águaa.
O m
maciço zoneeado, cujo coroamentoo é na elev
vação 505,60 m, é coonstituído de
d solos
coluvvionares e residuais areno-argiloosos (A), solos areno-argilosos saprolítico
os (B1),
saproolitos arenoo-siltosos não
n
plásticcos (B2), brita
b
gradu
uada ou trransição lan
nçada e
comppactada (C)), enrocameento com ffinos (D), enrocamento
e
o compactaado executaado com
mateerial escavaado (E1), enrocament
e
to lançado (E2) e ateerro argilosso provenieente das
escavvações de soolos aluvion
nares da funndação da barragem
b
(F
F). O volum
me de terraplleno é da
ordem
m de 466.0077 m³, sen
ndo 303.7996 m³ de so
olo residuall compactaado, 128.236 m³ de
enroccamento e 34.044
3
m³ de
d brita.
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Quadro nº 2.3 - Localização e Extensão dos Segmentos de Canal
Projeto Executivo
WBS

Denominação

Localização (Estaca)

Projeto Executivo
Localização (km+m)

Início

Fim

Início

Fim

2218 Entre Res. Copiti e Aqueduto Branco

5970

7389

000+000

028+380

2219 Entre Aqueduto Branco e Aqueduto Barreiro

7398

7549

000+000

2220 Entre Aqueduto Barreiro e Res. Moxotó

7561

7880

2221 Entre Res. Moxotó e Estação EBV-5

8031

2222 Entre Estação EBV-5 e Res. Barreiro

Extensão
(km)

Nível d'Água (m)

Fundo do canal
terraplenagem (m)

Fundo do canal
acabado(m)

Início

Fim

Início

Fim

Início

Fim

28.380,00

507,990

505,152

504,960

502,122

505,180

502,342

003+020

3.020,00

505,094

504,792

502,064

501,762

502,284

501,982

000+000

006+380

6.380,00

504,718

504,08

501,688

501,049

501,908

501,269

8185+10

000+000

003+090

3.090,00

504,076

503,767

501,046

500,737

501,266

500,957

8209

8334

000+000

002+501

2.501,00

541,002

540,752

537,972

537,722

538,192

537,942

2223 Entre Res. Barreiro e Estação EBV-6

8416

8499

000+000

001+667

1.667,00

540,708

540,542

537,678

537,511

537,898

537,731

2224 Entre Estação EBV-6 e Res. Campos

8541

8838

000+000

005+943

5.943,00

598,838

598,244

595,808

595,214

596,028

595,434

2225 Entre Res. Campos e Res. Barro Branco

8881

9121

000+000

005+020

5.020,00

598,208

597,706

595,178

594,676

595,398

594,896

2226 Entre Res. Barro Branco e Túnel Monteiro

9167

9653

000+000

009+720

9.720,00

597,666

596,694

594,636

593,664

594,856

593,884

2227 Entre Túnel Monteiro e Adutora Monteiro

9809

10230

000+000

008+420

8.420,00

595,440

594,000

591,740

590,860

591,840

590,960
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O tallude de moontante, com
m inclinaçãão 2,5(H):1,0(V), possui proteçãoo com enrocamento
lançaado executaado com maateriais provvenientes daas escavaçõ
ões obrigatóórias de 3ª categoria
c
dos ccanais adutoores. O talu
ude de jusannte, com incclinação de 1,8(H):1,0(V
(V), possui proteção
p
com enrocamennto com fin
nos - Randoom, com diiâmetro mááximo de 400 cm, com
mpactado,
execuutado com materiais provenientees das escaavações obrrigatórias dde 3ª categoria dos
canaiis adutores.

Ei xo do
Barrame nto

A Figura nº 2.2, abaixo, co
ontém a seçção do maciiço, tipo zon
neada, do ddique Moxo
otó, onde
se appresenta a loocalização dos
d diferenttes materiaiss a serem uttilizados noo aterro.
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1,0

A
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4, 00

2,25

1,00

1

Va r.

C
2,5

1

“Cut-Off”
de Vedação
C
Cortina
de Impermeabilização (10)

Figu
ura nº 2.2: Seçção Transverrsal do Diquee Moxotó

No ddique foi prrojetado um
m vertedourro tipo Creaager, com 20,0
2
m de llargura (enttre o km
0+6770 e km 0+6690), lâminaa vertente m
máxima de 0,50
0
m, soleeira livre naa elevação 504,58
5
m
e vazzão de projeeto de 12,88
8 m³/s.
Ao laado do verttedor (km 0+667,7)
0
fo i projetada uma tomad
da d’água ppara uso diffuso, que
perm
mite a derivaação de 2,0
0 m³/s, consstituída por uma tubulação adutorra com exteensão de
12,588 m e diâmeetro nominaal de 700 m
mm, localizaada no interiior de uma ggaleria de concreto,
c
e vállvula dispersora com DN500. Naa parte sup
perior da esstrutura de entrada daa tomada
d’águua foi projeetada uma monovia
m
com
m talha parra içar a graade ou a com
mporta enseecadeira.
A ággua ao passaar pela válv
vula disperssora é lançaada numa bacia
b
dissipaadora (assen
ntada na
rochaa) e depois segue por um
u canal de restituição até alcançaar o riacho M
Moxotó.
2.1.22.2

Barraagem Barreiiro

As estacas E83334+01 (finaal do segmeento de can
nal 2222) e E8416 (iníccio do segm
mento de
canall 2223) deefinem os limites
l
da bbarragem Barreiro
B
no
o eixo geom
métrico do sistema
adutoor.
A baarragem Barrreiro é do tipo
t
homogêênea, possu
ui extensão de
d 721,48 m
m, altura mááxima do
diquee de 14,39 m e largura da crista dee 6,00 m.
A áreea da bacia de drenageem é de 16,440 km², enq
quanto que a área do reeservatório, no nível
d’águua normal (540,75
(
m),, é de 80,999 ha. O volu
ume útil do reservatóriio é de 3,58
8 hm³ de
águaa.
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Om
maciço homoogêneo, cujo coroamennto é na ellevação 542
2,25 m, é cconstituído de solos
coluvvionares e residuais
r
arreno-argilossos lançado
os e compacctados, provvenientes da
d jazida
Barreeiro e das escavações
e
obrigatórias
o
s. O volumee de terrapleeno é da orddem de 135.215 m³,
dos qquais 113.274 m³ de so
olo residuall compactad
do, 8.895 m³ de enrocam
amento, 6.69
94 m³ de
brita e 6.352 m³ de areia paara execuçãoo do filtro.
O tallude de moontante, com
m inclinaçãão 2,5(H):1,0(V), possui proteçãoo com enrocamento
lançaado executaado com maateriais provvenientes daas escavaçõ
ões obrigatóórias de 3ª categoria
c
dos canais aduttores, na espessura dee 0,50 m. O talude de
d jusante, com inclin
nação de
2(H):1(V), tambbém possui proteção ccom enrocaamento lanççado, na esppessura de 0,40 m.
Abaiixo do enrocamento foi prevista uuma camadaa de brita grraduada ou transição laançada e
comppactada, com
m espessuraa de 0,25 nno talude dee montante e 0,15 m noo talude de jusante.
Na crista do corroamento fo
oi prevista uuma camadaa de 0,20 m de brita graaduada ou transição
t
lançaada e compaactada.
A Fiigura nº 2.33, a seguir, contém a sseção do maciço
m
homogêneo da barragem Barreiro,
B
ondee se apresentta a localizaação dos differentes maateriais a serrem utilizaddos no aterro
o.
No ddique foi prrojetado um
m vertedourro tipo Creaager, com 50,0
5
m de llargura (enttre o km
0+6115 e km 0+6665), lâminaa vertente m
máxima de 0,50
0
m, soleeira livre naa elevação 541,25
5
m
e vazzão de projeeto de 34,20
0 m³/s.

E ixo d o
B a rr a me n to

Ao laado do verteedouro (km
m 0+612,7) ffoi projetadaa uma tomaada d’água ppara uso diffuso, que
perm
mite a derivaação de 2,0
0 m³/s, consstituída por uma tubulação adutorra com exteensão de
12,544 m e diâmeetro nominaal de 700 m
mm, localizaada no interiior de uma ggaleria de concreto,
c
e vállvula dispersora com DN500. Naa parte sup
perior da esstrutura de entrada daa tomada
d’águua foi projeetada uma monovia
m
com
m talha parra içar a graade ou a com
mporta enseecadeira.
A ággua ao passaar pela válv
vula disperssora é lançaada numa bacia
b
dissipaadora (assen
ntada na
rochaa) e depois segue por um
u canal de restituição até alcançaar o talveguee natural.

542,25 (Coroamento da Barragem)
B

6,00
E
Enrocamento
Lançado

NA normal=540,755

2%

541,25

Brita Graduada
20,00

2
1

2,55
1

Filtro de Areia
SOLOS COLUV
VIONARES E
ALUVIONARES ARE
ENO-ARGILOSOS
COMPACT
TADOS

Brita Graduada

Enrocamento Lançado
L

Aterro Arggiloso

2

1
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SOLO SAPRO

1

1
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1
1

Pedrisco

F
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de Areia

1

1
1,5

1
4, 00
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SOLO SAPR

Cortina de Injeção
coom Profundidade de 10,000 m

Figura nº 2.3: Seçãoo Transversal da Barragem
m Barreiro
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2.1.22.3

Barraagem Campos

As estacas E88338+03 (finaal do segmeento de can
nal 2224) e E8881 (iníccio do segm
mento de
canall 2225) defiinem os lim
mites da barrragem Camp
pos no eixo geométricoo do sistemaa adutor.
A baarragem Cam
mpos é do tipo homogêênea, possui extensão de
d 541,38 m
m, altura mááxima do
diquee de 18,95 m e largura da crista dee 7,00 m.
A áreea da bacia de drenageem é de 11,220 km², enq
quanto que a área do reeservatório, no nível
d’águua normal (598,24
(
m),, é de 82,200 ha. O volu
ume útil do reservatóriio é de 5,08
8 hm³ de
águaa.
Om
maciço homoogêneo, cujo coroamennto é na ellevação 599
9,74 m, é cconstituído de solos
coluvvionares coompactadoss, provenieentes das áreas
á
de em
mpréstimo e das esccavações
obriggatórias. O volume de terrapleno é da ordem
m de 216.096
6 m³, dos qquais 188.04
46 m³ de
solo residual com
mpactado, 11.289
1
m³ dde enrocameento, 8.393 m³ de brita e 8.364 m³ de areia
d filtro.
para execução do
m inclinaçãão 2,5(H):1,0(V), possui proteçãoo com enrocamento
O tallude de moontante, com
lançaado executaado com maateriais provvenientes daas escavaçõ
ões obrigatóórias de 3ª categoria
c
dos canais aduttores, na espessura dee 0,50 m. O talude de
d jusante, com inclin
nação de
2(H):1(V), tambbém possui proteção ccom enrocaamento lanççado, na esppessura de 0,40 m.
Abaiixo do enroccamento foii prevista um
ma camadaa de brita graaduada, com
m espessuraa de 0,25
no taalude de moontante e 0,15 m no tallude de jusaante. Na criista do corooamento foi prevista
uma camada de 0,20 m de brita
b
graduaada.
No ddique foi prrojetado um
m vertedourro tipo Creaager, com 30,0
3
m de llargura (enttre o km
0+4885 e km 0+5515), lâminaa vertente m
máxima de 0,50
0
m, soleeira livre naa elevação 598,74
5
m
e vazzão de projeeto de 23,03
3 m³/s.
Ao laado do verteedouro (km
m 0+482,7) ffoi projetadaa uma tomaada d’água ppara uso diffuso, que
perm
mite a derivaação de 2,0
0 m³/s, consstituída por uma tubulação adutorra com exteensão de
12,566 m e diâmeetro nominaal de 700 m
mm, localizaada no interiior de uma ggaleria de concreto,
c
e vállvula dispersora com DN500. Naa parte sup
perior da esstrutura de entrada daa tomada
d’águua foi projeetada uma monovia
m
com
m talha parra içar a graade ou a com
mporta enseecadeira.
A ággua ao passaar pela válv
vula disperssora é lançaada numa bacia
b
dissipaadora (assen
ntada na
rochaa) e depois segue por um
u canal de restituição até alcançaar o talveguee natural.
2.1.22.4

Barraagem Barro Branco

As estacas E91332 (final do segmento dde canal 2225) e E9167 (início doo segmento de canal
22266) definem os
o limites daa barragem Barro Bran
nco no eixo geométricoo do sistemaa adutor.
A baarragem Baarro Branco
o é do tipoo homogên
nea, possui extensão dde 320,1 m,
m altura
máxiima do diquue de 12,56 m e larguraa da crista de
d 6,00 m.
A áreea da bacia de drenageem é de 1,221 km², enqu
uanto que a área do reeservatório, no nível
d’águua normal (597,73
(
m),, é de 10,544 ha. O volu
ume útil do reservatóriio é de 0,26
6 hm³ de
águaa.
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Om
maciço homoogêneo, cujo coroamennto é na ellevação 599
9,23 m, é cconstituído de solos
coluvvionares e residuais
r
arreno-argilossos lançado
os e compacctados, provvenientes da
d jazida
Salãoo e das esscavações obrigatórias
o
s, assentado
o sobre so
olo saprolíttico. O vollume de
terrappleno é daa ordem dee 60.680 m
m³, sendo 50.431
5
m³ de solo ressidual com
mpactado,
3.7811 m³ de enroocamento, 3.086
3
m³ dee brita e 3.383 m³ de areia para exeecução do filtro.
f
O tallude de moontante, com
m inclinaçãão 2,5(H):1,0(V), possui proteçãoo com enrocamento
lançaado executaado com maateriais provvenientes daas escavaçõ
ões obrigatóórias de 3ª categoria
c
dos ccanais adutoores (segmeentos 2225 e 2226), na espessura de
d 0,50 m. O talude dee jusante,
com inclinação de 2(H):1
1(V), tambéém possui proteção com enrocaamento lanççado, na
espesssura de 0,440 m. Abaiixo do enroocamento fo
oi prevista uma
u
camadaa de brita graduada
g
ou trransição prooveniente das
d britagenns, com esp
pessura de 0,25 no tallude de mo
ontante e
0,15 m no taludde de jusantte. Na cristaa do coroam
mento foi prrevista umaa camada dee 0,20 m
de brrita graduadda ou transiçção lançadaa e compactaada.
No ddique foi prrojetado um
m vertedourro tipo Creaager, com 50,0
5
m de llargura (enttre o km
0+3663,5 e km 0+413,5), lâmina
l
verttente máxim
ma de 0,50
0 m, soleiraa livre na elevação
e
598,223 m e vazãão de projeto de 38,43 m
m³/s.
Ao laado do verteedouro (km
m 0+361,2) ffoi projetadaa uma tomaada d’água ppara uso diffuso, que
perm
mite a derivaação de 2,0
0 m³/s, consstituída por uma tubulação adutorra com exteensão de
12,599 m e diâmeetro nominaal de 700 m
mm, localizaada no interiior de uma ggaleria de concreto,
c
e vállvula dispersora com DN500. Naa parte sup
perior da esstrutura de entrada daa tomada
d’águua foi projeetada uma monovia
m
com
m talha parra içar a graade ou a com
mporta enseecadeira.
A ággua ao passaar pela válv
vula disperssora é lançaada numa bacia
b
dissipaadora (assen
ntada na
rochaa) e depoiss segue por um canall de restitu
uição escav
vado em roocha até alccançar o
talveegue naturall.
Na oombreira dirreita da barrragem foi pprevista umaa tomada d’’água de deerivação de 8,0 m³/s
para atendimentto do Trech
ho VII (Raamal do Ag
greste), quee aduzirá ággua ao reseervatório
Ipojuuca, que será
s
respon
nsável peloo abastecim
mento hídrico das reegiões do Agreste
Pernaambucano. Nesta tom
mada foi pprevista um
ma estruturaa de contrrole constittuída de
compportas segm
mentos.
2.1.33 Estaçõess de Bombeeamento
Com
m o objetivoo de vencerr o desníveel geométricco existentee ao longo do sistemaa adutor,
foram
m projetadaas seis estações de boombeamento
o ao longo do Eixo L
Leste. Para o trecho
correespondente ao Lote “D
D” foram preevistas duass estações de
d bombeam
mento, deno
ominadas
EBV
V-5 e EBV-66.
2.1.33.1

Estação de Bomb
beamento E
EBV-5

A esstação de boombeamentto EBV-5 eestá localizaada entre o km 163+7 10 (E8185+
+10) e o
km 1164+180 (E
E8209) do eixo
e
geoméétrico do siistema aduttor, numa eextensão dee 470 m,
incluuindo as exxtensões daa transição canal 222
21 x forebaay (40,0 m
m,), do forrebay de
monttante (90,0 m), do poço
o de captaç ão (20,0 m)), da casa de bombas (330,5 m), daa adutora
de reecalque (1211,5 m), da transição
t
(277,5 m), do forebay
f
de jusante
j
(90,,0 m) e da transição
t
forebbay x canal 2222 (50,5 m).
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A esstação EBV
V-5 é respon
nsável pelaa elevação da
d vazão dee 18,0 m³/ss da cota 503,91 m
(níveel d’água noormal no poço de capttação) até a cota 541,0
01 m (nívell d’água no
ormal no
forebbay de jusaante), com desnível
d
geeométrico de 37,10 m e altura maanométrica total de
41,711 m. A pottência operracional doss conjuntoss motor-bom
mba é de 22.047 kW (total
(
de
8.1888 kW).
Os coonjuntos mootobomba e os equipam
mentos asso
ociados da estação
e
EBV
V-5 são con
nstituídos
de quuatro motorres síncrono
os, trifásicoos, de monttagem vertical, que aciionam bom
mbas tipo
verticcal poço úm
mido, partid
da suave sofft starter, co
om potênciaa nominal dde 2.200 kW
W, tensão
nomiinal de 6,9 kV,
k frequên
ncia de 60 H
Hz e rotação
o nominal dee 450 rpm.
A caaptação é inddividual parra cada conj
njunto motob
bomba. Em
m cada câmaara de aduçãão foram
previistas ranhurras para inserção de ggrades, rem
movíveis, co
om bandejaas para reteenção de
detrittos. À jusante da grrade foram
m previstas ranhuras para coloccação de comporta
c
enseccadeira, que será utilizada quanddo houver necessidade
n
e de manuteenção. Foi previsto
apennas um paineel de compo
orta ensecaddeira para as quatro câm
maras de addução.
A tom
mada d’águua da casa de
d bombas é equipada com um pó
órtico móvell com trolhe e talha
motoorizada, com
m capacidad
de de elevaçção de 7,0 to
oneladas, qu
ue se deslocca sobre as ranhuras
r
das ggrades e com
mporta e bo
omba submeersível, no coroamento
c
o de elevaçãão, com a finalidade
de m
movimentar tais equipaamentos noss casos de manutenção
m
o e/ou eventtual substitu
uição de
deterrminado equuipamento.
Para o esgotameento do poçço de sucçãoo, vedado a montante pela
p compoorta ensecad
deira, foi
previista a instalaação, em raanhuras própprias, de um
ma bomba su
ubmersível.
A caasa de bom
mbas da esstação EBV
V-5 é uma estrutura do tipo abbrigada, con
nstituída
basiccamente porr duas grand
des subestruuturas: estru
utura de cap
ptação e supperestrutura..
A estrutura de captação,
c
naas dimensõees de 22,00
0 m (larguraa) e 26,25 m (comprim
mento), é
consttituída basiicamente po
or uma lajee de fundo com 1,00 m de espesssura, assen
nte sobre
fundaação rochosa com boaa capacidadde de carga. Em cada estrutura dee captação, sobre a
laje de fundo, foram preevista quattro células contíguas,, com larggura de 4,0
00 m e
compprimento dee 18,95 m, onde estão alojadas ass bombas dee recalque. As paredess laterais
dessaas células appresentam espessura
e
dee 1,20 m.
A caasa de bom
mbas é eq
quipada com
m uma ponte rolantee interna ccom trolhe e talha
motoorizada, com
m capacidad
de de elevaação de 25,,0 toneladass, que será utilizada durante
d
a
monttagem (içam
mento e traansporte) doos equipam
mentos hidro
omecânicos mais pesados, tais
comoo as bombaas e os mo
otores. Tam
mbém será utilizada para
p
fins dee manutençção e/ou
substtituição de equipament
e
tos.
A Figura nº 2.4, a seguir, apresenta
a
a seção long
gitudinal da casa de bom
mbas da estação de
bombbeamento EBV-5.
E
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Figgura nº 2.4: Seção
S
Longitu
udinal da Cassa de Bombass da Estação EBV-5

Na eestação EBV
V-5 foram previstas dduas adutoraas de recalque (conduutos forçado
os), uma
para cada dois conjuntos motobombba, com ex
xtensão de 117,85 m, em chapaa de aço
carboono calandrradas, com espessura de 12,7 mm,
m no diâm
metro nomi
minal de 2.2
200 mm,
interlligando as descargas das
d bombass à estruturaa de deságu
ue a jusantee. As adutorras estão
posiccionadas paaralelamentee, afastadas,, de eixo a eixo,
e
de 4,80 m (extrem
midade de ju
usante) a
10,400 m (extrem
midade de montante).. No início
o do trecho reto do coonduto forççado foi
previisto um meedidor eletromagnéticoo de vazão e um acop
plamento ríggido, que ficará
f
no
interiior de umaa câmara de
d concretoo armado quadrada
q
(u
uma para caada condutto), com
dimeensão internna de 5,00 m e altura dde 6,00 m. A câmara ficará fechadda por uma laje prémolddada.
A esstrutura de deságue
d
da adutora dee recalque da
d estação EBV-5, mooldada em concreto
c
armaado, com comprimento
o de 20,93 m, é do tipo
t
sifão, de escorvaa forçada e aeração
autom
mática, nãoo permitind
do o retornoo da água da câmara de jusantee em uma eventual
situaação de em
mergência (p
pane elétricca com dessligamento rápido doss conjuntoss motorbombba). Na extrremidade de jusante daa estrutura de deságue foram prevvistas ranhu
uras para
compporta encaddeira. Na parrte superiorr da estruturra (na curvaa do sifão) ffoi previsto um duto
de veentilação coom diâmetro
o de 300 mm
m.
2.1.33.2

Estação de Bomb
beamento E
EBV-6

A esttação de boombeamento
o EBV-6 esstá localizad
da entre o km
k 169+9744,25 (E8498
8+14,25)
e o kkm 170+8200 (E8541) do
d eixo geom
métrico do sistema adu
utor, numa extensão dee 845,75
m, inncluindo ass extensões da transiçção canal 2223 x forebay (40,0 m
m,), do forrebay de
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monttante (90,0 m),
m do poço
o de captaçãão (20,0 m), da casa dee bombas (333,25 m), daa adutora
de reecalque (4888,3 m), da estrutura
e
dee deságue (1
18,0 m), da transição (227,5 m), do
o forebay
de juusante (90,00 m) e da transição fforebay x canal
c
2224 (38,7 m). No item 2.2
2 deste
docuumento apreesenta-se, em
m planta, o sítio da estaação de bom
mbeamento EBV-6.
A estação de boombeamento
o EBV-6 é responsáveel pela elevaação da vazzão de 18,0
0 m³/s da
cota 540,54 m (nível d’ág
gua normal no poço de
d captação
o) até a cotta 598,84 m (nível
d’águua normal no forebay
y de jusantte), com deesnível geo
ométrico dee 58,30 m e altura
manoométrica total de 63,38 m. A pottência operacional doss conjuntos motor-bom
mba é de
3.1355 kW (total de 12.540 kW).
k
Os coonjuntos mootobomba e os equipam
mentos asso
ociados da estação
e
EBV
V-6 são con
nstituídos
de quuatro motorres síncrono
os, trifásicoos, de monttagem vertical, que aciionam bom
mbas tipo
verticcal poço úm
mido, partid
da suave sofft starter, co
om potênciaa nominal dde 3.400 kW
W, tensão
nomiinal de 6,9 kV,
k frequên
ncia de 60 H
Hz e rotação
o nominal dee 450 rpm.
A esstrutura da tomada d’água
d
e daa casa de bombas, assim
a
comoo os equip
pamentos
mecâânicos e eléttricos, é sem
melhante à eestação de bombeamen
b
nto EBV-5.
Na estação EBV
V-6 também
m foram prevvistas duas adutoras dee recalque (ccondutos fo
orçados),
uma para cada dois conjun
ntos motobbomba, com
m extensão de
d 471,5 m
m, em chapaa de aço
carboono calandrradas, com espessura de 12,7 mm,
m no diâm
metro nomi
minal de 2.2
200 mm,
interlligando as descargas das
d bombass à estruturaa de deságu
ue a jusantee. As adutorras estão
posiccionadas paaralelamentee, afastadas,, de eixo a eixo,
e
de 4,80
0 m.
No innício do treecho reto do
o conduto fforçado foi previsto um
m medidor eletromagn
nético de
vazãoo e um acopplamento ríígido, que fficará no intterior de um
ma câmara dde concreto
o armado
retanngular (paraa os dois con
ndutos), com
m dimensões internas de 5,0 m x 10,0 m, e altura
a
de
6,0 m
m. A câmaara ficará fechada
fe
porr uma laje pré-moldad
da. A Figurra nº 2.5, a seguir,
apressenta-se a concepção da
d câmara onnde está insserido o med
didor eletrom
omagnético.

Figura nºº 2.5: Medido
or Eletromaggnético de Vazão Acoplado
o na Adutoraa de Recalquee
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A esttrutura de deságue
d
da adutora de recalque é semelhante àquela prevvista para a estação
de boombeamentto EBV-5, com
c
diferençças apenas nas
n elevaçõ
ões.
A Fiigura nº 2.66, abaixo, ap
presenta a sseção longiitudinal da casa de bom
mbas da estação de
bombbeamento EBV-6,
E
a adutora
a
de recalque e a estruturra de desággue no forrebay de
jusannte.
Estrutura de
e Descarga
Forebay de Jusante
PE-275

EL. 599,34

Adutora
1

ombas
Casa de Bo

EL. 599,34
5

3
Aterro Compa
actado

Câmera de Med
dição
Terrreno Natural

EL. 533,05
orebay de
Fo
M
Montante

1

1,5
1

N.A Normal=540,54
EL. 536,90

3
ncreto
Galeria de Con
(3,0x3,0
0)

EL. 534,05

15,50

55,70

358,70
73,80

488,30

Figura nº 2.6
6: Seção Lon gitudinal da Estação EBV
V-6 e da Aduttora

2.1.44 Túnel Monteiro
M
De acordo com a concepção
o do Projetoo Básico, o túnel previssto no Eixoo Leste, deno
ominado
Monnteiro, possuui extensão
o total de 66,519 km
Conncreto fck 25 Mppa
(da eestaca E96552+5 a E997
78+4), já inncluídos o
Telaa Soldada Q3333 Aço CA60B
embooque e o desemboque.
Seção de Escaavação
Seção Hiddráulica
30
0,
60
2,
=
R

2,60

Assim
m, das differentes alteernativas eestudadas,
foi seelecionada pelo
p MI a Alternativa
A
5, onde o
eixo do sistemaa adutor, no
o emboque do túnel,
foi ddeslocado 188º07’34” à esquerda doo traçado
origiinal, com deesembocadu
ura próximoo do leito
do rriacho Mullungu, cercca de 700 m após
passaar sob a rodovia
r
fed
deral BR-1110, com
extennsão de 3,,080 km (d
da estaca E9653 a
E98008), incluinddo o emboq
que e o deseemboque.

C
L

5,20

0,30

Na fase de detalhamento
d
o foram eestudados
diferrentes traçados do sisttema adutorr a partir
do eemboque do
d túnel, visando rreduzir a
extennsão do túnnel e otimiizar o sisteema, bem
comoo minimizaar os impaactos ambieentais na
várzeea do riachoo Mulungu.

5,80

Figura nº 2.7: Seçãoo Transversall do Túnel

O túnnel Monteirro foi projetado com uuma seção arco-retângu
a
ulo com 5,220 m de basse, altura
de 2,,60 m e raioo do arco de
d 2,60 m. A altura da lâmina d’áágua é de 3 ,91 m (vão livre de
longitudinaal é de 0,000
1,29 m - parte suuperior do arco),
a
enquaanto que a declividade
d
04 m/m.
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Em ffunção das característiicas geológ ico-geotécn
nicas do loccal onde foii projetado o túnel,
foram
m previstos diferentes revestimenntos do piso
o e das pareedes do túneel, envolven
ndo piso
regullarizado em
m concreto magro
m
e conncreto projeetado, ou co
oncreto estruutural nas paredes
p
e
teto. Variam tam
mbém os tiipos de trattamento a serem adotados, comoo o uso de tirantes,
cambbotas metáliicas e tela metálica.
m
2.1.55 Adutoraa Monteiro
A soolução de adução
a
por tubulação no trecho final do sistema aduutor do Eixo Leste,
próxiimo ao períímetro urbaano de Monnteiro, tem por finalidaade aduzir e controlar a vazão
por meio de comporta (tipo segmennto) na tom
mada de água, atravéés de uma adutora
enterrrada, para abastecer
a
o açude Poçõões.
A addutora prevvista nesta fase de ddetalhamentto possui extensão
e
dde 4,00 km
m, sendo
consttituída por uma galeriaa de concreeto armado enterrada, com
c
dimenssões internaas de 4,0
m x 4,0 m e decclividade lo
ongitudinal de 0,00025
5 m/m, resultando num
ma lâmina d’água de
3,60 m para a vazão máxima de 18,,0 m³/s. A Figura nº 2.8,
2 abaixo,, apresenta a seção
transsversal (de terraplenage
t
em) da aduttora Monteirro.
Reaterro Compacta
ado com
Material de 1ª e 2ª Categoria

T.N

1, 5
1

Matterial de 1ª Categoria
1

0,30

2
Reaterro com
m Material
Arenoso - Sultoso
S

0,75
5

4,50
6,00

0,75

4 60
4,60

0,30

4,00

Matterial de 2ª Categoria

Lastro de Concreto Magro

Figura nº 2.8: Seção dee Terraplena
agem da Aduttora Monteirro

A moontante da adutora graavitaria foi prevista um
ma estruturaa de transiçção canal x adutora,
denoominada estrrutura de co
ontrole, com
m extensão linear
l
de 35,0 m, constitituída por dois
d vãos
equippados com um jogo de elemenntos de graade removív
veis cada, com bandeja para
retennção de detrritos, e com
m comportass tipo segm
mento com 2,00
2
m de llargura e 2,80 m de
alturaa. O acionaamento das comportass é efetuado
o através dee dois servoomotores, enquanto
e
que a operação das compo
ortas é realiizada por uma
u
única central
c
hidrá
ráulica, instalada na
casa de comando prevista no
n coroamennto da estru
utura de tran
nsição.
o, foram preevistas com
mportas enseecadeira,
Para fins de mannutenção daas comportaas segmento
a serrem colocaadas em raanhuras loccalizadas a montante das compoortas segm
mento. A
estoccagem dos elementos das compo rtas ensecaadeira será feita nas prróprias ranh
huras de
operaação.
A esstrutura de controle a montante da adutoraa consiste numa
n
obraa formada por
p uma
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transsição, câmaara central onde
o
estão alojadas duas
d
compo
ortas segmeento e a en
ntrada da
adutoora. Esta estrutura apreesenta basiccamente um
ma laje de fu
undo com 1,,00 m de esspessura,
duas paredes latterais com espessura
e
dee 0,60 m e a estrutura de
d fechamennto superiorr.
A chhegada da adutora ao
o riacho M
Mulungu se dá através de uma estrutura de
d saída
(deseemboque) constituída
c
por
p uma estrrutura de co
oncreto arm
mado com exxtensão de 24,70
2
m,
dos qquais 14,700 m refere-sse a transiçção da aduto
ora para a obra
o
de saíída, com dim
mensões
internnas de 10,0 m x 10,0 m e altura dee 4,73 m.
Apóss a transiçãão, foi previisto um perrfil vertentee, do tipo Creager,
C
com
m 3,0 m de altura a
monttante e 2,0 m de jusante, com vistta a impediir a entrada das águas do riacho em
e casos
de ellevação do nível
n
d’águaa.
Nos casos exttremos de elevação das águas do riacho
o Mulunguu, onde oss níveis
ultrappassarem 1,0 m de alttura, conseqquentementte passando por sobre o perfil veertente, a
entraada de águaa na galeria será evitadda através de
d colocação de stoploog’s na extrremidade
final da adutorra, onde fo
oram previsstas ranhurras nas parredes lateraais e na baase para
coloccação destes equipamentos.
2.1.66 Aquedutos
Os aaquedutos são
s estruturras hidráuliicas previsttas para sub
bstituir trecchos de can
nais nos
locaiis em que os
o mesmos cortam baccias de dren
nagem com
m uma vazãão correspon
ndente a
chuvvas com peeríodo de recorrência
r
de 100 an
nos igual ou
o maior qque 60,0 m³/s,
m
não
compportando um
ma solução
o de drenaggem com bueiros
b
enteerrados sobb o canal, ou
o então
quanndo o trechoo do canal em
m aterro se torna soluçção anti-eco
onômica em
m comparaçãão com a
soluçção de traveessia do cursso d’água eem aqueduto
o.
No ttrecho do Eixo
E
Leste corresponddente ao Lo
ote “D” forram previsttos dois aq
quedutos,
denoominados Brranco e Barrreiros, que cruzam tran
nsversalmen
nte cursos dd’água homô
ônimos.
O aqqueduto Braanco substitu
ui um trechho do canal adutor entree o km 147+
+795 (E738
89+15) e
km 147+945 (E7397+5),
(
numa ext ensão de 150,0 m. Foram
F
prevvistas transsições a
monttante e a juusante do aqueduto,
a
coom extensãão de 15,0 m. A transsição de jussante foi
projeetada em cuurva (desloccamento dee 6,5º em reelação ao eixo) em funnção da loccação do
sistem
ma adutor.
O aqqueduto Barrreiros substitui um treecho do can
nal adutor entre
e
o km 151+000 (E
E7550) e
km 1151+200 (E7560), num
ma extensão de 200,0 m.
m Foram preevistas trannsições a mo
ontante e
a jusante do aquueduto, com
m extensão dde 20,0 m.
Os ddois aqueduutos têm in
nício numa estrutura de
d transição
o de montannte, para passar da
seçãoo trapezoidaal do canal para a seçãão retangulaar do aqued
duto. A messma situaçãão ocorre
na saaída do aquueduto, porrém de form
ma inversaa. A Figura nº 2.9, a seguir, aprresenta a
concepção, em planta,
p
do aqueduto Brranco.
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C2218

C2219

Figura
F
nº 2.99: Planta do Aqueduto
A
Bra
anco

Os aaquedutos possuem formato retanggular, com dimensões internas dee 3,80 m (laargura) e
3,82 m (altura), declividadee de 0,0004 m/m e lâm
mina d’água de 3,17 m.
A suuperestruturaa dos aqued
dutos é form
mada por um
ma laje de fundo com
m largura de 5,20 m,
compprimento dee 25,0 m e espessura
e
dde 0,35 m, e duas pared
des laterais com alturaa de 4,17
m e espessura de
d 0,35 m, sendo apoi ada em apaarelhos de neoprene
n
(00,64 x 0,40 x 0,074
d aquedu
utos foram pprevistos tirrantes de
cm) localizadas sobre pilarres. Na partte superior dos
(
em c ada módulo
o da superesstrutura quee possui exteensão de
travaamento a caada 5,18 m (cinco
25,0 m), com seeção transveersal de 3,100 m x 0,80 m x 0,35 m..
A céélula hidráuulica dos aquedutos
a
é apoiada sobre
s
pilarees com seçção retangu
ular, nas
dimeensões de 5,,00 m x 2,20 m, com eespessura daas paredes de
d 0,35 m. N
Na parte infferior do
pilarees, que ficaará exposta às
à oscilaçõees dos níveiis d’água do
os riachos, ffoi prevista,, no lado
expoosto ao fluxoo, uma cunh
ha de proteçção contra possíveis
p
galhos e tronncos arrastaados pela
correenteza. Na base
b
dos pilares foi preevista uma sapata retangular, nas dimensõess de 5,50
m x 88,60 m e alttura de 2,50
0 m, assentee em materiaal de 3ª cateegoria.
A Fiigura nº 2.10, a seguir,, apresenta um corte trransversal da
d superestrrutura e dos pilares
dos aaquedutos e um detalhee em perspeectiva.
Para o aquedutto Branco, com extennsão de 150
0,0 m (seiss módulos de 25,0 m)), foram
previistos sete piilares, com alturas que variam de 22,39
2
m (pilar 5) a 25,228 m (pilar 6).
Já paara o aquedduto Barreirros, com exxtensão de 200,0
2
m (oito móduloss de 25,0 m),
m foram
previistos nove pilares,
p
com
m alturas quee variam de 20,65 m (p
pilar 8) a 26 ,22 m (pilarr 1).
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1,05

3,10

1,05
0,35

N.A Normal
0,35

3,82

3,17

4,15
3,40

0,35
0,35
0,07

0,20

Variável de 20,65 a 26,22

Neo
oprene

2,50

5,00

8,60

Figura nº 2.10: Cortte Transversaal da Superesstrutura e Perrspectiva doss Aquedutos

A Figura nº 2.11, abaixo, apresenta
a
a seção longiitudinal da superestrutuura e dos piilares do
aqueduto Branco, onde é po
ossível obseervar que o encontro dos aterros ddo aqueduto
o reduziu
a seçção do talveegue naturall acarretanddo, consequeentemente, a elevação do nível d’água em
períoodos de graandes precip
pitações naa bacia hidrrográfica, devido
d
ao eestrangulam
mento no
locall da travessiia do curso d’água sob o aqueduto
o.

505,652
2

506,150

E7389+15
Início Aqueduto

E7397+5
Fim Aqu
ueduto

4,17

E7389
Início Transição

505,150

E7398
Fim Transição
o
505,090

i=0,0
0004 m/m

C2218
8

1,5
590 1
493,5

1,5 493,661
1
3,50
1
1,5

1,5
1

1
475
5,10

473
3,90

5,50

P1

3,50

N.A
A máx.487,55

75,50
47

2,50

505,594
C2219

P2

P3

476,50

4,00
474

P4

P5

474,00

P6

474,,10

P7

Figura nº 2.11: Seçãão Longitudin
nal do Aqued
duto Branco

2.1.77 Pontes
De m
maneira a assegurar a continuiddade do trááfego de veeículos nas rodovias federais,
estadduais, muniicipais e paarticulares, afetadas peela implantaação do Eiixo Leste do
d PISF,
foram
m projetadaas 14 obraas de arte eespecial (p
pontes) no trecho com
mpreendido entre o
reserrvatório Coppiti e a aduttora Monteiiro, das quaais três em rodovias pavvimentadas e 11 em
estraadas vicinaiss interceptad
das pelo sisstema adutor.
A poonte na rodoovia federall BR-232 fooi prevista com
c
o objettivo de transspor o segm
mento de
canall 2220 no km
k 2+338,1
1 (E7677+118,1). A ob
bra é formada por um vão isostáttico com
extennsão de 32,0 m, e apreesenta-se em
m tangente horizontal,
h
em nível, ccom esconsidade de
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30º244’, conform
me demonstrrado na Figuura nº 2.12, abaixo.
0
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13,00
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Cruzeir o do
Nordesste

510

Fiigura nº 2.12: Vista da Poonte, em Plan
nta, na Rodov
via Federal BR
R-232

A seeção transveersal da pon
nte na rodovvia federal BR-232 tem
m largura tootal de 13,0
00 m, as
vigass principais têm altura de 1,60 m nna fase pré--moldada e altura de 1 ,84 m na faase final.
As vvigas princippais da superestrutura apoiam-se sobre traveessas em conncreto armaado com
1,20 m de alturaa, que por sua
s vez apooiam-se sobrre os pilares. A meso-eestrutura é formada
d 0,90 m. A infraesttrutura é
por ppórticos dee pilares dee seção circcular com diâmetro de
compposta por saapatas assen
ntes em matterial de 3ª categoria.
c
Na roodovia estaddual PE-280
0 foi previstta outra pon
nte com o objetivo de ttranspor o segmento
de caanal 2223 no km 0+426
6,59 (E84377+6,59). A obra
o
é form
mada por um
m vão isostáttico com
extennsão de 36,000 m, e apresenta-se em
m tangente horizontal, em nível, ccom esconsidade de
41º422’, conform
me demonstrrado na Figuura nº 2.13, a seguir.
A seeção transveersal da pon
nte na rodoovia PE-280
0 tem largu
ura total dee 13,00 m, as vigas
princcipais têm altura
a
de 1,80 m na faase pré-mold
dada e alturra de 2,04 m na fase final.
f
As
vigass principais da superesttrutura apoiiam-se sobrre travessas em concretto armado com
c
1,20
m dee altura, quee por sua vez
v apoiam--se sobre oss pilares. A meso-estruutura é form
mada por
pórtiicos de pilarres de seção
o circular coom diâmetrro de 0,90 m.
m A infraesstrutura é composta
por ssapatas asseentes em maaterial de 3ª categoria.
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Fiigura nº 2.13:: Vista da Pon
nte, em Plantta, na Rodoviia Estadual P
PE-280

0
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M

Eixo do Canal 2226

A poonte na rodovia PE-2
265 (ex-BR
R-110) foi prevista co
om o objettivo de traanspor o
segm
mento de caanal 2226 no
n km 7+3221,13 (E853
33+1,13). A obra é foormada por um vão
isostático com extensão
e
dee 37,0 m, e apresenta-sse em tangeente horizonntal, em nív
vel, com
4
co
onforme dem
monstrado na
n Figura nºº 2.14, abaixxo.
esconnsidade de 45º10,8’,

Estrada O&M

6
602,60

37

,0
0

00

a
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,
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Figu
ura nº 2.14: Vista
V
da Pontte, em Planta, na Rodovia PE-265 (ex-B
BR-110)
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A seçção transversal da pontte na rodovvia PE-265 (ex-BR-110
(
0) tem largur
ura total de 13,00
1
m,
as viigas princippais têm altura de 1,800 m na fasee pré-moldaada e alturaa de 2,04 m na fase
final. As vigas principais
p
da
d superestruutura apoiam-se sobre travessas eem concreto
o armado
com 1,20 m dee altura, quee por sua vvez apoiam
m-se sobre os
o pilares. A meso-esttrutura é
form
mada por pórrticos de pillares de seçção circular com diâmetro de 1,00 m. A infraeestrutura
é com
mposta por sapatas asseentes em maaterial de 3ªª categoria.
A Figura nº 2.15, abaixo, apresenta
a
a seção transsversal das pontes
p
projeetadas nas rodovias
r
pavim
mentadas BR-232,
B
PE--265 (ex-BR
R-110) e PE
E-280.
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Figgura nº 2.15: Seção Transvversal das Po
ontes em Rodovias Pavimeentadas

Das 11 pontes projetadas para dar ccontinuidadee na malhaa viária viciinal existen
nte, uma
delass destina-se a transpor o segmentoo de canal 2218
2
no km
m 0+610 (E66000+10). Consiste
numaa obra form
mada por um
u vão isoostático com
m 35,0 m de extensão
ão, apresentta-se em
tangeente horizoontal, em nível e seem esconssidade, com
mo pode sser visualizzado na
Figurra nº 2.16, a seguir. A seção trannsversal da ponte posssui largura total de 6,8
80 m, as
vigass principais têm altura de 1,80 m nna fase pré-m
moldada e altura
a
de 2,004 m na fase final.
A poonte projetadda na estrad
da vicinal, ddestinada a transpor o segmento
s
dee canal 2218 no km
9+6660 (E6453),, é uma obra formadaa por um vãão isostático com exteensão de 38
8,0 m, e
apressenta-se em
m tangente horizontal,
h
eem nível e sem
s
esconsiidade. A seeção transveersal tem
larguura total de 6,80 m, ass vigas prinncipais têm altura de 1,80
1
m na fase pré-mo
oldada e
alturaa de 2,04 m na fase fin
nal.
A poonte projetadda na estrad
da vicinal, ddestinada a transpor o segmento
s
dee canal 2218 no km
14+1140 (E6677), é uma ob
bra formadaa por um vão
v isostáticco com exteensão de 26
6,0 m, e
apressenta-se em
m tangente horizontal,
h
eem nível e sem
s
esconsiidade. A seeção transveersal tem
larguura total de 6,80 m, ass vigas prinncipais têm altura de 1,40
1
m na fase pré-mo
oldada e
alturaa de 1,64 m na fase fin
nal.
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Figuraa nº 2.16: Vissta em Plantaa da Concepção das Pontes em Estradaas Vicinais

A poonte projetadda na estrad
da vicinal, ddestinada a transpor o segmento
s
dee canal 2218 no km
17+6680 (E6854), é uma ob
bra formadaa por um vão
v isostáticco com exteensão de 24
4,0 m, e
apressenta-se em
m tangente horizontal,
h
eem nível e sem
s
esconsiidade. A seeção transveersal tem
larguura total de 6,80 m, ass vigas prinncipais têm altura de 1,40
1
m na fase pré-mo
oldada e
alturaa de 1,64 m na fase fin
nal.
A poonte projetadda na estrad
da vicinal, ddestinada a transpor o segmento
s
dee canal 222
20 no km
5+4770 (E7834+
+10), é uma obra formaada por um vão isostátiico com exttensão de 27,0
2
m, e
apressenta-se em
m tangente horizontal,
h
eem nível e sem
s
esconsiidade. A seeção transveersal tem
larguura total de 6,80 m, ass vigas prinncipais têm altura de 1,40
1
m na fase pré-mo
oldada e
alturaa de 1,64 m na fase fin
nal.
A poonte projetadda na estrad
da vicinal, ddestinada a transpor o segmento
s
dee canal 222
21 no km
2+8775 (E8174+
+15), é uma obra formaada por um vão isostátiico com exttensão de 34,0 m, e
apressenta-se em
m tangente horizontal,
h
eem nível e sem
s
esconsiidade. A seeção transveersal tem
larguura total de 6,80 m, as vigas prinncipais têm
m altura de 1,80m na ffase pré-mo
oldada e
alturaa de 2,04 m na fase fin
nal.
A poonte projetadda na estrad
da vicinal, ddestinada a transpor o segmento
s
dee canal 222
24 no km
4+2880 (E8755),, é uma obra formadaa por um vãão isostático com exteensão de 26
6,0 m, e
apressenta-se em
m tangente horizontal,
h
eem nível e sem
s
esconsiidade. A seeção transveersal tem
larguura total de 6,80 m, ass vigas prinncipais têm altura de 1,40
1
m na fase pré-mo
oldada e
alturaa de 1,64 m na fase fin
nal.
A poonte projetadda na estrad
da vicinal, ddestinada a transpor o segmento
s
dee canal 222
25 no km
3+1220 (E9037),, é uma obra formadaa por um vãão isostático com exteensão de 42
2,0 m, e
apressenta-se em
m tangente horizontal,
h
eem nível e sem
s
esconsiidade. A seeção transveersal tem
larguura total de 6,80 m, ass vigas prinncipais têm altura de 1,80
1
m na fase pré-mo
oldada e
alturaa de 2,04 m na fase fin
nal.
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A poonte projetadda na estrad
da vicinal, ddestinada a transpor o segmento
s
dee canal 222
26 no km
1+4000 (E9237),, é uma obra formadaa por um vãão isostático com exteensão de 26
6,0 m, e
apressenta-se em
m tangente horizontal,
h
eem nível e sem
s
esconsiidade. A seeção transveersal tem
larguura total de 6,80 m, ass vigas prinncipais têm altura de 1,40
1
m na fase pré-mo
oldada e
alturaa de 1,64 m na fase fin
nal.
A poonte projetadda na estrad
da vicinal, ddestinada a transpor o segmento
s
dee canal 222
27 no km
5+9220 (E10105)), é uma ob
bra formadaa por um vão
o isostático com extennsão de 40,0
0 m, dois
balannços de 7,0 m e apreseenta-se em tangente ho
orizontal, em nível e ssem esconsiidade. A
seçãoo transversaal tem largu
ura total de 6,80 m, as vigas princcipais têm aaltura de 1,80 m na
fase ppré-moldadda e altura de
d 2,04 m naa fase final.
Por ssolicitação do MI, foi projetada uuma ponte no km 27+
+800 (E73660) do segm
mento de
canall 2218 em substituição
o a uma esttrada de acesso prevista no Estuddo de Interfferências
sob o aqueduto Branco, perrmitindo o aacesso e a interligação
i
de povoado
dos que se lo
ocalizam
em m
margens opoostas do sisstema adutoor. É uma obra formaada por um vão isostáttico com
extennsão de 24,00 m, e apresenta-se em
m tangente horizontal,
h
em
e nível e ssem esconsidade. A
seçãoo transversaal tem largu
ura total de 6,80 m, as vigas princcipais têm aaltura de 1,40 m na
fase ppré-moldadda e altura de
d 1,64 m naa fase final.
Na F
Figura nº 2..17, abaixo,, apresenta--se a seção transversall das 11 poontes projetaadas nas
estraadas vicinaiss existentes que cruzam
m pelo sistem
ma adutor, especificam
e
mente nos caanais.
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Figura nº 2.1
17: Seção Traansversal dass Pontes em Estradas
E
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2.1.88 Passarellas
Com
m o objetivvo de recom
mpor o sisstema de estradas
e
e de caminho
hos de partticulares,
garanntindo a coontinuidade de circulaçção, bem co
omo assegu
urar o trânsiito de pedestres e a
circuulação de annimais, foraam projetaddas 10 passaarelas para pedestres
p
noo trecho do
o sistema
adutoor do Eixo Leste
L
compreendido enntre o reserv
vatório Copiti e a adutoora Monteiro.
Foram
m previstass quatro paassarelas noo segmento de canal 2218
2
(km 111+940=E6567, km
15+4410=E6740+
+10, km 21
1+400=E70 40 e km 24
4+690=E72
204+10), duuas no segm
mento de
canall 2220 (km 1+100=E7616 e km 33+820=E775
52), duas no
o segmentoo de canal 2225 (km
1+9440=E8978 e km 4+320
0=E9097) e duas no seg
gmento de canal 2226 (km 4+360
0=E9385
e km
m 5+640=E99449).
As ppassarelas são estruturaas tipificadaas, em form
ma de “U”, apoiadas ssobre as beermas do
canall adutor, constituídas por
p uma lajee moldada in
n loco, com
m extensão dde 18,73 m e largura
de 1,,40 m, e duaas vigas préé-moldadas,, em forma de “L”, com
m extensão de 15,33 m e altura
de 1,,50 m. A lajje, que se ap
poia nas viggas, compreeende a base (piso) da ppassarela, enquanto
e
que aas vigas servvem de guaarda corpo. A largura liivre da passarela é de 22,00 m.
O accesso a passsarela, cuja plataforma está 0,90 m acima da berma do ccanal, se dáá através
de duuas rampas,, uma em caada lado. A rampa é constituída por
p uma lajee moldada no
n local,
com extensão de
d 11,16 m e largura dde 1,40 m, e duas vigass pré-moldaadas, com a mesma
extennsão da lajee e altura de 1,50 m. A declividadee adotada naa rampa é de 8,33%, attendendo
a noorma da AB
BNT NBR 9050 - A
Acessibilidad
de a Edificcações, Mob
obiliário, Esspaços e
Equipamentos Urbanos.
U
Com
m vistas a facilitar o aceesso à passaarela das peessoas que não
n possuem
m deficiênccia em se
locom
mover, no laado oposto a rampa foii prevista um
ma escada com
c cinco ddegraus.
A Fiigura nº 2.18, abaixo, apresentaa a seção trransversal das passareelas para pedestres
p
projeetadas sobrre o sistem
ma adutor do Eixo Leste,
L
no trecho
t
com
mpreendido entre o
reserrvatório Coppiti e o túneel Monteiroo. Já a Figurra nº 2.19, adiante,
a
apreesenta a con
ncepção,
em pplanta, das passarelas
p
prrojetadas.
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Figura nº 2.19: Vista em
m Planta dass Passarelas para
p
Pedestrees

As vvigas pré-m
moldadas, tan
nto da passsarela como
o das rampaas, são apooiadas sobree sapatas
pré-m
moldadas naas dimensõees de 3,40 m x 3,60 m.
m O início da
d rampa é apoiado em
m sapatas
pré-m
moldadas naas dimensões de 1,40 m x 3,40 m.
m Foram prrevistos apaarelhos de neoprene
n
nas ssapatas paraa apoio das lajes
l
e vigass.
2.1.99 Galeria de Passageem
A gaaleria de passsagem projjetada na trravessia do km 2+380 (E8660) doo segmento de canal
22244 substitui o túnel ro
odoviário pprevisto no km 2+980
0 (E8690) do referido canal,
concebido no Esstudo de Intterferências , elaborado pela FUNC
CATE, em ooutubro/200
06.
No innício dos trrabalhos dee elaboraçãoo do projeto
o e já se tin
nha propostto a substitu
uição do
túnell rodoviárioo por uma passarela;
p
ccom a consttrução da galeria,
g
a Prrojetista eliminou a
passaarela prevista no km 2+
+980 do seggmento de canal
c
2224.
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O Esstudo de Intterferências prevê a connstrução dee um túnel rodoviário nno mesmo lo
ocal (km
2+3880 ou estacaa E8660 do segmento dde canal 222
24), de mod
do a permitiir a continuidade do
tráfeggo na regiãão. Já a defiinição pela galeria de passagem,
p
na
n ocasião ddo detalham
mento do
Projeeto Executtivo é deccorrente dee uma soliicitação daa própria comunidad
de local,
encam
minhada à Projetista por meio dda Superviisora do Lo
ote 12. O ffato é que o túnel
rodovviário da esstaca E8690
0 foi indicaado pelo Esstudo da FU
UNCATE eem uma loccalização
inaprropriada, coonsiderando
o as condiçõões de acesso local.

ESTRAD A D E O&M

D L24 08

ES TR AD A D E O&M

EIXO DO CAN AL

Km 2+380=E8660

D L2 40 7-c

ES TR ADA DE SE RVIÇO

A Prrojetista, acatando a proposta dda Supervissora do Lo
ote 12 parra atendimeento das
reivinndicações das famílias residenntes no en
ntorno do sistema aadutor, no
o trecho
comppreendido entre
e
o km 2+200
2
(E86 51) e km 2+
+400 (E866
61) do segm
mento de can
nal 2224,
concebeu uma galeria
g
de co
oncreto arm
mado quadraada, com 3,0
00 m de laddo, na estacaa E8660.
A Figgura nº 2.200 e a Figuraa nº 2.21, a seguir, mosstram, respeectivamentee, a planta e a seção
transsversal da gaaleria de paassagem.

Figura nº 2.20: Planta da Galeria de
d Passagem no
n Canal 22224
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n 2.21: Seçãoo Transversall da Galeria de
d Passagem
Figura nº
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2.1.110 Estruturras de Controle
Na ccaptação doos canais jun
nto aos reseervatórios Copiti,
C
Barrreiro, Camppos e Barro
o Branco
foram
m previstas estruturas de
d controle de superfíccie com a finalidade dee regular a vazão
v
de
adução aos cannais à jusan
nte dos refeeridos reserv
vatórios, ou
u seja, os ssegmentos de
d canal
22188, 2223, 22225 e 2226, reespectivameente.
No ffinal do seggmento de canal 22277 foi previssta uma esttrutura de ffundo, denominada
estruutura de conntrole da adu
utora Monteeiro, com a finalidade de regular a vazão da adutora,
bem como perm
mitir, atravéés do fecham
mento das comportas
c
segmentos,
s
o esvaziam
mento da
o do sistem
ma adutor (nno período chuvoso,
c
adutoora para finns de manuttenção e/ouu paralização
quanndo o nível d’água no riacho Mullungu é satiisfatório, su
uficiente paara atendimento das
demaandas hídriccas da regiãão).
A esstrutura de controle
c
dee superfície é constituíída de dois vãos, cadaa um equipaado com
uma comporta tipo
t
segmen
nto, com 2,220 m de larrgura. O aciionamento dde cada com
mporta é
feito através dee dois servo
omotores, eenquanto qu
ue a operaçção de ambbas as com
mportas é
realizzada por uma
u
única central hidrráulica, insstalada na casa de coomando, sittuada no
coroaamento da estrutura de
d controle. A Figura nº 2.22, ab
baixo, apressenta, em planta,
p
a
concepção e o posicioname
p
ento dos equuipamentos eletromecâânicos na esttrutura de controle.
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Figura
a nº 2.22: Plaanta Baixa da
a Estrutura dee Controle

Para fins de maanutenção, foi
f prevista a utilização
o de duas co
omportas ennsecadeira, a serem
coloccadas em raanhuras prev
vistas a monntante e a ju
usante das comportas
c
seegmento. No
N trecho
correespondente ao Lote “D
D” foram prrevistas apen
nas duas co
omportas paara serem utilizadas
u
nas quatro estrruturas de controle,
c
qque deverão
o ser armazzenadas em
m local aprropriado,
provaavelmente em
e galpões apropriado s ou no préd
dio das estaações de bom
mbeamento
o.
Sobrre a estruturra de contro
ole foram prrojetados do
ois pontilhõ
ões (passageens) com 4,,15 m de
larguura, um em cada lado da comportta segmento
o, com o ob
bjetivo de ppossibilitar o acesso
de gguindastes móveis e caminhões para a montagem,
m
manutenção
m
o e transpo
orte das
compportas segm
mento e enseecadeira.
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A obbra civil daa estrutura de controlee, com exteensão de 53
3,12 m, esttá dividida em três
subestruturas, separadas
s
entre
e
si poor veda-jun
ntas periférricos fungeenband tipo O-22,
confo
forme demonnstrado na Figura
F
nº 2. 23, abaixo.
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Figura
a nº 2.23: Ob
bra Civil das Estruturas
E
dee Controle

A caaixa de entrrada (de mo
ontante), naas dimensões de 13,28
8 m x 20,661 m, apressenta um
funillamento de 45º
4 antes dee entrar na ccâmara cen
ntral onde esstão instaladdas as comp
portas de
mento. A câm
mara centraal, dividida em dois vão
os, possui dimensões
d
innternas de 5,60
5
mx
segm
19,844 m. O treccho de transição (canal de saída) antes
a
do can
nal adutor ppossui comp
primento
de 122,67 m.
Cabee ressaltar, no
n entanto, que a caix a de entrad
da da estrutu
ura de contrrole do reseervatório
Barroo Branco poossui dimen
nsões difereenciadas, co
om extensão
o de 7,0 m e largura de
d 7,9 m,
com um afunilamento de 10º antes de entrar na câmara central. A extensão total da
estruutura de conntrole Barro Branco é dde 39,51 m. Estas dimeensões foram
m estabeleccidas por
ocasiião da elabooração do projeto básicco do Trech
ho VII - Ram
mal do Agreeste, pois no
o projeto
básicco do Trechho V (Eixo
o Leste) nãoo foi previssto o reserv
vatório Barrro Branco, onde se
localliza a estrutuura de contrrole.
A esstrutura de entrada
e
e a transição dde saída aprresentam laaje de fundoo e paredess laterais
com 0,30 m dee espessura.. Já a câmaara central apresenta laje
l
de fund
ndo com 0,6
60 m de
espesssura e pareedes lateraiss com 1,00 m de espessura. A parede que seppara os doiss vãos da
câmaara central possui
p
1,20 m de espes sura.
A Fiigura nº 2..24, a segu
uir, apresennta a seção longitudin
nal das estrruturas de controle
previistas nos cannais de saíd
da dos reservvatórios Co
opiti, Barreirro, Camposs e Barro Brranco.
Os equipamentoos mecânico
os das estruuturas de con
ntrole comp
preendem ccomportas segmento
mportas enssecadeira.
e com
As comportas tiipo segmentto são em eestrutura de aço, constiituída de tabbuleiro de chapa
c
de
face curva, viggas horizonttais e vertiicais, braço
os que ligam
m o mancaal de articu
ulação à
estruutura da com
mporta e rod
das. Possueem vão livree de 2.200 mm,
m raio exxterno de 6.306 mm
e altuura de 3.7700 mm.
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Casa de Contrrole

0,56

0,90

0,30

0,25

3,96

3,60

2,96
C.Fundo

2,88

NA Máxx.

4,40

NA Norm
mal

C.(Crista)

3,77

1,44

0,15

0,15
(Crista)

0,50

3,45

2,12

1,70
0,50 0,40

C.Fundo Canal

5,98
0,45

1,70

2,39

0,400,60

Figura nºº 2.24: Seção L
Longitudinall da Estrutura de Controle
le

Cadaa uma das comportas é acionadaa através dee dois servo
omotores dee simples efeito.
e
A
operaação das duuas comporrtas é feita através de uma centraal óleodinâm
mica, localizada na
casa de comando.
A coomporta enssecadeira é do tipo desslizante, com
mposta por três elemenntos. A estrrutura de
cada elemento é metálica de construução soldad
da, com paaramento e plano de vedação
l
a ser ensecado.
e
A comporta é guiada po
or sapatas gguias instaladas nas
voltaado para o lado
cabecceiras e maanobradas, em meio eequilibrado, com auxíllio de guinddaste móveel e viga
pescaadora próprria.
Os eelementos da
d comportta ensecadeeira de mon
ntante posssuem vão llivre de 2.2
200 mm
(larggura de 2.8000 mm) e alttura de 1.2000 mm, enq
quanto que os
o de jusantte também possuem
p
vão llivre de 2.2000 mm, porrém altura dde 960 mm.
A m
montante daa estrutura de controlee do reserv
vatório Cop
piti foi preevisto um canal
c
de
aproxximação coom extensão
o de 103,0 m
m, largura da
d base de 6,00
6
m, quee permite o fluxo de
vazãoo do reservvatório até a respectiva estrutura. A elevação do fundo ddo canal e da soleira
da esstrutura de controle é 505,21 m, o NA norm
mal ocorre na elevaçãão 508,02 m,
m o NA
máxiimo maxim
morum ocorrre na elevaação 508,17 m, enquaanto que a elevação da parte
superrior da parede é 509,6
61 m (alturra da pared
de da estrutura de 4,400 m). O maancal da
compporta segmeento se enco
ontra na eleevação 509,17 m e a viiga suporte na elevação
o 510,42
m (1,25 m acima do mancaal).
montante da estrutura de
d controle do reservaatório Barreeiro foi preevisto um canal
c
de
A m
aproxximação coom extensão
o de 127,0 m
m, largura da
d base de 6,00
6
m, quee permite o fluxo de
vazãoo do reservvatório até a respectiva estrutura. A elevação do fundo ddo canal e da soleira
da esstrutura de controle é 537,90 m, o NA norm
mal ocorre na elevaçãão 540,75 m,
m o NA
máxiimo maxim
morum ocorrre na elevaação 541,42 m, enquaanto que a elevação da parte
superrior da parede é 542,3
30 m (alturra da pared
de da estrutura de 4,400 m). O maancal da
compporta segmeento se enco
ontra na eleevação 541,86 m e a viiga suporte na elevação
o 543,11
m (1,25 m acima do mancaal).
montante da estrutura de
d controlee do reservaatório Cam
mpos foi preevisto um canal
c
de
A m
aproxximação coom extensão
o de 60,0 m
m, largura daa base de 6,00
6
m, que permite o fluxo de
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vazãoo do reservaatório até a respectiva eestrutura, demonstrado
o na Figura nnº 2.25, a seeguir.

599,49

Pátio de
d Manobra

Cana
al de Aproximação
599,49

599,83
1(V):1,5(H)
595,43

5(H)
1(V):1,5

599,83

599,49
0+020

0+040

0+060

0 080
0+080

0+100

Enroccamento

R
Reservatório
Cam
mpos
599,74

Figura nº 2.25: Canal dee Aproximaçãão da Estrutu
ura de Controle do Reservvatório Camp
pos

A elevação do fundo do canal
c
e da soleira da estrutura de controle é 595,43 m,
m o NA
norm
mal ocorre na elevação 598,24 m
m, o NA máximo
m
maaximorum oocorre na elevação
e
598,662 m, enquuanto que a elevação da parte su
uperior da parede é 5 99,83 m (aaltura da
paredde da estruttura de 4,40
0 m). O maancal da com
mporta segm
mento se enncontra na elevação
e
599,339 m e a vigga suporte na
n elevação 600,64 m (1,25
(
m acim
ma do manccal).
A moontante da estrutura
e
dee controle doo reservatórrio Barro Branco foi prrevisto um canal de
aproxximação coom extensão
o de 249,7 m
m, largura da
d base de 7,90
7
m, quee permite o fluxo de
vazãoo do reservvatório até a respectiva estrutura. A elevação do fundo ddo canal e da soleira
da esstrutura de controle é 594,86 m, o NA norm
mal ocorre na elevaçãão 597,73 m,
m o NA
máxiimo maxim
morum ocorrre na elevaação 598,05 m, enquaanto que a elevação da parte
superrior da parede é 599,2
26 m (alturra da pared
de da estrutura de 4,400 m). O maancal da
compporta segmeento se enco
ontra na eleevação 598,82 m e a viiga suporte na elevação
o 600,07
m (1,25 m acima do mancaal). A caixa de entrada da
d estruturaa possui exteensão de 7,0
00 m.
onteiro foi prevista um
ma estruturaa de transiçção canal x adutora,
A montante da adutora Mo
denoominada estrrutura de co
ontrole, com
m extensão linear
l
de 35,0 m, constitituída por dois
d vãos
equippados com um jogo de elemenntos de graade removív
veis cada, com bandeja para
retennção de detrritos, e com comportas tipo segmento com 2.0
000 mm de largura e 2..800 mm
de alltura. O acioonamento das
d comporttas é efetuad
do através de
d dois servoomotores, enquanto
e
que a operação das compo
ortas é realiizada por uma
u
única central
c
hidrá
ráulica, instalada na
casa de comando prevista no
n coroamennto da estru
utura de tran
nsição.
Para fins de mannutenção daas comportaas segmento
o, foram preevistas com
mportas enseecadeira,
huras localizzadas nas paredes
p
laterrais a monttante das co
omportas
a serrem colocaddas em ranh
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segm
mento. A estocagem do
os elementoos das comp
portas ensecadeira seráá feita nas próprias
ranhuuras de operração.
A esstrutura de controle a montante da adutoraa consiste numa
n
obraa formada por
p uma
transsição, câmaara central onde
o
estão alojadas du
uas comporrtas segmennto, e a en
ntrada da
adutoora. Esta estrutura apreesenta basiccamente um
ma laje de fu
undo com 1,,00 m de esspessura,
duas paredes laaterais com
m espessura de 0,60 m e a estru
utura de fecchamento superior,
s
confo
forme demonnstrado na Figura
F
nº 2. 26, a seguirr.
599,66

T.N=599,20

CASA DE CONTROLE

Enrocamento de Pro
oteção
(e=0,50)

596,76

5(H)
1(V):1,5

1,5
1
ATERRO
COMPACTADO

59
94,50
NA=
= 594,00

N..A= 593,51

1(V
V):1,5(H)

589,75

Comporta
Segmento

589,91

4,00

Fluxo
590,96
i=0,0001 m/m

589,91
i=0,00025 m/m

Concret o Poroso
(e= 0,10)

4,4
40
Concreto Magro
(e=0,10)

20,00

10,00
JJunta Fungenband
(Tipo 0-22)

0,80

Stoplog

Figura nº
n 2.26: Seção
o Longitudin
nal da Estrutu
ura de Contro
ole da Adutorra Monteiro

2.1.111 Tomadaa d’Água dee Uso Difusso no Cana
al
As ttomadas d’áágua de usso difuso nnos canais adutores fo
oram projettadas com vistas a
atendder ao Proograma Bássico Ambieental, especcificamente o PBA 1 5 - “Progrrama de
Implantação dee Infraestru
utura de A
Abastecimeento Públicco de Águ
gua às Pop
pulações
L
dos Canais
C
do P
PISF”.
Locaalizadas ao Longo
Essas tomadas d’água pro
oporcionarãoo melhorias das condições de viida das pop
pulações
ruraiis vizinhas às
à obras com
m o aproveiitamento do
o potencial de
d oferta híddrica confiáável e de
boa qqualidade criado
c
pelo Empreendim
mento e, paaralelamente, minimizaar os riscoss sociais,
sanittários e econnômicos asssociados a eeventuais prráticas de reetirada clanndestina de água
á
dos
canaiis adutores e reservatórrios.
Os beneficiárioss d’água com
mpreendem
m os pequenos povoado
os e localidaades que atu
ualmente
contaam com suuprimento hídrico
h
preccário, onde existem in
númeras fam
mílias de pequenos
p
agriccultores, proodutores ou
u empregadoos rurais qu
ue residem em comuniidades próx
ximas ao
Empreendimentto e que con
nvivem com
m problemass ocasionad
dos pela escaassez de ch
huvas em
boa pparte do anoo.
Os eestudos ambbientais reaalizados inddicaram a existência
e
de 255 locallidades e povoados
p
ruraiis numa faixxa de 10 km
m ao longo ddo traçado do
d sistema adutor
a
dos E
Eixos Nortee e Leste,
ondee vivem cercca de 9.550 famílias, coom populaçção estimada em aproxiimadamentee 45.000
pessooas.
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No E
Eixo Leste foram
f
previistos 30 sisttemas de ab
bastecimento
o de água a partir das tomadas
d’águua de uso difuso
d
nos canais,
c
senddo 22 no esstado de Peernambuco (nos municcípios de
Floreesta, Custóddia, Betâniaa e Sertâniia) e oito no
n municípiio de Montteiro, no esstado da
Paraííba. Esses sistemas dev
verão benefi
ficiar aproxiimadamentee 31.500 pesssoas em 20
026.
Dos 30 sistemass previstos, 23 captam diretamentee dos canaiss adutores ddo Eixo Lesste e sete
captaam em outtras fontes hídricas ((barragens, açudes e adutoras), de acordo com o
docuumento 13775-REL-350
00-00-00-0443: Program
ma de Imp
plantação da Infraestru
utura de
Abasstecimento de
d Água ao Longo dos Canais - PB
BA 15, de novembro
n
22009, forneccido pela
Gereenciadora.
No trrecho correespondente ao Lote “D
D” foram previstas 21 tomadas
t
d’áágua de uso
o difuso,
das quais 15 localizam-se
l
e nos canaais adutorees, quatro localizam-s
l
se nas marrgens de
barraagens/açudees e duass captam água da adutora Monteiro, benefician
ndo 43
comuunidades/poovoados.
O Quuadro nº 2.4, a seguir, apresenta aas comunid
dades que seerão beneficciadas, os locais
l
de
captaação, as cooordenadas de referênciaa e as elevaçções (cotas)) do local daa tomada d’água.
Quadroo nº 2.4: Localização das T
Tomadas d'Á
Água de Uso Difuso
D
no Cannal - Lote D
Local da Cap
ptação
Comunidades
Beneficiadas

WBS

Coordena
adas

Elevaçõess (m)

Canal

Estaca

km+m

Marg
g.

Norte

Leste

Terrenno
Naturral

Berma

N.A.
Normal
N

Fundoo
do
canal

2279 Poçoo do Capim

2218

E6245

5+500

E

9.089.281

648.512
6

512,8 8

507,94

507,44
5

504,633

2280 Riachho Novo

2218

E6680

14+200

E

9.094.707

651.744
6

507,5 6

507,07

506,57
5

503,766

2281 Carvvalho/ Fazendinhaa

2218

E6850+10

17+610

E

9.097.333

653.396
6

509,3 0

506,73

506,23
5

503,422

Umbbuzeiro/ Lagoa daa
2282 Onçaa/Soares/
Samaambainha/ Boa Vista
V

2218

E6851

17+620

D

9.097.321

653.408
6

509,227

506,73

506,23
5

503,422

2283 Malhhadinha/ Cacimbiinha

2218

E7381

28+220

D

9.098.038

663.062
6

489,8 9

505,67

505,17
5

502,366

2284 Barroo Vermelho

2218

E7381+10

28+230

E

9.098.054

663.064
6

489,64
64

505,67

505,17
5

502,366

Favela/ Frade/ Viana//
2285 Salgaadinho/ Salgado/
Valddemar Siqueira

2220

E7679+10

2+370

D

9.100.377

668.063
6

510,144

504,98

504,48
5

501,677

2286 Maiaa/ Xique-xique

2220

E7832

5+420

E

9.101.294

670.687
6

509,770

504,68

504,18
5

501,377

2287 Vila Rio da Barra

2220

E7832

5+420

D

9.101.281

670.686
6

509,770

504,68

504,18
5

501,377

2288 Ameixa/ Maxixe

2223

E8423+10

0+150

D

9.107.000

679.822
6

543,771

541,19

540,69
5

537,888

2289 Brabo

2221

E8034

0+060

D

9.102.717

674.095
6

504,779

504,57

504,07
5

501,266

2290 Barreeiros

2223

E8458

0+840

D

9.107.670

679.949
6

549,996

541,12

540,62
5

537,811

2291 Cipó/ São Francisco

2226

E9594

8+540

D

9.117.888

697.224
6

607,5 5

596,70

596,20
5

593,399

2292 Muluungu/ Bredo

2227

E10038

4+580

E

9.124.619

702.159
7

608,122

594,88

594,38
5

591,344

2293 Pau dd'Arco

2227

E10107

5+960

D

9.125.428

703.192
7

613,999

594,74

594,24
5

591,200

2294 Rigiddeira

2227

E10038

4+580

D

9.124.619

702.159
7

608,122

594,88

594,38
5

591,344
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Local da Cap
ptação
Comunidades
Beneficiadas

WBS

2295

km+m

Marg
g.

Norte

Leste

Terrenno
Naturral

Berma

N.A.
Normal
N

Fundoo
do
canal

-

-

E

9.122.176

696.469
6

-

-

-

-

E10251+17

0+437

E

9.127.360

705.259
7

598,226

594,10

593,40
5

589,800

-

-

E

9.127.696

708.684
7

-

-

-

-

-

-

D

9.128.706

715.385
7

-

-

-

-

-

-

D

9.127.870

718.301
7

-

-

-

-

Pocinnhos/ Pernambuqquinho/ Açude
Pocinho
Espírrito Santo/ Bolão
os
Adutoraa
Riacho
o
Mulung
gu
Riacho
o
Mulung
gu
Açude
Poçõess

2297 Sítío do Meio/ Serrotee
2298 Santaana
2299 Pau-F
Ferro

Elevaçõess (m)

Estaca

Canal

2296 Bom
m Jesus/ Tinguí

Coordena
adas

O dimensionam
mento hidráu
ulico da esttrutura de captação
c
d’água nos c anais foi ellaborado
com base na prrojeção da demanda
d
híídrica das comunidade
c
es que serãoo beneficiadas para
20266, constantees no docum
mento 13755-REL-3500
0-00-00-043
3. Assim, nno Quadro nº
n 2.5, a
seguiir, apresentam-se as vaazões máxim
mas a serem
m aduzidas pelos sistem
mas, a potência dos
conjuuntos motobbomba, o diiâmetro nom
minal da can
nalização, a velocidadee de escoam
mento do
fluxoo e a perda de carga. Nesta
N
fase dee detalhameento do projjeto somentte foi dimen
nsionado
o diââmetro das tubulações
t
e conexões , sendo quee as demais informaçõees foram ob
btidas do
referrido documeento.
Quadro nºº 2.5: Dimensionamento daas Tomadas d'Água
d
de Usso Difuso no C
Canal - Lote D
WBS
W

Comunid
d.
Benefic.

L
Local
da Captação

Vazão

Canal

Estaca

km
m+m

Marg.

l/s

m³/h

m³/dia

Altur
ra
Mano
om
(mca
a)

Potência
da Bomba
(CV)

Ø
Tub.
(m)

Veloc.
(m/s)

Perda
de
Carga
(m/m)

22
279

Poço do
Capim

2218

E6245

5+5
500

E

1,28

4,61

110,59

54,9
94

10,0

0,05

0,65

0,0110

22
280

Riacho Noovo

2218

E6680

14+
+200

E

1,22

4,39

105,41

48,38

7,5

0,05

0,62

0,0101

2218

E
E6850+10

17+
+610

E

1,28

4,61

110,59

56,52

12,5

0,05

0,65

0,0110

2218

E6851

17+
+620

D

2,62

9,43

226,37

15,6
64

3,0

0,075

0,59

0,0057

2218

E7381

28+
+220

D

3,04

10,94

262,66

17,6
65

8,0

0,075

0,69

0,0076

2218

E
E7381+10

28+
+230

E

3,84

13,82

331,78

18,9
96

5,0

0,075

0,87

0,0116

2220

E
E7679+10

2+3
370

D

112,03

43,31

1.039,39

25,2
27

12,5

0,10

1,53

0,0237

2220

E7832

5+4
420

E

3,23

11,63

279,07

46,9
91

12,5

0,075

0,73

0,0085

2220

E7832

5+4
420

D

7,03

25,31

607,39

21,89

6,0

0,075

1,59

0,0356

2223

E
E8423+10

0+150

D

1,86

6,70

160,70

45,10

10,0

0,05

0,95

0,0219

22
281

22
282

22
283
22
284

22
285

22
286
22
287
22
288

Carvalho/
Fazendinhha
Umbuzeiroo/
Lagoa da
Onça/Soarres
/Samambaain
ha/ Boa
Vista
Malhadinhha/
Cacimbinhha
Barro
Vermelho
Favela/
Frade/
Viana/
Salgadinhoo/
Salgado/
Valdemar
Siqueira
Maia/
Xique-xiquue
Vila Rio dda
Barra
Ameixa/
Maxixe

22
289

Brabo

2221

E8034

0+0
060

D

1,34

4,82

115,78

43,4
49

7,5

0,05

0,68

0,0120

22
290

Barreiros

2223

E8458

0+8
840

D

0,62

2,23

53,57

33,84

5,0

0,05

0,32

0,0029

22
291

Cipó/ São
Francisco

2226

E9594

8+5
540

D

7,80

28,08

673,92

23,52

7,5

0,10

0,99

0,0106
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WBS
W

Comunid
d.
Benefic.

L
Local
da Captação

Vazão

Canal

Estaca

km
m+m

Marg.

l/s

m³/h

m³/dia

Altur
ra
Mano
om
(mca
a)

Potência
da Bomba
(CV)

Ø
Tub.
(m)

Veloc.
(m/s)

Perda
de
Carga
(m/m)

22
292

Mulungu/
Bredo

2227

E10038

4+5
580

E

4,83

17,4

417,312

36,6
60

10,0

0,075

1,09

0,0178

22
293

Pau d'Arcoo

2227

E10107

5+9
960

D

2,43

8,75

209,952

56,56

10,0

0,050

1,24

0,0360

22
294

Rigideira

2227

E10038

4+5
580

D

2,81

10,1

242,784

57,7
76

10,0

0,05

1,43

0,0471

Açude
Pocinho
s

-

-

E

10,2

36,6

878,688

11,6
62

6,0

0,10

1,29

0,0174

Adutor

E10251+1
E
7

437
0+4

E

5,18

18,6

447,552

20,4
40

5,0

0,075

1,17

0,0203

-

-

E

8,95

32,2

773,28

19,58

6,0

0,10

1,14

0,0137

-

-

D

1,41

5,08

121,824

12,4
41

3,0

0,05

0,72

0,0131

-

-

D

1,34

4,82

115,776

41,7
77

8,0

0,05

0,68

0,0120

22
295

22
296
22
297

Pocinhos/
Pernambuqqu
inho/
Espírito
Santo/ Bollão
Bom Jesuss/
Tinguí
Sítio do
Meio/
Serrote

22
298

Santana

22
299

Pau-Ferro

Riacho
Mulung
u
Riacho
Mulung
u
Reserv.
Poções

Na vverificação da
d potênciaa do conjunnto motobom
mba a Projeetista constaatou que oss valores
adotaados no doocumento 1375-REL-3
1
3500-00-00-043 são superiores
s
aaos requeriidos nas
tomaadas d’águaa de uso difuso
d
no ccanal, levan
ndo-se em conta as vvazões e ass alturas
manoométricas estabelecida
e
s no docum
mento. Esta divergência de valorees foi comunicada à
Gereenciadora, que
q
recomeendou à P
Projetista qu
ue mantiveesse os vallores indicados no
docuumento.
A tom
mada d’águua de uso difuso
d
previista nas marrgens do sisstema adutoor é constittuída por
um cconjunto mootor-bomba instalado ssobre uma balsa
b
flutuan
nte, uma tubbulação de recalque
e um
ma casa de coomando e controle.
c
A boomba previssta é do tipo
o centrífugaa horizontal, monoblocco, e enconttra-se apoiada sobre
uma balsa flutuuante instalaada no eixoo do canal,, presa em ambas as m
margens atrravés de
uante permiite que a bo
omba operee em diferenntes níveis (NA) de
cabos de aço. A balsa flutu
operaação do cannal adutor.

Fiigura nº 2.27: Concepção da Tomada d’Água
d
de Usso Difuso no C
Canal
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Quanndo o sistem
ma adutor não
n estiver em operaçãão (canal vaazio) a balssa ficará apoiada na
base (fundo) doo canal (Figura nº 2.228), razão pela
p
qual os
o cabos dee aço e o mangote
m
flexívvel possueem extensão
o suficientte para ven
ncer difereentes níveiss d’água, ou seja,
perm
mitem que a balsa osciile entre o fundo do canal
c
e o NAmáximo
N
operacionaal, numa
alturaa da ordem
m de 2,80 m.. Esta condiição faz com
m que o con
njunto bomb
mba e balsa flutuante
f
fiqueem deslocados (a jusaante) do eixxo da tomada d’águaa na situaçãão de canaal adutor
operaando com NAnormal,
N
conforme
c
p ode ser visu
ualizado na Figura nº 22.27.

Cas
sa de
Equipa
amentos
e Com
mando

Estrada de O&M Revestiida com
Material Granular Compactad
M
do (e=12)

Guia de Proteção

Eletroduto Galvanizado
Rede de
Água Bruta

Bomba Centrífuga
C
Mangote Fle
exível

Berma

NA no
ormal

Cabo deAço

1

i = 2%

2

50

Eletroduto
o Galvanizado

Caixa
a de
agem
Passag

Canaleta
de Drenagem

40

1,5

281

C.Fundo 1

Bloco de Con
ncreto
para Reforç
ço

o Rígido-Flexível
Revestimento
(Geomembrana+
+Placa de Concreto)
300

Figurra nº 2.28: Seção Transverrsal da Toma
ada d’Água de Uso Difuso no Canal

O maangote flexíível, cujas extremidade
e
es são flang
geadas, e qu
ue ficará susspensa sobrre a água
atravvés de flutuuadores, é responsável
r
pela condu
ução d’águaa do recalqque da bom
mba até a
berm
ma do canal, A partir daí
d a água ssegue por tubulações
t
de aço carbbono até alcançar a
casa de comanddo. Entre o mangote e o recalqu
ue da bomb
ba foi previisto um reg
gistro de
gaveta com flannges para evitar
e
o reffluxo d’águ
ua em situações de paane elétrica e/ou de
manuutenção do sistema, con
nforme dem
monstrado na
n Figura nº 2.30, adiannte.
A traavessia da tubulação de aço carrbono e do
o eletroduto
o galvanizad
ado pela esttrada de
operaação e mannutenção (q
que se encoontra na beerma do can
nal) se dá nno interior de uma
canalleta (bloco)) de concretto armado, nnas dimensões de 0,70
0 m (base) x 0,65 m (altura). O
espaçço interno da
d canaletaa, por onde passam os condutos, possui áreaa livre de 0,075
0
m²
(0,300 m x 0,25 m). Sobre a canaleta foram prev
vistas tampaas de concrreto para peermitir o
tráfeggo de veícculos pela estrada de O&M, con
nforme dem
monstrado nna Figura nº 2.29,
abaixxo. No interrior das canaletas os coondutos ficaarão sobre blocos de appoio.
14

18

49

1

4
40

1

40

1

40

1

40

1

40

1

40

1

40

1 20

36

23

32

20

40

25

Junta Seca

65

90

20

32

40

439

40

Figura nº
n 2.29: Seçãoo Transversall da Canaleta de Concretoo
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Lista
a de Materiais

Listta de Materiais

Descrição

Ite
em

Descrição

I
Item

Redução Excêntrica c/ Flang
ges DN 2" x 1.1/2" e Tubo de Succção DN 2", L=0,70 m

15

Tubo de Aço Carbono c/ Rosca,
R
DN 2", L= 9,00 m

0
02

Bomba Centrífuga Horizonttal, Monobloco, 7,5 CV

16

Toco de Aço Carbono c/ Rosca,
R
DN 2", L= 0,60 m

0
03

Redução Concêntrica c/ Fla
anges DN 2" x 1"

17

Toco de Aço Carbono c/ Rosca
R
e Flange, DN 2", L= 0,60 m

0
04

Balsa Flutuante

18

Válvula de Retenção, DN 2"

0
05

Curva 45º FºFº c/ Flanges, DN
D 2"

19

Junta de Desmontagem Travada
T
Axialmente, DN 2"

0
06

Toco FºFº c/ Flanges, DN 2"", L= 0,50 m

20

Toco de Aço Carbono c/ Flanges,
F
DN 2", L= 0,20 m

0
07

Mangote Flexível c/ Flangess, DN 2", L= 8,00 m

21

Válvula Globo, DN 2"

0
08

Flutuador para o Mangote

22

o Curto c/ Flanges, FºFº, DN 2"
Registro de Gaveta Corpo

0
09

Cabo de Aço, L = 7,5 m

23

10

Parafuso Olhal Ø12 x 200 mm
m para fixação do cabo de aço

24

Medidor de Vazão c/ Flang
ges, DN 2"
F
DN 2", L= 2,10 m
Toco de Aço Carbono c/ Flanges,

0
01

1
11

Flange Avulso, DN 2"

25

Eletroduto Galvanizado, DN
D 1"

12

Toco de Aço Carbono c/ Ro
osca, DN 2", L= 0,50 m

26

Condulete Bitola DN 1", LR 20 e LL 20

13

Curva 90º Fêmea de Aço Carbono, DN 2"

14

Toco de Aço Carbono c/ Ro
osca, DN 2", L= 0,20 m

27
28

Quadro do Sistema Digitall de Supervisão e Controle - SDSC
C

28

Quadro de Distribuição de
e Corrente Alternada - QDCA

27

17
26 25 26

13
5
15

16

507,07

13

11

07

06 05

22

03 02

10

09
NA normal

50

25

24

23

18
22 21 20 19

13

25

14
4

12

08

10

08

09

40

04

01

1,5
C.Fundo

1

281

300

Figura nº 2.30:: Arranjo Eletrom
mecânico da Tomad
da d’Água de Uso Difuso
D
no Canal
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A caasa de equippamentos e controle coompreende uma
u
edificaação em alvvenaria estru
utural de
blocoos de concreto pré-mo
oldado grauuteado (14 cm x 19 cm x 39 ccm), nas dim
mensões
(exteernas) de 2,,80 m x 3,3
35 m, cobeerta com telhas metálicas termoac
acústica trap
pezoidal,
com inclinação de 10%. O piso da casaa de comando é constittuído por um
ma laje de concreto.
c
A caasa de comaando abrigaa uma válvuula de reten
nção, uma junta de dessmontagem
m travada
axiallmente, umaa válvula globo, um reggistro de gaaveta, um medidor
m
de vvazão (na seequência,
de m
montante paara jusante),, o quadro de distribu
uição de corrrente altern
rnada e o painel
p
do
sistem
ma digital de superviisão e conntrole (SDS
SC). Os equ
uipamentoss hidráulico
os ficam
apoiaados sobre blocos
b
de co
oncreto, connforme dem
monstrado naa Figura nº2.31, a seg uir.
Vem da LT Parrticular de 13,8kV

Re
egistro de Gaveta
SDSC
Casa de
Equipamentos
e Comando

QDCA
Eletroduto Galvaniza
ado (DN25)
Bloco
de Apoio

Tubo de Aço Carb
bono

Rede de
Água Bruta

Medidor de
Vazão
Caixas de
Passagem
(40x40x40)

ndo da Toma
ada d’Água de Uso Difuso no Canal
Figurr a nº 2.31: Casa de Coman

Embora a conccepção (pro
ojeto) da toomada d’ág
gua de uso
o difuso noo canal seja típica,
função da seeção de terrraplenagem
m do canal no
n ponto
ocorrrem situaçõões diferencciadas em fu
de caaptação da tomada.
t
No
o Lote “D” aas tomadas encontram--se posicionnadas em treechos de
canall em corte, em aterro e seção mistaa (corte e atterro).
Assim
m, considerrando as trêês situaçõess de seção de terraplen
nagem, a ddiferença no
o projeto
ocorrre unicamennte nos trechos de tubbulação neccessários paara vencer os taludes de corte
(seçãão obrigatórria) e de ateerro (seção hidráulica). A situação
o menos coomplexa, qu
ue requer
menoos material (tubos e cu
urvas), ocorrre quando a berma do canal se enccontra pratiicamente
no níível do terreeno natural (caso das toomadas com
m WBS 2280 e 2289).
A pior situação (que requeer mais maaterial) ocorrre quando o canal se encontra em corte,
com banquetas intermediárrias no taluude da seçãão obrigatórria em funçção da categoria do
Projeto Executtivo ● Lote D
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mateerial (1ª, 2ª e 3ª). Tal sittuação ocorrre na tomad
da com WBS 2290.
Na pparte externna da guia de proteçãão (ou murreta) do can
nal foi preevisto um bloco
b
de
concreto para reeforçar a gu
uia e dar suustentação aos
a cabos de
d aço, quee são fixado
os nestas
estruuturas.
Para sinalizar e aumentar a segurança na estrada de O&M, foram
f
previistos marcadores de
periggo tipo MP--1 (ao lado da guia de proteção) e MP-2 (no
o lado opostto da platafforma de
tráfeggo da estradda) no iníciio e no fim do trecho da
d estrada que
q sofreu uum estreitam
mento da
pistaa em funçãoo da constru
ução do muuro de concreto para prroteção da tomada d’áágua. No
trechho em aterroo foi previstto, também,, defensa metálica
m
no lado oposto a guia de proteção,
p
confo
forme demonnstrado na Figura
F
nº 2. 32, abaixo.
Marc
cador de
Perigo Tipo MP-2

Ma
arcador de
Perigo Tipo MP-1

Defensa
Metálica

co de Concreto
Bloc
pa
ara Reforço
Estrada de O&M
O

Guia de Proteção
i=2
2%
Revestimento
o
(Concreto+Mantta)
1,5

Enrocamento
de Proteção

1

NA Normal

ATERRO COMPAC
CTADO

Figura n º 2.32: Equip amentos de Sinalização e Segurança

É a ppartir da subbestação abaaixadora, loocalizada naa estação EB
BV-5, que sserão alimen
ntadas as
estaçções de bom
mbeamento EBV-5 e E
EBV-6, que, por sua vez, alimentaam as estru
uturas de
contrrole e as tomadas
t
d’’água de uuso difuso nos segmeentos de caanal do Trrecho V
correespondente ao Lote “D”.
A aliimentação dos sistemaas elétricos das tomad
das d’água de
d uso difuuso no canaal é feita
atravvés de uma linha de distribuição eem 13,8 kV
V provenientte da estaçãão de bombeamento
mais próxima. Nas tomaadas d’águaa de uso difuso
d
serãão instaladoos transforrmadores
abaixxadores de 13.800-380/
1
/220 V, com
m potência necessária
n
a cada tipo dde instalaçãão.
2.1.112 Sistema viário
A m
malha viária projetadaa ao long o do sisteema adutorr do Eixo Leste, no
o trecho
correespondente ao Lote “D
D”, é consstituída de estradas dee serviço, eestradas dee acesso,
estraadas vicinaiis de acessso às ponntes, desvio
os das estrradas de O
O&M e deesvios e
reconnstrução de trechos de rodovias paavimentadass que cruzam
m com o caanal adutor.
2.1.112.1 Estraddas de Servviço
As estradas de serviço,
s
com
m extensão total de 78,,597 km, do
os quais 43,,427 km no Lote de
Obraas 11 e 35,170 km no Lote de O
Obras 12, fo
oram posicionadas, de maneira geeral, nas
marggens dos cannais adutorees onde há m
menor incid
dência das liinhas naturaais de drenaagem, ou
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seja, sempre que possível, foram posiicionadas naa margem oposta
o
aos ccanais de drrenagem
superrficial previistos para prroteger o si stema aduto
or.
De uuma maneirra geral, o greide dass estradas de serviço é coincideente com o terreno
naturral, tendo em
e conta que
q o proj eto geométtrico foi co
oncebido coom greide do tipo
“colaante”. A seçção transversal (tipo) ppossui 6,50 m de largu
ura, sendo 66,00 m a laargura da
plataaforma de trráfego e folg
ga de 0,25 m em cada lado
l
da estrada, conforrme demonsstrado na
Figurra nº 2.33, abaixo.
a
0,25

3,00

3,00

0,25

Revesttimento Primário (e=0,,15)
Sarjeta de Drenag
gem
Aterro
o Compactado
3%

1,5
1
TN

Figura nº 2.33: Seção Transversal das Estrada
as de Serviço

Para revestimennto da plattaforma de tráfego daas estradas de serviçoo foi previsto uma
camaada com esppessura de 0,15 m com
m saprolito quando escavado em ssolo ou sobre aterro
comppactado, e bica corrid
da quando o revestim
mento será assente sob
obre materiaal de 3ª
categgoria (rochaa). A decliv
vidade da ppista de rolaamento é dee 3% de boordo a bordo para o
lado oposto ao canal
c
adutorr.
No ssegmento de canal com
mpreendidoo entre o reeservatório Copiti
C
e o aqueduto
estraada encontra-se na maargem direiita e possu
ui extensão de 28,495 km. Ao
estraada foram previstas
p
15
5 passagenns molhada,, nos trechos que cruuzam por
naturrais, a jusannte das obraas de travesssia de dren
nagem, com
m vistas a pproteger o
estraada.

Branco
B
a
longo da
taalvegues
greide
g
da

No ssegmento de
d canal co
ompreendiddo entre os aquedutos Branco e Barreiro a estrada
encontra-se na margem
m
dirreita e possuui extensão de 3,254 km.
k Ao longgo da estrad
da só foi
previista uma passagem molhada, no trrecho a jusante do bueirro BSCC (11,50x1,50).
No ssegmento dee canal com
mpreendido entre o aqu
ueduto Barreeiro e o resservatório Moxotó
M
a
estraada encontraa-se na marg
gem direitaa e possui ex
xtensão de 6,215
6
km. A
Ao longo daa estrada
foram
m previstas três passag
gens molhadda, nos trecchos que cru
uzam por taalvegues naaturais, a
jusannte das obraas de travesssia de drenaagem.
No segmento de canal compreendi
c
ido entre o reservató
ório Moxottó e a estação de
bombbeamento EBV-5
E
a esttrada inicia na margem
m direita, cru
uza pela ponnte previstaa sobre o
canall 2221, no km
k 2+875 (E
E8174+15) , e segue peela margem esquerda atté alcançar o acesso
à estaação EBV-55, perfazend
do a extensãão de 3,034
4 km. Ao longo da estrrada foram previstas
p
quatrro passagenns molhada,, nos trechoos que cruzzam por talvegues natuurais, a jusante das
obrass de travesssia de drenag
gem, na estr
trada localizzada na marrgem direitaa.
No ssegmento de canal com
mpreendidoo entre a esstação EBV
V-5 e o reseervatório Baarreiro a
Projeto Executtivo ● Lote D
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estraada encontraa-se na marg
gem esquerdda e possui extensão dee 2,429 km..
do entre o reservatório Barreirro e a esttação de
No segmento de
d canal compreendi
c
bombbeamento EBV-6
E
a esstrada enconntra-se na margem esquerda, de modo a faacilitar o
acessso à estaçãão EBV-6, e possui eextensão dee 1,602 km. Ao longoo da estrad
da só foi
previista uma passagem molhada, no trrecho a jusaante do overchute ODC
CC (1,50x1,0
00). Esta
estraada de serviçço cruza com
m a rodoviaa estadual PE-280
P
no km
k 0+400.
No ssegmento de
d canal compreendid
c
do entre a estação de
d bombeam
mento EBV
V-6 e o
reserrvatório Cam
mpos a estrrada inicia na rodoviaa PE-275, ju
unto ao forrebay de ju
usante da
estaçção EBV-6, segue pelaa margem ddireita do caanal até o km
k 4+280 ((E8755), crruza pela
pontee e segue por
p mais 1,653 km atéé a borda do
d reservató
ório, perfazeendo a exteensão de
5,94 km.
No ssegmento de
d canal compreendidoo entre os reservatório
os Camposs e Barro Branco
B
a
estraada encontraa-se na marg
gem direitaa e possui ex
xtensão de 5,005
5
km. A
Ao longo daa estrada
só fooi prevista uma
u
passageem molhadaa, no trecho
o a jusante do overchut
ute OSCC (1
1,5x1,0).
Nos demais cruuzamentos da
d estrada ccom talvegu
ues naturaiss, o corpo dda obra de travessia
t
olongado dee maneira qque a estrad
da cruze
(bueiiro ou overrchute) sob o canal addutor foi pro
sobree a estruturaa.
No segmento dee canal com
mpreendido eentre o reseervatório Baarro Brancoo e o túnel Monteiro
M
a esttrada inicia na margem
m direita, se desenvolvee por 7,272 km, e term
mina no cru
uzamento
com a rodovia estadual
e
PE
E-265 (ex-B
BR-110). Ap
pós o canal cruzar pelaa rodovia, a estrada
de seerviço, que inicia na ro
odovia, se ddesenvolve pela margeem esquerdaa do canal por
p mais
2,2799 km, até alcançar
a
o emboque ddo túnel. Ao
A longo daa estrada fo
foram previstas seis
passaagens molhhada, nos treechos que ccruzam por talvegues naturais,
n
a juusante das obras de
traveessia de drenagem. No km 0+037 da estrada localizada na margem
m esquerda do canal
foi prrevisto um bueiro BSC
CC 2,0 x 2,00 para cruzaamento do canal de drennagem DL2
2635.
No ssegmento de
d canal compreendiddo entre o túnel Mo
onteiro e a adutora Monteiro
M
(WB
BS2227) a estrada
e
de serviço iniccia na rodo
ovia federall BR-110, se desenvo
olve pela
marggem direita do túnel e do canal ppor 9,091 km,
k e termin
na na estrut
utura de con
ntrole da
adutoora Monteirro. Como a estrada de serviço inttercepta as águas de drrenagem su
uperficial
que escoam peelos talvegu
ues naturai s, foram previstos
p
qu
uatro bueiro
ros, posicio
onados a
monttante das alas
a
dos qu
uatros overcchutes prev
vistos no canal
c
adutorr; são eles: BTCC
2,0x22,0 (km 4+
+980), BSTC
C Ø 1,50 (kkm 5+620), BDCC 2,0
0x2,0 (km 7+240) e BDTC
B
Ø
1,50 (km 8+2800).
Na aadutora Monteiro
M
a estrada dee serviço inicia
i
na estrutura
e
dde controle (dando
contiinuidade a estrada
e
laterral ao canall 2227), se desenvolvee na margem
m direita daa adutora
por 33,981 km, e termina na
n estruturaa de saída da
d adutora, próximo a margem do
d riacho
Muluungu.
Foi eelaborado o projeto dee sinalizaçãão vertical para as estrradas de seerviço com vistas a
orienntar os usuáários nos loccais de cruzzamento com
m as rodovias pavimenntadas (BR-2
232, PE280, PE-275 e PE-265)
P
e co
om as estraadas vicinaiss que cruzam
m, através dde uma obra de arte
especcial (pontee), sobre o sistema aadutor. Neste sentido
o, foram pprevistas pllacas de
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regullamentação (nos cru
uzamento ccom as ro
odovias paavimentadass), de adv
vertência
(prefferencial), inndicativas de
d ponte, inndicativas dee canal, indicativas de povoados/ccidades e
indiccativas de obra/estrutur
o
ra. As placaas sinalizadoras são tottalmente reffletivas, no formato
padrãão DNIT, fiixadas atrav
vés de suporrte e travesssas.
2.1.112.2 Estraddas de Acessso
As eestradas de acesso, com
m extensão total de 9,8
892 km, peermitem maaior flexibiliidade da
malhha viária loccal, uma vezz que propoorcionam a continuidad
c
de do fluxo aao longo do
o sistema
adutoor, consideerando quee as mesm
mas contorrnam a árrea inundadda das baarragens,
interlligando-se com as estrradas de seerviço, com
m as estradas vicinais eexistentes e com as
estraadas previstaas no coroam
mento do diique das barrragens Cam
mpos e Barrro Branco.
Assim
m como naas estradas de
d serviço, o greide daas estradas de
d acesso é coincidentte com o
terrenno natural, tendo em conta que o projeto geo
ométrico foii concebido com greidee do tipo
“colaante”. A seçção transversal (tipo) ppossui 6,50 m de largu
ura, sendo 66,00 m a laargura da
plataaforma de trráfego e folg
ga de 0,25 m em cada lado
l
da estrada.
Para revestimennto da platafforma de trááfego das esstradas de acesso foi prrevisto umaa camada
d 0,15 m com
c
saproliito. A declividade da pista
p
de rolaamento é de 3% do
com espessura de
eixo para o borddo.
No rreservatório Moxotó fo
oi prevista eestrada de acesso apen
nas na marggem esquerrda, com
extennsão de 2,68 km, que permite
p
a liigação da esstrada vicin
nal que cruzza sobre um
ma ponte,
locallizada no km
m 5+470=E
E7834+10 ddo segmento
o de canal 2220,
2
com uuma estradaa vicinal
existtente que peermite o aceesso a rodovvia estadual PE-280.
Na bbarragem Barreiro
B
forram previsttas estradaas de acessso em ambbas as marrgens do
reserrvatório. Naa margem esquerda
e
a estrada, co
om extensãão de 1,91 km, comprreende a
variaante da rodoovia estaduaal PE-280, cujo trecho
o é intercepttado pelo ddique da barrragem e
pela área de inuundação da barragem.
b
N
Na margem direita a esstrada de accesso, com extensão
e
de 22,87 km, foi
fo concebid
da para intterligar duas estradass vicinais, de maneiraa a não
interrromper o flluxo da malha viária loocal, conform
me concebido no Estuddo de Interfferências
elaboorado pela FUNCATE.
F
.
Nas estradas dee acesso naas margens do reservaatório Barreeiro foram previstas obras
o
de
ueiros (um celular
c
e quuatro tubulaares), dos
traveessia de drennagem, reprresentadas ppor cinco bu
quaiss quatro naa variante da
d rodovia PE-280 (BSCC 3,0x3
3,0, BSTC Ø1,0 e doiis BSTC
Ø1,22) e um na estrada
e
da margem
m
direeita do reservatório (BS
STC Ø0,80) .
Para a pavimenntação da variante
v
da rodovia esttadual PE-2
280 foi prevvista sub-base com
solo estabilizaddo granulom
metricamentte (0,20 m),
m base com
m brita graaduada (0,2
20 m) e
concreto betumiinoso usinad
do a quentee (0,10 m).
O prrojeto de siinalização da
d variantee da rodovia PE-280 compreende
c
e a implanttação de
placaas sinalizaddoras totalm
mente reflettivas, suporrte e travesssa de placaas, tachas refletivas
r
bidirrecional e piintura da faiixa com tintta base acrílica.
Na bbarragem Campos
C
foi prevista estrada dee acesso ap
penas na m
margem direita do
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reserrvatório, coom extensão
o de 2,06 kkm, que in
nterliga a estrada de sserviço na margem
direitta do segm
mento de can
nal 2224 coom a estrad
da projetad
da no coroam
amento do dique
d
da
barraagem, ou seeja, inicia naa estrada viicinal que dá
d acesso a ponte
p
no km
m 4+280=E
E8755 do
segm
mento de cannal 2224 e termina
t
na oombreira dirreita da barrragem.
Na bbarragem Barro
B
Branco foi previista estrada de acesso apenas na margem diireita do
reserrvatório, coom extensão
o de 0,371 km, que in
nterliga o final
f
da esttrada de serviço na
marggem direita do segmen
nto de canaal 2225 com
m a estradaa projetada no coroam
mento do
diquee da barrageem.
2.1.112.3 Estraddas Vicinais de Acessoo as Pontes
As eestradas vicinais de acesso às pontes forram projetaadas com o objetivo de dar
contiinuidade aoo fluxo viárrio na regiãão do Emprreendimento
o, uma vez que possib
bilitam a
interlligação dass principais estradas viicinais exisstentes no entorno
e
do sistema adu
utor que
foram
m interromppidas (bloqu
ueadas) com
m a construçção do canall.
No trrecho comppreendido entre o reserrvatório Copiti e a adu
utora Monteeiro foram previstas
p
11 oobras de artte (pontes) sobre o sisstema aduto
or, com vistas a não in
interromper o fluxo
m cinco delaas foi mantiida uma alttura livre dee 1,50 m
viárioo vicinal naa região, sendo que em
entree a berma doo canal e as longarinas da ponte em
m função daas condiçõees do terreno
o natural
e dass elevações das bermass do canal aadutor. Nesttas situações foram proojetados dessvios das
estraadas de O&M
M, em amb
bos os ladoss do canal, contornando a estrada vicinal de acesso a
pontee.
A seeção transveersal das esstradas viciinais de aceesso às pon
ntes possui 6,50 m de largura,
sendoo 6,00 m a largura daa plataformaa de tráfego
o, com folg
ga de 0,25 m em cadaa lado da
estraada. Para revvestimento da plataforrma de tráfeego foi prev
vista uma ccamada de saprolito
s
com 0,15 m de espessura. A declividdade da pista de rolam
mento é de 3% do eixo
o para o
bordoo.
Estass estradas, de
d uma man
neira geral,, encontram
m-se em aterrro, em alguuns casos elevados,
e
tendoo em contaa a necessiidade da cooncordânciaa do greidee da ponte (que é fu
unção da
elevaação das beermas do canal) com o greide das estradas vicinais exxistentes, conforme
demoonstrado naa Figura nº 2.34, a seguuir.
As estradas viciinais de aceesso às ponttes, num to
otal de 11, possuem
p
exxtensões quee variam
de 184,0 m a 380,0
3
m, peerfazendo a extensão de 2,782 km.
k Foram previstas cinco
c
no
segm
mento de cannal 2218 (k
km 0+610, kkm 9+660, km 14+140
0, km 17+6680 e km 27
7+500) e
uma nos segmenntos de canal 2220 (km
m 5+470), 2221
2
(km 2+
+875), 22244 (km 4+280), 2225
(km 3+120), 22226 (km 1+4
400) e 2227 (km 5+920
0).
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Figura nº 2.34: Es trada Vicina l de Acesso às
à Pontes

2.1.112.4 Desviios das Estrradas de Opperação e Manutenção
M
Na A
Ata de Reunnião Nº AT
TA0504, de 10/09/2009
9, ficou deffinido que nno caso de estradas
vicinnais que cruuzam em trrechos de c anal em ateerro, onde foi previstaa uma obra de arte,
deverá ser manttida uma alltura livre dde 1,50 m entre
e
a berm
ma do canall e as longaarinas da
pontee. Nos trechhos de canaal em corte deverá ser mantido o greide da eestrada concordante
com o terreno natural, poréém deverá seer mantida altura livre de 3,00 m, de forma a permitir
acessso pelas berrmas do can
nal.
Tal pprocedimennto acarretou em projeetar desvioss das estrad
das de opera
ração e man
nutenção
(O&M
M), localizadas nas beermas do caanal, em ciinco locais (km 14+1440 e km 17+
+680 do
canall 2218, km
m 5+470 do
o canal 222 0, km 4+280 do canaal 2224 e kkm 1+400 do
d canal
22266), onde forram previsttas pontes ppara dar co
ontinuidadee (transpor o canal ad
dutor) ao
tráfeggo local.
A seeção transveersal dos deesvios das eestradas de O&M posssui 4,45 m de largura, sendo a
larguura da platafforma de trááfego de 4,000 m, com 0,225
0
m de folga em caada lado daa estrada.
Para revestimennto da plattaforma de tráfego foi prevista uma
u
camadda de 0,12 m com
saproolito. A declividade da pista de rollamento é de
d 2% do eix
xo para o boordo.
Tenddo em contaa o desnívell existente eentre a elevação das beermas e o grreide das po
ontes, os
desviios das estrradas de O&
&M apresenntam rampaa em aclive até atingir a estrada vicinal,
v
e
ramppa em desníível para accessar novaamente a beerma do can
nal, conform
me demonstrado na
Figurr a nº 2.35, a seguir.
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Figura nº 2.35 : Desvios d

2.1.112.5 Rodovvias Pavimeentadas
O treecho do sisstema aduto
or do Eixo L
Leste correespondente ao Lote “D
D” cruza po
or quatro
rodovvias pavimeentadas (BR
R-232, PE-2280, PE-275 e PE-265
5). Para perm
rmitir o flux
xo viário
durannte a constrrução das obras de artee especial (p
pontes e gaaleria), foram
m previstoss desvios
rodovviários, denntro da faixa de domínnio do Empreendimento, de acorddo com as normas
n
e
padrõões do DNIIT e do DER
R/PE.
Tambbém foram
m elaborados os proj
ojetos de reconstrução
r
o dos trecchos das rodovias
r
intercceptados peelo canal ad
dutor e pela adutora de recalque daa estação EB
BV-6, de maneira
m
a
perm
mitir a concordância do
o greide daas rodovias existentes com o greiide das pon
ntes (que
depende da elevvação das beermas do caanal) e da pllataforma su
uperior da ggaleria.
mento de canal
c
2220,, no km 2+338,1
A roodovia fedderal BR-232 cruza pelo segm
(E76677+18,1), onde
o
foi prrojetada um
ma ponte co
om 32,0 m de extensãoo e esconsiidade de
28º222’56”. O deesvio projettado possuii extensão de
d 830,8 m, enquanto que a reconstrução
do trrecho interroompido da rodovia
r
paraa implantaçção da pontee possui exttensão de 1.020 m.
280 cruza ppelo segmento de caanal 2223, no km 0+426,59
0
A roodovia estaadual PE-2
(E84437+6,59), onde
o
foi prrojetada um
ma ponte co
om 36,0 m de extensãoo e esconsiidade de
41º700’. O desviio projetado
o possui ext
xtensão de 387,4
3
m, en
nquanto quee a reconstrrução do
trechho interromppido da rodo
ovia para im
mplantação da ponte po
ossui extenssão de 500,0
0 m.
A roodovia estaddual PE-275 cruza pella adutora de recalquee da estaçãoo de bombeamento
EBV
V-6, na estaaca E8527+
+8 do sistem
ma adutor, onde foram
m projetadaas duas gallerias de
concreto armadoo (uma para cada aduttora), com extensão dee 16,0 m, ppara envelop
pamento
das aadutoras O desvio projetado possuui extensão de 212,5 m,
m enquanto que a reconstrução
do trrecho interrrompido da rodovia paara execuçãão da galeriia possui 500,0 m de extensão,
e
manttendo-se o greide
g
existeente.
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A roodovia PE-2265 (ex-BR
R-110) cruzza pelo seg
gmento de canal 22266, no km 7+321,13
7
(E95533+1,13), onde
o
foi prrojetada um
ma ponte co
om 37,0 m de extensãoo e esconsiidade de
45º18’. O desviio projetado
o possui ext
xtensão de 484,9
4
m, en
nquanto quee a reconstrrução do
trechho interromppido da rodo
ovia para im
mplantação da ponte po
ossui extenssão de 480,0
0 m.
A seção transveersal do desvio das roddovias pavim
mentadas, demonstrada
d
a na Figura nº 2.36,
abaixxo, possui 11,00
1
m de largura, coonstituída dee duas pistaas com 3,500 m de largu
ura, dois
acosttamentos coom 1,00 m de
d largura e folga de 1,,00 m em caada lado da rodovia.
1,00
Folga

3,50
Pista

1,00
Acost.

3,50
Pista

2%

1,,00
Accost.

1,00
Folga

2%

1
1,5
5

1,5
1
Revestimen
nto CBUQ=0,06
Base = 0,20
TN

Aterro Compactado

Figgura nº 2.36: Seção Transvversal do Dessvio das Rodo
ovias Pavimeentadas

Por sse tratar dee uma rodov
via provisórria (tempo suficiente para
p
construuir a ponte sobre o
sistem
ma adutor e reconstruirr a rodovia)), para revesstimento do
o desvio foi previsto co
omo base
uma camada de brita gradu
uada, na esppessura de 0,20
0
m, e como pavimeento uma caamada de
minoso usinnado a queente (CBUQ
Q). A decliividade da pista de
0,06 m de conccreto betum
mento é de 2%
2 do eixo para o borddo.
rolam
A seção transveersal previstta para a recconstrução dos trechoss das rodoviias, demonsstrada na
Figurra nº 2.37, abaixo, po
ossui 14,200 m de larg
gura, sendo
o duas pista
tas com 3,6
60 m de
larguura, dois accostamentoss com 2,50 m de larg
gura e folgaa de 1,00 m em cada lado da
rodovvia.
1,00
Folga

3,60
0
Pista

2,50
0
Acostam
mento

3,60
Pista

2%

2,50
Acostamento

1,00
Folga

2%

1
1,5
1,5
1
Revestimentto CBUQ=0,10
TN

Base = 0,20
Sub-base = 0,20

Aterro Co
ompactado

Figuraa nº 2.37: Seção Transverssal da Reconsstrução das Rodovias
R
Pavvimentadas

Para revestimennto da rodo
ovia foi preevisto uma camada dee 0,20 m dde solo estaabilizado
granuulometricam
mente (sub--base), umaa camada dee 0,20 m de brita gradduada (basee) e uma
camaada de 0,100 m de conccreto betum
minoso usin
nado a quen
nte (CBUQ)). A decliviidade da
pistaa de rolamennto é de 2% do eixo parra o bordo.
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O pprojeto de sinalização
o dos desvvios e da reconstruçção de trecchos das rodovias
r
pavim
mentadas prrevê a impllantação dee placas sinaalizadoras totalmente
t
rrefletivas, suporte
s
e
traveessa de plaacas, tacha/ttachão refleetiva bidireecional, pin
ntura da faiixa com tin
nta base
acríliica, defensaa metálica seemi-maleávvel simples, ancoragem
m de defensaa metálica e prismas
reflettivos para defensas
d
e obras
o
de artee especiais.
2.1.113 Sistema de Drenag
gem
O sisstema de dreenagem sup
perficial foi projetado com
c
vistas a proteger o sistema ad
dutor e as
demaais estruturaas no seu en
ntorno conttra erosões, inundaçõess e assoream
mentos ocassionados
peloss deflúvios das chuvas intensas quue atingem a região do Empreendim
mento.
O siistema de drenagem superficiall é constitu
uído por canais
c
de drenagem, valetas,
canalletas, traveessias (bueiiros tubulaares de con
ncreto, bueeiros celulaares de con
ncreto e
overcchutes celulares de con
ncreto), estr
truturas e diispositivos (quedas, deescidas, escadas) de
drenaagem.
2.1.113.1 Canaiis de Drena
agem
O prrojeto execuutivo do sisstema de drrenagem ex
xterna consiistiu na dispposição dos drenos
parallela e exterrnamente ao
o canal aduutor, de forrma a intercceptar as ágguas de ch
huva, ora
evitaando o carreeamento de solo para ddentro do caanal, dos treechos em coorte, ora ev
vitando a
erosãão da base dos
d trechos de canal em
m aterro.
Quanndo foi posssível, as ág
guas drenaddas foram encaminhad
e
das diretameente para taalvegues
naturrais sem innterferir com
m o sistem
ma adutor; caso
c
contrárrio, foram encaminhad
das para
bueirros ou oveerchutes, ten
ndo em viista a necessidade de travessia ddo canal adutor,
a
e
posteeriormente destinadas
d
aos
a talveguees naturais.
Conssiderando-see as caracteerísticas gerrais da topo
ografia, doss solos da reegião, as co
ondições
de implantaçãoo, bem com
mo a granndeza das vazões a serem dreenadas, foraam préestabbelecidos paadrões dos drenos connforme as vazões
v
de projeto (pré--determinad
das) e as
conddições do loccal de implaantação.
Objeetivando faccilidades naa manutençção dos drenos e maio
or seguranç a contra errosões, a
seçãoo hidráulicaa dos drenoss é revestidda com umaa placa de co
oncreto sim
mples com espessura
de 0,,06 m.
Todoos os caanais de drenagem
possuuem
seção
transversal
t
trapeezoidal, coom inclinaação dos
taluddes
de
1(V):1(H
H).
As
denoominações canaleta (CAN) e
seçãoo trapezooidal (ST
T) foram
deterrminadas em
m função daa altura do
drenoo, que no caso da caanaleta foi
padroonizada em
m 0,50 m. Paara alturas
a ppartir de 0,75 m,
m foram
denoominados de
d seção trrapezoidal.
Projeto Executtivo ● Lote D

T.N
Variiável

1
1

0,50

Concreto Simples

0,06
0,40 a 0,80

70

1240-RE
EL-2001-00-01-001-R00

Consóórcio ECOPL
LAN-SKILL
MINISTÉRIO
M
O DA INTEG
GRAÇÃO NA
ACIONAL

Para efeito dee padronização das seções traansversais, os valorees adotadoss foram
aproxximados, dee modo a reesultar profuundidades com
c
valoress múltiplos dde 0,25 m.
A Figura representada a cima apresenta a seção trans vversal das canaletas
c
de drrenagem preevistas no projeto
p
básicco e mantid
da nesta fasee de detalham
amento.
Os ddrenos projetados desttinam-se à coleta, con
ndução e afastamento
a
o dos deflú
úvios em
situaações quaisqquer. Quand
do localizaddos paralelamente às saias dos aaterros ou às
à cristas
dos ccortes do siistema aduttor, que é a situação mais
m usual, foi observaado um afasstamento
mínim
mo de 6,00 m, entre a borda
b
do drreno e a linh
ha de offset do canal.
Para a definiçãoo das seções transversaais e decliv
vidades long
gitudinais ddos drenos, isto é, o
dimeensionamentto hidráulicco dos trecchos corren
ntes, bem como paraa a verificaação das
conddições do esscoamento das
d vazões de projeto de cada trecho projetaado, foram adotados
a
os crritérios e parrâmetros esstabelecidoss no projeto básico.
Para adequar ass condições de projetoo do dreno com
c
a supeerfície do teerreno em locais
l
de
topoggrafia íngreeme foram previstos ddegraus, den
nominados de “descidaas”, para allturas de
até 11,00 m, e dee “quedas” as alturas eentre 1,00 m e 2,00 m.
m As desciddas possuem
m rampa
com inclinação de 1(V):2(H
H) e as que das apresen
ntam inclinaação de 1(V
V):3(H), com
m blocos
dissippadores de energia apó
ós a rampa ((somente naas quedas).
A Fiigura nº 2.338, abaixo, apresenta o perfil long
gitudinal daas quedas c om dissipad
dores de
energgia previstaas nos canaiss de drenag em.
TN
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Blocos Dissipadores
D
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gia
0
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0,15

Berç
ço de Brita
(e
e=10cm)
1,00
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S
(e=6c
cm)

5,00

LQ

Figura nº
n 2.38: Perfill Longitudina
al das Quedass nos Drenos

Nos locais ondee a topograafia é muitoo íngreme - que demaandaria queedas com desníveis
d
superriores a 2,00 m - foi utilizada a soolução da insserção de esscada dissippadora, em concreto
armaado.
A reede de drennos projetad
da no segm
mento de caanal 2218 é constituídda de 72 canais de
drenaagem, com extensão to
otal de 28,4 0 km. Nestes canais dee drenagem
m foram prev
vistas 39
desciidas d’águaa, 58 quedass com blocoos dissipadorres e 30 esccadas dissip adoras de energia.
A rede de drenoos projetada no segmeento de can
nal 2219 é constituída
c
de cinco canais de
drenaagem, com extensão to
otal de 1,35 km. Nestess canais de drenagem
d
fo
foram previsstas duas
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desciidas d’águaa e seis qued
das com bloocos dissipad
dores de energia.
A reede de drennos projetad
da no segm
mento de caanal 2220 é constituídda de 15 canais de
drenaagem, com extensão to
otal de 3,73 km. Nestess canais de drenagem fforam previistas três
desciidas d’águaa e duas quedas com bloocos dissipaadores de en
nergia.
A reede de drennos projetad
da no segm
mento de can
nal 2221 é constituídaa de oito canais de
drenaagem, com extensão to
otal de 4,04 km. Nestess canais de drenagem fforam previistas sete
desciidas d’águaa e três qued
das com bloccos dissipad
dores de eneergia.
A rede de drenos projetad
da no segmeento de can
nal 2222 é constituídaa de nove canais de
otal de 2,40 km. Nestess canais de drenagem
d
fo
foram previsstas uma
drenaagem, com extensão to
desciida d’água e quatro queedas com bllocos dissip
padores de energia.
e
A reede de drennos projetad
da no segm
mento de caanal 2223 é constituídda de 10 canais de
drenaagem, com extensão total
t
de 2,665 km. Nesstes canais de drenageem foram previstas
p
cincoo descidas d’água
d
e duaas quedas coom blocos dissipadore
d
s de energiaa.
A reede de drennos projetad
da no segm
mento de caanal 2224 é constituídda de 14 canais de
drenaagem, com extensão to
otal de 3,75 km. Nestess canais de drenagem
d
fooram previsstas nove
desciidas d’águaa e oito qued
das com bloocos dissipadores de en
nergia.
A reede de drennos projetad
da no segm
mento de caanal 2225 é constituídda de 21 canais de
drenaagem, com extensão to
otal de 5,833 km. Nestees canais dee drenagem foram prev
vistas 20
desciidas d’águaa, 28 quedass com blocoos dissipadorres e cinco escadas dis sipadoras.
A reede de drennos projetad
da no segm
mento de caanal 2226 é constituídda de 38 canais de
drenaagem, com extensão to
otal de 11,8892 km. Neestes canaiss de drenaggem foram previstas
p
36 deescidas d’ággua, 68 quedas com bloocos dissipaadores e 10 escadas disssipadoras.
A reede de drennos projetad
da no segm
mento de can
nal 2227 é constituídaa de oito canais de
drenaagem, com extensão to
otal de 4,39 5 km. Nestes canais dee drenagem
m foram prev
vistas 10
desciidas d’águaa e cinco queedas com bllocos dissip
padores.
A rede de drenoos projetadaa no sítio dda estação de
d bombeam
mento EBV
V-5 é constiituída de
seis canais de drenagem,
d
com extenssão total dee 1,875 km
m. Nestes ccanais de drrenagem
m previstas cinco desccidas d’águaa e seis queedas com blocos
b
dissippadores de energia.
foram
Com
mo os drenoss cruzam po
or estradas, ffoi necessárrio projetar quatro bueiiros.
A rede de drenoos projetadaa no sítio dda estação de
d bombeam
mento EBV
V-6 é constiituída de
cincoo canais dee drenagem,, com extennsão total de
d 2,106 km
m. Nestes ccanais de drrenagem
foram
m previstas quatro desscidas d’águua e 10 queedas com blocos dissippadores de energia.
Com
mo os drenoss cruzam po
or estradas, ffoi necessárrio projetar dois bueiroos.
Portaanto, o sisstema de drenagem superficiall projetado
o no trechho do Eixo Leste
correespondente ao Lote “D”
“
(entree o reservaatório Copiiti e a addutora Mon
nteiro) é
consttituída de 211 canais de
d drenagem
m, com extensão total de
d 72,418 km
m. Nestes canais
c
de
drenaagem foram
m previstas 141 desciddas d’água, 200 quedaas com bloccos dissipad
dores de
energgia e 45 esccadas dissipaadoras.
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Um aaspecto impportante a ser ressaltaddo diz respeeito a situaçção atual doo terreno no
o entorno
do siistema aduttor, tendo em conta quue o primitiivo foi muitto alterado com a imp
plantação
dos canais aduutores, ond
de áreas laaterais ao canal foram
m utilizadaas como áreas
á
de
emprréstimo (jazzidas de argila) ou com
mo locais de bota fora. Consequent
C
temente, mu
uitos dos
canaiis de drenaagem projeetados deveerão ser adaaptados/readequados a nova situ
uação do
terrenno, podenddo ocorrer, inclusive,
i
a eliminação
o de alguns drenos, facce a nova reealidade,
ondee se observva que até talvegues naturais fo
oram obstru
uídos ou ddesviados devido
d
a
moviimentação excessiva
e
do
o terreno.
Portaanto, antes da implanttação dos ddrenos projeetados deveerá ser feitoo uma confr
frontação
entree o terreno adotado
a
na elaboraçãoo do projeto
o e o atual, promovenddo-se as alteerações /
adaptações / corrreções que se fizerem necessáriass.
2.1.113.2 Traveessias de Drrenagem
O projeto das trravessias co
onsiste na innserção de obras
o
de traansposição dde talvegues, com o
objettivo de interrceptar e co
oletar as águuas oriundass dos drenos longitudinnais e dos taalvegues
naturrais e encam
minhá-las atté um pontoo localizado a jusante (n
na outra exttremidade) do canal
adutoor. Portanto, as traveessias são estruturas hidráulicass (obras) cconcebidas para o
cruzaamento entrre linhas de drenagem ssuperficial (talvegues) e o canal aadutor, sem que haja
interfferências enntre o fluxo de águas suuperficiais e das águas aduzidas peelo sistema adutor.
Em ffunção das posições reelativas da linha de fu
undo do tallvegue natuural e das linhas de
fundoo e de bordoo (crista) do
o canal aduttor, as traveessias previsstas são aéreeas e subterrrâneas.
As trravessias aééreas, design
nadas de ovverchutes, foram
f
previstas nos loccais onde a linha de
fundoo do talveguue (ou gerattriz inferiorr da canalizaação) fica situada acim
ma da crista do canal
adutoor, enquantoo que as traavessias subbterrâneas, designadas
d
de
d bueiros, foram previstas nos
locaiis onde a linnha de fund
do do talveggue (ou geratriz superior da canallização) ficaa situada
abaixxo ou um poouco acima da linha dee fundo do canal
c
adutorr.
A Figura nº 2.39, abaixo, apresenta a seção longiitudinal do overchute pposicionado
o sobre o
terrenno natural, consideran
ndo que o c anal adutorr encontra-sse bem abaiixo da linhaa natural
do teerreno.
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Figurra nº 2.39: Seçção Longitud
dinal de Overrchute Apoiad
do no Terrenno Natural
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As trravessias de
d drenagem
m foram dim
mensionadaas para escoar em conndições norrmais de
operaação, isto é,
é funcionan
ndo como ccanal, em reegime superrcrítico, defflúvios críticos com
temppo de recorrrência de 10
00 anos. As vazões de projeto
p
foraam revisadas
as para os tempos de
retorrno de 50 e 100 anos, mantendo-se
m
e os critérios estabelecidos no projjeto básico.
Na ddefinição doos padrões dos
d bueiross tubulares e celulares, foram adootados os modelos
m
e
as reecomendaçõões do DNIIT - Deparrtamento Naacional de Infraestrutuura de Tran
nsportes,
pertinnentes a esses
e
tipos de obras, sendo obsservados cu
uidados esppeciais parra maior
segurrança, mellhor desem
mpenho e facilidades construtiv
vas para aas obras a serem
implaantadas.
A applicação de cada
c
padrão
o, em cada bbacia hidrog
gráfica, foi feita median
ante a préviaa seleção
de um
m padrão dee capacidad
de compatívvel com a vaazão de pro
ojeto determ
minada, ajustando-se
a decclividade aoo terreno naatural, de moodo que fosssem obedecidos os criitérios e parrâmetros
de prrojetos adottados para o dimensionnamento hid
dráulico.
As ddimensões internas do
os bueiros celulares de concretto ficaram restritos a células
quaddradas de 1,550 m, 2,00 m, 2,50 m e 3,00 m dee aresta, variando unicaamente o nú
úmero de
linhaas de conduutos, limitad
dos a três linnhas paraleelas. A Figu
ura nº 2.40, abaixo, aprresenta a
concepção da booca (ala) de um bueiro triplo celular de concreeto.
0,50

L
CF
CF

0,80
E

J

I

Figura n º 2.40: Ala de Bueiro Triiplo Celular de
d Concreto

Em rrazão da exxclusão de obras especcíficas paraa passagens de fauna - conforme previsto
iniciaalmente no Projeto Básico - a dim
mensão adottada para oss bueiros tub
ubulares de concreto
foi dde 1,50 m, a fim de perm
mitir a traveessia de fau
una, em aten
ndimento àss recomendações da
Gereenciadora/M
MI.
A utiilização de bueiros tub
bulares ficoou restrita a altura de aterro
a
do caanal adutor, ou seja,
nos llocais onde os aterros são
s superio res a 8,00 m de altura (acima da ggeratriz sup
perior do
tubo)), por razões estruturaiss, foram adootados bueiiros celularees de concreeto.
Os ooverchutes (travessias
(
aéreas) sãoo estruturas em concreto armado, que serão também
aprovveitadas com
mo passarellas, para traavessias de pedestres
p
e animais sobbre o canal adutor.
No ddetalhamentto do projeto
o dos overcchutes busco
ou-se padronizar as obrras em célu
ulas, com
o objjetivo de melhorar
m
a rigidez estruttural do disspositivo. Paara isso, à m
medida do possível,
p
quanndo as caraccterísticas hidráulicas
h
da seção comportasse
c
em a vazãoo de projeto
o, foram
adotaadas célulass múltiplas retangulares
r
s, com 1,50
0 m de base e 1,00 m dee altura. A altura
a
do
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dispoositivo foi minimizad
da em razãão de que a maioria dos overchhutes encon
ntram-se
apoiaados sobre as
a bermas do
d canal, connforme dem
monstrado na Figura nº 2.41, abaix
xo.
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Figuraa nº 2.41: Seç ão Longitudiinal de Overcchute Apoiado nas Bermaas do Canal

No ddimensionam
mento hidrááulico dos bueiros e overchutes,
o
bem comoo para a verrificação
das ccondições do
d escoamen
nto das vazõões de projeeto, foram adotados
a
oss mesmos crritérios e
parâm
metros estaabelecidos no
n projeto bbásico e qu
ue também serviram ppara definir a seção
hidrááulica dos canais
c
de dreenagem. Hoouve diferen
nça apenas no bordo liivre dos oveerchutes,
ondee foi adotadoo 0,40 m naas obras (paddronizadas)) com alturaa de 1,00 m..
Na eentrada e/ouu saída das obras de traavessia de drenagem
d
foram
f
previsstos disposiitivos de
contrrole, com vistas
v
a ajusstar a obra aao terreno natural,
n
evittando decliv
ividades eleevadas e,
conseequentemennte, escoam
mentos com vvelocidadess acentuadass.
Assim
m, de modoo a adequar as condiçõões dos bueiiros com a superfície
s
ddo terreno em locais
de toopografia ínngreme, forram previsttos bacias de
d captação
o à montantte dos mesm
mos. As
pareddes das baccias, na med
dida do posssível, possu
uem rampa com inclinnação de 1(V
V):4(H).
Em ddeterminadoos locais as declividadees foram ajustadas a fiim de minim
mizar as esccavações
e eviitar bacias muito
m
along
gadas. Na poorção inferiior da baciaa foi previstto um dissip
pador de
energgia para bueeiros (DEB)), de modo a minimizarr as velocid
dades na entr
trada dos bu
ueiros.
Nos locais de topografia
t
muito aciddentada (altaas declividaades), ondee a implanttação de
baciaas de captaação resulttaria em bbacias muito alongadaas, com grrandes volu
umes de
escavvação e altuuras elevadaas (4,0 m a 6,0 m), forram previstas caixas cooletoras a montante
m
dos bbueiros, connforme conccepção dem
monstrada naa Figura nº 2.42,
2
a seguuir.
G de Proteção
Guia

Estrada de
O&M

NA normal

Caixa Coletora
C
de Talv
vegues

3,50
0

0,93

2%
%

5
1,5
1

T
TN

CB

2%

1,5

CF

TN

1

Aterro Compactado
o

Canal de
Restituição

2,4
, 0

0,80
i=1%
3,06

16
6,40

15,60

3,00

5,30

6,00
0
0,30

32,00

Dissipador de
Energia

Pas
ssagem
Mo
olhada

xa Coletora a Montante doo Bueiro
Figu
u ra nº 2.42: Corte Transveersal de Caix

A caixa coletoraa consiste nu
uma estrutuura de concrreto armado
o para conexxão de entraada, com
o objjetivo de reduzir a declividade do conduto e evitar veloccidades elevvadas no intterior do
mesm
mo. Foi preevista o fech
hamento naa porção su
uperior da caixa
c
com a utilização de uma
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grelhha em concrreto armado
o, de maneiira a evitar a entrada de
d galhos e entulhos carreados
pelass águas pluvviais.
Para adequar as
a condiçõees dos overrchutes com
m a superffície do terrreno em lo
ocais de
topoggrafia íngreeme, foram
m previstas ddescidas dee água em degraus (D
DAD) à jusaante dos
dispoositivos. Oss degraus fo
oram projetaados com 0,,40 m de alttura e 0,60 m de largurra com o
objettivo de obteer uma decliividade iguaal à do talud
de de aterro
o e, assim, aapoiar integrralmente
o DA
AD no taludde, evitando
o obras maiss complexass. Na porção inferior ddo DAD foi inserido
um ddissipador de energia, com o obbjetivo de minimizar as velociddades na saaída dos
conddutos.
A moontante e/ouu a jusante das
d travessiias foi previisto um disssipador de eenergia paraa bueiros
(DEB
B). A monntante o DE
EB tem poor objetivo captar as águas colet
etadas peloss drenos
longiitudinais e dissipar a energia parra entrada no conduto
o. A jusantte tem por objetivo
recebber as águaas oriundass dos conduutos e dos drenos lon
ngitudinais (quando ho
ouver) e
condduzi-las até o canal de restituição (quando ex
xistir) ou atté o talveguue natural, evitando
erosõões à jusante da obra dee travessia.
Foram
m previstoss canais de restituição
r
a jusante dee algumas obras de travvessia de drrenagem,
de accordo com as dimensõ
ões da traveessia e as condições
c
to
opográficas locais. Traata-se de
um canal a cééu aberto, com seçãão transversal trapezo
oidal com taludes in
nclinados
1,5(H
H):1(V), esccavado imeediatamentee à jusante da travessiaa, com incllinação long
gitudinal
desceendente e exxtensão sufficiente paraa o arrasameento da linh
ha de fundo do canal no
o terreno
naturral. Para eviitar erosão, foi previstoo revestimen
nto com enrrocamento.
As trravessias projetadas
p
para
p
o segm
mento de canal 2218 compreenddem 21 bueeiros (10
tubullares e 11 celulares),
c
10
1 overchuttes e 15 can
nais de restiituição. No segmento de canal
22199 só foi prevvisto um bueeiro celular simples (BSCC 1,5x1,5).
As ttravessias projetadas
p
para
p
o segm
mento de canal
c
2220 compreenndem cinco bueiros
simpples (um celular - BSC
CC 1,5x1,5,, e quatro tubulares
t
- BSTC Ø1,55) e dois canais de
restittuição. No segmento de
d canal 22221 foram previstos trrês overchuutes duplos (ODCC
1,5x11,3) e um buueiro simples celular dde concreto (BSCC 1,5x
x1,5).
As trravessias projetadas
p
para
p
o segm
mento de canal
c
2222 compreenddem quatro bueiros
simpples (um ceelular - BSC
CC 1,5x1,55, e três tu
ubulares - BSTC
B
Ø1,55) e dois caanais de
restittuição. No segmento
s
dee canal 22233 foram preevistos três overchutes
o
simples.
As trravessias projetadas
p
para
p
o segm
mento de canal
c
2224 compreenddem quatro bueiros
simpples (dois ceelulares - BS
SCC 1,5x1,55, e dois tub
bulares - BS
STC Ø1,5).
As trravessias prrojetadas paara o segmennto de canaal 2225 com
mpreendem ssete bueiross (quatro
simpples tubularees e três celulares), um
m overchutee simples (O
OSCC 1,5x11,0) e dois canais
c
de
restittuição.
As trravessias prrojetadas paara o segmennto de canaal 2226 com
mpreendem oonze bueiro
os (cinco
tubullares e seis celulares), sete overchhutes (três simples
s
1,5x
x1,0, três dduplos 1,5x1
1,3 e um
quáddruplo 1,5x11,3) e três caanais de resstituição.
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Já ass travessias projetadass para o seggmento de canal 2227
7 compreenndem apenaas quatro
overcchutes (OTC
CC 1,65x2,50, OSCC 1,2x1,2, OD
DCC 1,25x2
2,50 e OSC
CC 1,8x1,8) e quatro
canaiis de restituuição que deeságuam no riacho Mullungu.
Assim
m, as obrass de travessiia de drenaagem projetaadas no treccho do sisteema adutor do Eixo
Lestee corresponndente ao Lote
L
“D” ((entre o resservatório Copiti
C
e a adutora Monteiro)
M
comppreendem 53
5 bueiros tubulares
t
e celulares de
d concreto, 28 overchu
hutes e 28 canais
c
de
restittuição.
2.2

LAYOUT
T GERAL DAS
D
OBRA
AS

modo a peermitir umaa fácil visuualização e identificaçção da loccalização daas obras
De m
projeetadas, foram
m elaboradaas várias figguras, apressentadas na sequência, com o layo
out geral
das eestruturas/obbras localizadas entre o reservatórrio Copiti e o final da aadutora Mon
nteiro.
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Figura nº 2.43 - Layout do Segmento de Canal 2218
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Figura nº 2.44 - Layout do Aqueduto Branco
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Figura nº 2.60 - Layout do Túnel Monteiro

Figura nº 2.61 - Layout do Segmento de Canal 2227

Figura nº 2.62 - Layout da Adutora Monteiro
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3

A
ADEQUA
AÇÕES E ALTER
RAÇÕES AO
A PROJ
JETO BÁ
ÁSICO

No ddetalhamentto do projeeto de engeenharia a Projetista
P
prrocurou, sem
mpre que possível,
p
respeeitar as dirretrizes, oss critérios e os parâm
metros estaabelecidos no projeto básico.
Tambbém foram seguidas as
a recomenddações con
nstantes no documentoo PSF-RL-L
LC-0-00000 / E-GR-0011 Rev. 01: Critérios e Diretrizes para a Elab
boração do Projeto Ex
xecutivo,
elaboorado pela Gerenciador
G
ra, de agostto de 2005.
Tenddo em contaa que nesta fase dos trrabalhos forram feitas novas
n
invesstigações dee campo,
aproffundando o conhecim
mento com
m relação às
à condiçõees do terrenno natural (relevo,
altim
metria) e aoss aspectos geológico-g
g
geotécnicos,, foram efettuadas pequuenas adequ
uações e
alteraações no trraçado e no
o posicionaamento de determinad
das obras/esstruturas, buscando
b
melhhores condiições de topografia e geotecniaa, procuran
ndo minim
mizar os cu
ustos de
implaantação das obras, e encontranddo soluçõess técnicas e econômiccas viáveis para as
interfferências deetectadas du
urante essa fase de detaalhamento, sem comprrometer, no entanto,
os obbjetivos e oss conceitos definidos ppara o Emprreendimento
o.
3.1

CANAIS ADUTORES

No qque diz resppeito aos seegmentos dde canal, ass adequaçõees e alteraçõões efetuad
das nesta
fase dos trabalhoos referem-se a alteraç ões de traçaado e de seçção transverrsal.
3.1.11 Alteraçõões de Traççado
No ttrecho de obbras corresp
pondente aoo Lote 11 (entre os reeservatórioss Copiti e Barreiro)
B
m feitas quaatro alteraçõ
ões de traçaado durante a elaboraçãão do projeeto executiv
vo, sendo
foram
três nno segmentto de canal 2218 e umaa no segmen
nto de canaal 2221. Já nno Lote 12 (a partir
do reeservatório Barreiro atéé a adutora Monteiro) foram feitass três alteraações de traçado: no
segm
mento de cannal 2223, no
o segmento de canal 22
226 e no seg
gmento de ccanal 2227.
3.1.11.1

Segmeento de Can
nal 2218

No segmento dee canal 2218, responsáv
ável pela con
ndução de água
á
do resservatório Copiti
C
até
ões de traçaado, sendo uuma delas devido
d
a
o aquueduto Brannco, foram efetuadas ttrês alteraçõ
alteraação do loccal de captaação de águua no reserrvatório Co
opiti, outra em função de uma
variaante de um trecho
t
de caanal entre ass estacas E6
6240 a E636
62+5,27 e a terceira em
m função
da exxistência dee um reservaatório no traaçado do pro
ojeto básico
o).
a) M
Mudança doo Ponto de Captação
C
d
de Água no
o Reservató
ório Copiti
A altteração no posicionam
mento da esstrutura de controle do
o reservatóório Copiti permitiu
reduzzir a extenssão do traçaado do segm
mento de can
nal 2218 em 312,0 m,, além de peermitir a
elimiinação de uma obra de travesssia de dreenagem (overchute) pprevista naa estaca
E59668+10.
Impoorta ressaltaar que a alteeração propposta não im
mplicou em novas desaapropriações, pois o
traçaado propostto (que fo
oi aprovadoo pela Gerenciadora, detalhadoo pela Projjetista e
implaantado pelaa Construto
ora) fica nna área de desapropriação do rreservatório
o Copiti,
confo
forme demonnstrado na Figura
F
nº 3. 1, a seguir.
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Figura nº
n 3.1: Alteração do Locall de Captação
o de Água do Segmento dee Canal 2218

Os ddocumentos que encamiinharam esssa alteração
o de traçado foram a SA
AP-001 (Solicitação
de A
Alteração dee Projeto) e a nota técnnica 1240-N
NTC-2218-2
20-04-001: Estudo Altternativo
de Trraçado do Sistema
S
Adu
utor - Trechho Inicial do
d Segmento
o entre o Reeservatório Copiti e
o Aqqueduto Braanco.
b) Variante de um Trecho
o de Canal entre as Esstacas E624
40 e E63622+5,27
Essa alteração foi
f feita com
m o objetivoo de reduzirr os volumes de escavaação em rocha nesse
trechho. O traçaddo do canal foi deslocaddo para o laado direito cerca
c
de 30,,0 m, uma vez
v que o
terrenno naturall apresentaa um decclive para a direita,, o que permitiu diminuir
signiificativamennte as escavações e ppraticamentte não alterrou a extennsão do can
nal, pois
numaa extensão total de 2.445,27 m de variante, a diferen
nça (aumennto) em rellação ao
traçaado originall é de apenaas 10,45 m.. Cabe ressaltar que a variante prroposta perm
maneceu
dentrro da faixa de
d desaprop
priação estab
abelecida no
o projeto bássico.
Os ddocumentoss que encam
minharam eessa alteração de traçaado foram a SAP-004
4; a nota
técniica 1240-NT
TC-2218-20
0-04-002: O
Otimização no Traçado
o do Segmeento de Can
nal 2218,
entree as Estacaas E6240 a E6362, coom Vistas a Reduzir o Volume de Escavaçção; e o
desennho 1240-D
DES-2218-0
00-00-010.
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c) Vaariante de um
u Trecho
o de Canal entre as Esstacas E684
43 e E6895+
+5,19
Essa alteração foi
fo feita com
m o objetivoo de contorn
nar um pequ
ueno reservaatório que apresenta
a
interfferência com
m o traçado
o original neesse trecho,, deslocando
o o eixo do canal para a direita
em aaproximadam
mente 215,0
0 m, de tal forma que o canal fique imediataamente a ju
usante do
diquee do reservvatório existtente, confoorme demonstrado na Figura nº 33.2, apresen
ntada na
páginna seguintee. A variantte do trechoo de canal possui extensão de 1 .045,19 m, ficando
25,199 m mais exxtensa que o traçado ooriginal. Esssa mudança de traçado evitou a deestruição
do reeservatório, uma vez qu
ue o traçadoo original crruzava pelo meio do re servatório.
Os ddocumentos que encam
minharam esssa alteraçãão de traçad
do foram a nota técnicca 1240NTC
C-2218-20-004-004: Co
omparativo de Custo
os: Traçad
do Originaal x Variaante na
Interrferência dee um Reserv
vatório com
m o Traçad
do do Canall 2218; o ddesenho 124
40-DES22188-20-26-0377 e o relatório 1240-RE
EL-2218-20--04-001.
3.1.11.2

Segmeento de Can
nal 2221

Com
m vistas a reeduzir os custos
c
de im
mplantação das obras, foi estudaada a altern
nativa de
substtituir o trechho final do dique Moxxotó através de um aum
mento na exttensão do segmento
de ccanal 2221,, prolongan
ndo-se este último 1.610 m parra montantte. Essa altternativa
mosttrou-se bastante atraentte, seja em ttermos técn
nicos, como financeiross.
O treecho prolonngado do caanal 2221 fooi deslocado
o para esqu
uerda, passaando a ser escavado
e
em tterreno maais elevado e geotécnnicamente melhor
m
quee no eixo original do
o dique,
contaando com proteção
p
top
pográfica ffrente aos níveis
n
de ch
heia no riaccho Moxotó
ó. Nessa
situaação o trechho adicionaal apresentaa seção de terraplenag
t
em mais eqquilibrada quanto
q
a
cortees e aterroos (seção mista),
m
aprroveitando-sse nos aterros os m
materiais esccavados,
reduzzindo significativamen
nte o custo de implanttação do caanal 2221 (ppor metro linear
l
de
obra,, uma vez que
q dobrou a extensão do canal). Por
P apresen
ntar menor ccusto por metro
m
que
o diqque neste treecho, a subsstituição redduziu o custto global da alternativaa estudada.
Previiamente à decisão
d
sob
bre a reduçção da exten
nsão do diq
que Moxotóó e substitu
uição de
partee do dique por
p prolong
gamento doo canal 2221, a Projetiista efetuouu estudo na área do
reserrvatório apóós a estaca 2+500 e iddentificou condições favoráveis
f
ppara o aum
mento da
extennsão do cannal 2221, iniciando-o
i
a
da po
osição originnal de projjeto. Foi
1.600 m antes
estuddado um traaçado adequ
uado, que aatendesse a três fatores condicionaantes: (i) minimizar
m
os cuustos de impplantação; (ii)
( localizarr-se em região topográáfica mais ellevada, mellhorando
a suaa proteção quanto aoss níveis mááximos de cheia
c
do rio
o Moxotó; e (iii) posicionar o
canall em terrenno com meelhores conndições geo
otécnicas, evitando as zonas de aluviões
próxiimas às áreaas mais baix
xas e junto às drenagen
ns.
A redução no taamanho do reservatóriio Moxotó em decorrêência da reddução do diique não
impliicará em mudanças
m
sig
gnificativas no volumee de água accumulado e no comporrtamento
hidroodinâmico do sistemaa adutor, vvisto que as
a capacidaades de accumulação tiveram
pequuenas alteraçções, quais sejam:
 Projeto Básico
B
(diqu
ue com 5.4661 m): 1,25 hm³;
 Projeto Executivo
E
(d
dique com 22.500 m): 1,40 hm³.
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Figura nº 3.2 - Variante do Canal 2218 entre as Estacas E6843 a E6895+5,19
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A redução do compriment
c
to do diquee Moxotó (ee o consequ
uente aumen
ento do canal 2221)
resullta em volum
me acumulaado no reserrvatório ain
nda superiorr ao definidoo no projeto
o básico,
em rrazão dos levantamen
ntos planiaaltimétricos de campo
o terem inddicado um
ma maior
capaccidade de acumulação
a
que a anterriormente prevista.
p
Sen
ndo assim, nnão haverá redução
na capacidade de amorteccimento dass flutuaçõees de níveiss de água do sistemaa adutor,
mesm
mo com a diiminuição da
d extensão do dique.
Os ddocumentoss que encam
minharam eessa alteração de traçaado foram a SAP-007
7; a nota
técniica 1240-NT
TC-2112-04
4-02-001-R
R03: Propossta de Alterração na Cooncepção do
d Dique
Moxxotó e nas Extensões
E
do
d Dique M
Moxotó e Segmento
S
de
d Canal 22221; e os desenhos
d
12400-DES-22211-20-26-001
1, 1240-DES
S-2221-20-26-002 e 12
240-DES-22221-20-26-0
003.
3.1.11.3

Segmeento de Can
nal 2223

A altteração efettuada no seg
gmento de ccanal 2223 refere-se a criação de uuma variantte de um
trechho do canaal devido à interferênncia com a Barragem
m da Assoociação Moxotó
M
e
modiificações naa seção hidrráulica e no revestimen
nto do canal.
A altteração no traçado
t
tevee por objetivvo contornaar a Barrageem da Assocciação Mox
xotó, que
apressentava inteerferência com o traççado origin
nal, deslocaando o eixoo do canall para a
esqueerda (aproxximadamen
nte 197,0 m
m), como pode ser observado
o
na Figura nº 3.3,
consttante na páágina seguin
nte. A variaante inicia na estaca E8448
E
(km 0+580) e vai
v até a
estacca E8499+77 (km 1+667), no finall do segmen
nto de canaal 2223 e innício do forrebay de
monttante da esttação de bo
ombeamentoo EBV-6. O trecho corrrespondentte a variantte possui
extennsão de 1.0887 m, sendo
o 12,75 m m
mais extenso
o do que o trraçado origginal.
O terrreno naturaal no trecho
o da variantee proposta encontra-se
e
em patamaar mais elev
vado que
no trraçado origiinal, com allturas de atéé 7,50 m (n
na estaca E8
8485) superriores ao terreno no
traçaado projetoo executivo
o, acarretaando um aumento
a
considerável
c
ume das
l no volu
escavvações, prinncipalmentee em materiaal de 3ª cateegoria (roch
ha).
Os ddocumentos que encam
minharam esssa alteraçãão de traçad
do foram a nota técnicca 1240NTC
C-2223-20-004-001: Varriante do S
Segmento de Canal 22
223 Devidoo a Interferêência do
Traçaado Original com a Barragem
B
dda Cooperattiva Moxottó; a nota ttécnica 124
40-NTC22233-20-04-0022: Variante do Segmeento de Can
nal 2223 - Comparativvo com o Traçado
Origiinal Projetaado com Seeção Trapezzoidal; e os desenhos 1240-DESS-2223-20-2
26-001 e
12400-DES-22233-20-26-002
2.
3.1.11.4

Segmeento de Can
nal 2226

Foi ccriada uma variante dee um trechoo do segmeento de canal 2226 devvido à interrferência
com a rodovia PE-265
P
(ex-BR-110).
Essa alteração foi
fo feita com
m o objetivoo de evitar a relocação de
d 1,10 km da rodovia PE-265,
previista no Estuudo de Interrferências eelaborado pela
p FUNCA
ATE, que sse encontra na faixa
de ddesapropriaçção do segm
mento de ccanal 2226. A variantee inicia na estaca E95
528 (km
7+2220) e vai atéé a estaca E9604
E
(km 8+740). O eixo do can
nal foi desloocado para a direita
cercaa de 40 m, aumentando
a
o a extensãoo do canal em
m 19,55 m, porém o voolume de esscavação
nestee trecho de canal
c
é men
nor.
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Figura nº 3.3 - Variante do Canal 2223 entre as Estacas E8448 e E8499+7
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Com
m o deslocam
mento do eiixo do canaal foi possív
vel manter a rodovia PE
PE-265 (ex-B
BR-110)
dentrro da faixa de desaprop
priação prevvista no pro
ojeto básico
o, sendo que
ue o eixo daa rodovia
ficouu, no mínim
mo, 53,50 m afastado ddo offset do
o talude esqu
uerdo da vaariante do canal,
c
ou
seja, não haveráá interferênccias da rodoovia com a construção
c
e operação ddo canal.
A altteração no traçado do canal não implicou em
m novas deesapropriaçõões, uma veez que a
menoor distânciaa entre o offset do talude dirreito do caanal e o llimite da faixa
f
de
desappropriação é de aprox
ximadamennte 33,0 m. A Figuraa nº 3.4, coonstante naa página
seguiinte, apreseenta o traçad
do original e o traçado da variante prevista noo segmento de canal
22266 nas proxim
midades da rodovia
r
PE--265.
Os ddocumentos que encam
minharam esssa alteraçãão de traçad
do foram a SAP-003 e a nota
técniica 1240-NT
TC-2226-20
0-04-001: A
Alteração no
n Traçado do Segmennto de Can
nal 2226,
entree as Estacass E9528 a E9604,
E
em D
Decorrênciaa de Interfeerência com
m a Rodoviaa Federal
BR-1110.
3.1.11.5

Segmeento de Can
nal 2227

No qque diz resppeito ao traaçado do seegmento dee canal 222
27, houve aalteração em
m toda a
extennsão do cannal em funçção da dim
minuição da extensão do
d túnel, reeposicionam
mento do
desem
mboque do túnel e otim
mização do traçado do canal na várzea do riaccho Mulung
gu.
Essa alteração de
d traçado é decorrentte da seleçãão da Altern
nativa 5 par
ara detalham
mento do
projeeto no trechho final do sistema aduutor do Eix
xo Leste, a partir
p
da esstaca 9500. Como o
túnell foi reduzido e desloccado para nnorte, com desemboqu
ue nas proxi
ximidades do
d riacho
Muluungu, foi neecessário estudar um noovo traçado
o para o can
nal 2227, quue teve sua extensão
e
aumeentada, confforme demo
onstrado na Figura nº 3.5,
3 adiante.
O doocumento quue encaminh
hou essa altteração de trraçado do canal
c
2227 ffoi o relatórrio 1240REL-2001-00-001-008 - Esstudo de A
Alternativas de Traçad
do do Sistem
ema Adutorr após o
Deseemboque doo Túnel Mon
nteiro - Relaatório Finall, de dezemb
bro de 20099.
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Figura 3.4 - Variante do Canal 2226 entre as Estacas E9528 e E9604

Figura nº 3.5 - Novo Traçado do Canal 2227

Consóórcio ECOPL
LAN-SKILL
MINISTÉRIO
M
O DA INTEG
GRAÇÃO NA
ACIONAL

3.1.22 Alteraçõões de Seçã
ão Transverrsal
Nestaa fase de deetalhamento
o do projetoo foram feitaas algumas alterações nna seção traansversal
dos ccanais, alterrações estass que não m
modificaram
m as caracteerísticas hiddráulicas do
o sistema
adutoor, apenas proporcion
naram melhhorias nas condições
c
de
d execuçãão dos canaais e no
aprovveitamento dos materiaais encontraados na regiião; são elass:
 As berm
mas dos canaais nas seçõees em cortee tiveram sua largura auumentada dee 3,50 m
para 4,000 m;
 As seções em aterrro zoneadoo tiveram allteração na geometriaa dos espald
dares do
mento compaactado;
enrocam
 A proteçção dos taludes de cortee e aterro em
m solo, quee no Projetoo Básico é composta
por umaa camada dee transição de 0,15 m de areia mais uma cam
mada de 0,35 m de
enrocam
mento de pro
oteção, foi alterada, seendo retirad
da a camadda de transiçção com
areia. Dessa
D
formaa, os taluddes de cortte em solo
o passaram a ter 0,35 m de
enrocam
mento de pro
oteção e os ttaludes de aterro
a
em so
olo passaram
m a ter umaa camada
de enroccamento de proteção
p
coom 0,50 m de
d espessuraa.
3.1.22.1

Segmeento de Can
nal 2223

Iniciaalmente o canal 2223
3 foi conccebido e deetalhado co
om as messmas caractterísticas
técniicas e hidráuulicas dos demais
d
segm
mentos de canal, porém
m após as esscavações verificouse suurgência dee água no in
nterior da sseção hidráu
ulica, provo
ocada pela elevação do
d lençol
freátiico.
Outroo aspecto a ser ressaltado é quee todo o seegmento dee canal enccontra-se em
m corte,
confi
finado a graandes profun
ndidades, innviabilizand
do a implan
ntação do siistema de drrenagem
internna, uma vez que não há
h possibiliddade de esg
gotamento, de forma ggravitaria, das águas
da drrenagem intterna.
Diannte destas condições, o gestor do Lote “D”, através de e-mail envviado em 10/08/12,
solicitou que a Projetista verificasse
v
as condiçõees de funciionamento hhidráulico do
d canal
com o acabamennto em roch
ha natural oou, alternativamente, paara que a Prrojetista pro
opusesse
alteraações de geeometria ou acabamentoo (revestimeento) da seçção do canaal.
A neecessidade de
d alterar a seção hidrráulica típicca de projetto no segm
mento de can
nal 2223
partiuu de probblemas veerificados nna obra que
q
indicaaram não ser recom
mendável
“imppermeabilizaar” a seção
o hidráulicaa, em funçãão das cond
dições de ssubpressão a que o
mesm
mo está subm
metido.
Levaando em connta que as escavações
e
jjá foram executadas naa obra, foi nnecessário “adaptar”
a seçção, garantinndo-se cond
dições operracionais paara o funcion
namento hiidráulico do
o sistema
para os parâmeetros de pro
ojeto; quaiss sejam: vaazão máxim
ma de 18,0 m³/s e decclividade
longiitudinal de 0,0001
0
m/m
m.
A iddeia inicial da
d Construttora, registrrada na ata ATP00229
9 de 19/07//12, era de deixar a
seçãoo escavada exposta em
m rocha natuural. Entretaanto, a Projeetista avalioou essa alterrnativa e
consiiderou que, para o caso em questãão, seria hid
draulicamen
nte inviávell, pois o coeficiente
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de M
Manning da superfície em
e rocha é dde 0,035, o que implicaaria a necesssidade de uma
u área
de seção de esscavação taal que repeercutiria so
obremaneiraa na escavaação obrigaatória já
execuutada.
Diannte deste faato, a Projeetista simullou a cond
dição de taaludes lateraais revestid
dos com
concreto porosoo e fundo do
d canal em
m rocha nattural regularizada (a reegularização é para
reduzzir o Manniing de projeeto).
O fuundo do caanal sem reevestimentoo permitirá que a elevação do llençol freáttico não
ocasiione danos à seção do canal,
c
uma vez que a água
á
fluirá para
p o interioor do canal.
Com
m isso, a Projjetista, cien
nte de que seeria necessáário o abatim
mento dos ttaludes paraa ampliar
a áreea da seção hidráulica (já
( que as c aracterísticaas do revesttimento seriiam mais reestritivas
ao esscoamento do
d que a seção originaal de projeto
o), optou po
or reduzir a largura de uma das
estraadas de O&
&M situadass nas bermaas do canall, ou seja, considerou a possibiliidade de
propoor uma seçãão trapezoid
dal assimétrrica (abatendo mais um
m talude do qque outro).
A poossibilidade de reduzir uma
u das berrmas (no laado esquerdo
o) encontra respaldo no
o fato de
que, por esta noova seção não
n possuir placas de concreto,
c
nãão requererrá manutençções que
m ambos oss lados do canal.
c
Assim
m, foi manttida a berm
ma direita
demaandem interrvenções em
na llargura oriiginal de projeto paara permitiir continuid
dade dos deslocameentos de
equippamentos, bem
b
como permitir
p
o aacesso à estaação de bom
mbeamento EBV-6 (o acesso à
estaçção EBV-6 pela margem
m esquerdaa será feita pela
p estradaa de acesso projetada para
p esse
fim)..

Limpeza
T.N.
Offset
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goria

3, 00

2ª Ca
ategoria

2%

1,50
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5,29

4,80

5,29
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4
4,00

2

3,00
2%

0,2 0

O diimensionam
mento hidrááulico, conssiderando as
a premissaas enunciaddas, resulto
ou numa
seçãoo hidráulicaa trapezoidaal com 4,80 m de base,, taludes com inclinaçãão 1V:1,5H
H, largura
da booca de 13,889 m, tirantee de 3,03 m
m, bordo livre de 0,50 m e velociddade de escoamento
de 00,64 m parra vazão máxima
m
dee 18,0 m³//s. A Figura nº 3.6 encontrada abaixo
apresenta a nova seção hidráulica prevista para o canal 22233.
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Figurra nº 3.6: Novva Seção Hidráulica do Ca
anal 2223

No dimensionaamento con
nsiderou-se revestimeento dos taaludes com
m concreto poroso
(adottado Manniing similar ao
a do concrreto projetaado, que é de
d 0,023), nna espessuraa de 0,10
m, e base em rocha natu
ural regularrizada (con
nformada), com Mannning de 0,0
030. Tal
situaação resultoou num coeficiente dde rugosidaade médio igual a 0,002328, ado
otado no
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dimeensionamentto hidráulicco.
É im
mportante reessaltar quee para atinggir o coeficciente previsto para o concreto poroso,
p
é
necessário regullarizar a sup
perfície doss taludes naas mesmas condições
c
qque se fossee colocar
a geoomembranaa, ou seja, o acabamentoo terá que ser bom.
O doocumento que
q encamin
nhou essa aalteração dee seção é a nota técnicca 1240-NT
TC-222320-044-003-R00 - Nova Seção Hidráuliica no Canaal 2223, de 13/08/12.
1
3.1.22.2

Segmeento de Can
nal 2227

Com
m base nas condições gerais ideentificadas para
p
o seg
gmento de canal 2227
7, sejam
técniicas ou finnanceiras (cconstrutivass), sejam sociais
s
ou ambientais , foram an
nalisadas
diverrsas soluçõees construtiv
vas com visstas a possib
bilitar uma avaliação qquanto aos impactos
i
futurros na implaantação e op
peração do ccanal.
Essas soluções foram
f
propo
ostas e estuddadas para o trecho iniicial do cana
nal (do seu in
nício até
o km
m 4+000), tendo
t
em vista
v
a com
mplexidade geotécnica a ser encoontrada quaando das
escavvações e suaas repercusssões construutivas, operracionais, dee custos, socciais e ambientais.
Foram
m estudaddas e prop
postas quattro soluções, basead
das em cooncepções distintas
consttrutivas, ateendendo às condicionaantes topogrráficas, geo
otécnicas, soociais e am
mbientais,
mateerializadas através de quatro seçções transv
versais. Cada uma deessas soluçções são
apressentadas a seguir:
s
Solução 1 - Can
nal Revestid
do com Talu
udes Abatid
dos
A Soolução 1, cuja
c
seção transversal é apresenttada na Figura nº 3.7
onsiste na concepção original (p
projeto bássico) para a seção
enco ntrada., a seguir, co
hidrááulica, ajusttando-se as inclinaçõees dos talud
des das escaavações obrrigatórias em
e razão
das ccondições geotécnicas
g
encontradaas (espessaas camadas de Aluviãoo com pressença de
águaa e baixa qualidade
q
da camada dde alteraçãão de rochaa) e com bbase na exp
periência
anterrior em escaavações no Lote
L D.
Foram
m adotadas inclinaçõess mais abatiidas que as indicadas no
n projeto báásico; são elas:
e
 1ª categooria: 2,5H : 1,0V;
 2ª categooria: 1,6H : 1,0V;
 3ª categooria: 1,0H : 2,0V.
Laterralmente aoo canal foraam dispostoos dois diqu
ues de proteeção, com aaltura de 2,,0 m em
relaçção ao terreno natural, contra a entrada de
d águas su
uperficiais e como fo
orma de
aprovveitar partee dos grand
des volumess de escavaação gerado
os. Sobre o dique da margem
direitta foi previssta a estradaa de serviçoo.
O coomplicador dessa soluçção encontraa-se, tambéém, na questão da drennagem intern
na, visto
que nnão haverá ponto de deságue
d
gravvitário (todo
o o fundo do
d canal enccontra-se ab
baixo da
cota do terreno natural
n
e do
o riacho Muulungu).
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Figura nº 3.7: Solução 1 : Canal Reveestido com Ta
aludes Abatiddos

Solução 2 - Can
nal sem Revvestimento e Taludes Abatidos
A
A Soolução 2, cuja
c
seção transversal é apresenttada na Errro! Fonte de referên
ncia não
encoontrada., a seguir, maantém a geoometria dass escavações, mas connsidera o caanal sem
revesstimento, faazendo a co
orreção da sseção hidrááulica de forrma a mantter a capaciidade de
escoaamento (188,0 m³/s) seem a alteraçção da declividade lon
ngitudinal. Com essa solução,
elimiina-se a neccessidade dee adotar um
m esgotamen
nto forçado (sistema dee bombeam
mento em
locaiis estratégiccos) para as águas da drrenagem intterna do can
nal.
Foram
m adotadaas inclinaçções mais abatidas que as in
ndicadas nno projeto básico,
semeelhantementte a propo
osta da Sollução 1. Ig
gualmente, nas lateraiis do canaal foram
dispoostos dois diques
d
de prroteção conntra a entrad
da de águass superficiaiis e como forma
f
de
aprovveitar parte dos grandees volumes dde escavaçãão gerados.

m Taludes Abbatidos
Fig ura nº 3.8: S olução 2: Caanal sem Reveestimento com
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Solução 3 - Can
nal sem Revvestimento e Taludes Enrocados
E
A soolução 3, cuja seção transversal
t
é apresentada na Errro! Fonte de referên
ncia não
encoontrada., a seguir, man
ntém a conccepção de não
n revestim
mento da seeção hidráullica, mas
consiidera a utillização de parte do m
material esccavado em 3ª categorria para pro
oteção e
estabbilização doos taludes esscavados em
m 1ª categorria, como fo
orma de reduuzir os volu
umes das
escavvações em solo,
s
aproveitar o mateerial escavaado em 3ª categoria
c
e rreduzir o trransporte
(MET
T) e disposiição em botta-fora.
Foram
m adotadass as seguintees inclinaçõões para os taludes escaavados: 1ª ccategoria: 1,5H:1V;
1
2ª caategoria: 1,6H:1V; 3ª categoria: 1H:2V. Maanteve-se, lateralmente
l
e ao canal, os dois
diquees de proteçção contra a entrada dee águas supeerficiais e como
c
formaa de aproveiitar parte
dos ggrandes voluumes de esccavação gerrados.

Canal sem Rev
vestido com Taludes
T
Enroocados
Fiigura nº 3.9 - Solução 3: C

Solução 4 - Galleria de Con
ncreto e Rea
eaterro
c
seção transversal é apresenttada na Errro! Fonte de referên
ncia não
A Soolução 4, cuja
encoontrada., a seguir, consiste na aadoção de uma galeria confeccioonada em concreto
estruutural em substituição
o ao canaal. Nessa concepção, foi manttida a decclividade
longiitudinal e dimensionad
d
da uma seçção hidráuliica adequad
da. Foram aadotados taludes de
escavvação maiss íngremes em razãoo de serem
m taludes apenas
a
connstrutivos, portanto,
p
tempporários e não permaneentes como nas demaiss soluções estudadas.
e
A
Após a execcução da
galerria em conccreto armado, será recoolocado o material
m
anteeriormente escavado, colocado
c
proviisoriamentee em bota-eespera, nas proximidad
des do locaal escavadoo. Com isso
o, haverá
grandde reaproveeitamento do
d material escavado, reduzindo grandement
g
te a necessiidade de
bota--fora.
Foram
m adotadass as seguintees inclinaçõões para os taludes pro
ovisórios: 1ªª categoria - 1,5H :
1,0V
V; 2ª categorria - 1H:2V;; 3ª categoriia - 1H:4V.
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Nestaa solução não haveráá comprom
metimento do
d comporttamento freeático locall, o que
deverá ocorrer nas Soluçõ
ões 1, 2 e 33. Isso sign
nifica restitu
uir, após a obra, as co
ondições
atuaiis de compoortamento das
d águas suubterrâneas locais, man
ntendo os pooços operaccionais e
possiibilitando, assim, a co
ontinuidadee da atividaade produtiva primáriaa local. Também a
grandde redução dos volum
mes de bota--fora impliccará em meenores custoos desta operação e
menoores impacttos ambien
ntais (desappropriação das
d áreas de
d bota-foraa e corresp
pondente
supreessão vegetaal).

T.N

Reaterro Compactado com
Material de
d 1ª e 2ª Categoria

1,5
1
Material de 1ªª Categoria

1
2
oria
Material de 2ª Catego

6,00

1,50
1

0,45

4
al de 3ª Categoria
Materia

0,60

4,80
6,00

0,60
0

0,45

4,00
4,90

m Material
Reaterro com
Arenoso - Sultoso

Lastro de Concreto Ma
agro

d Concreto com
c
Reaterroo
Figura nºº 3.10 - Solução 4: Galeria de

Da aanálise com
mparativa das
d soluçõees estudadaas para o canal
c
2227,, observa-se que a
Soluçção 4 apressenta as melhores situaações comparativas com
m as demaiis soluções, seja em
termoos construtiivos, como financeiros , sociais e ambientais.
a
Em ttermos sociais, há umaa nítida difeerença entree as três prim
meiras soluuções e a so
olução 4:
enquuanto na sollução 4 as áreas
á
de obrras serão reccuperadas com
c
o reateerro, nas solluções 1,
2 e 3 não há esssa possibilid
dade. Aindaa nessas situ
uações, a laargura das ccavas (entree offsets)
irá vvariar entre 120 m e 60
6 m (de m
montante paara jusante); já na soluução 4 essaa largura
(provvisória e nãão definitivaa) irá variarr entre 64 m e 40 m, reduzindo
r
ssignificativaamente a
área a ser desappropriada. Existe
E
a posssibilidade, ainda, da não
n desaproopriação da faixa de
obrass para a soolução 4, uma
u
vez quue a mesm
ma poderá ser
s transforrmada em faixa de
serviidão, tendo em conta qu
ue essa soluução permittirá a restitu
uição das coondições natturais do
terrenno, dando continuidade
c
e aos sistem
mas de explo
oração agríccola existenntes na regiãão.
Outroo aspecto importante
i
refere-se à restituição
o da situaçãão original do sistemaa hídrico
subteerrâneo locaal que a Sollução 4 posssibilita. Deesta forma, haverá
h
conddições de manter
m
os
poçoos que susttentam as atividades produtivass primáriass (agricultuura de subsistência
irrigaada e pequeenas exploraações comeerciais com olericulturaa), enquantoo nas três primeiras
p
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soluçções haverrá interferêência diretta no sisttema hidro
ogeológico local, reb
baixando
signiificativamennte os nív
veis de águua e comp
prometendo
o a operaçção dos 25
5 poços
cadastrados e ouutros que see encontram
m em execuçção.
Em termos ambbientais, a Solução 4 resulta em
m menores volumes dde bota-foraa, o que
signiifica menorr área adicio
onal a ser ddesapropriaada para recceber os voolumes escaavados e,
conseequentemennte, menor área a serr desmatad
da. Também
m o fato dee não interrferir no
sistem
ma hidrogeeológico local é uma vantagem ambiental da Soluçãoo 4 em rellação às
demaais.
A paartir do esstudo realizzado chegoou-se a co
onclusão qu
ue a melhoor solução para o
detallhamento doo segmento
o de canal 22227 é subsstituir o treccho inicial, especificam
mente os
prim
meiros 4.0000 m (da esttaca 9809 a 10009) dee canal a céu
c aberto ppor uma gaaleria de
concreto armadoo pré-moldaada, nas dim
mensões intternas de 4,0 m x 4,0 m
m, com decclividade
0
m/m.
longiitudinal de 0,00025
Da eestaca 10010 a 10230 (4.400 m) ffoi mantido
o o canal a céu abertoo, porém com seção
hidrááulica difereente dos dem
mais segmeentos de can
nal (2218 a 2226). Foi adotada um
ma seção
hidrááulica com 4,70
4
m de largura de bbase, lâminaa d’água com
m altura de 3,04 m, borrdo livre
de 0,50 m e deeclividade longitudinal
l
l de 0,0001
10 m/m, o que permittirá aduzir a vazão
máxiima de 188,0 m³/s, conforme
c
ddemonstrado
o na Erro
o! Fonte dde referência não
Esstrada de
S
Serviço
6,00
3%

1,5
1

3%

1,5
1

Canaleta de
C
Drenagem
1,50 3,00
3

1,6
1
1,50

Estrada de
E
O&M 1
2 1,50

1
2
1,50

Concret
eto Poroso
(e=
=0,10)

0,5
50
1,5
1

3,0
00

1, 6
1

Material de
d 1ª Categoria
Enrocamentto

3,00 1,50
Material de 2ª Categoria
C

4,00
M
Material
de 3ª Categoria

4,70

Figurra nº 3.11: Novva Seção Hidráulica do Ca
anal 2227

Foi aadotado apeenas revestiimento com
m concreto poroso,
p
num
ma espessurra média dee 10 cm,
de m
modo a reduuzir a rugossidade, mellhorar o asp
pecto da ob
bra e facilittar as operaações de
manuutenção.
Assim
m como noo canal 2223
3, foi previista estrada de O&M apenas
a
na bberma localizada na
marggem direita do canal 22
227 (na marggem esquerrda a larguraa da berma é de apenass 1,5 m).
O doocumento quue encamin
nhou essa allteração de seção é a co
orrespondênncia MINI.6
677-CA328, de 31/10/20012, solicitaando defini ção quanto a solução construtiva
c
ppara o segm
mento do
canall 2227.
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3.2

BARRAG
GENS

Nestee item são descritas
d
as adequaçõees e alteraçõ
ões efetuadaas pela Projeetista em reelação às
concepções prevvistas no Prrojeto Básicco do Trecho
o V do PISF, no que ddiz respeito às obras
das bbarragens Moxotó,
M
Barreiro, Camppos e Barro Branco.
3.2.11 Barrageem Moxotó
3.2.11.1

Reduçção do Eixo
o do Dique M
Moxotó

O diique Moxottó foi concebido para transpor diversas
d
dreenagens na margem diireita do
riachho Moxotó, seguindo o alinhamennto do sistema adutorr do Lote D - Eixo Leste. Ao
optarr por esta forma
f
de trravessia de drenagens (através de um diquee), houve a natural
criaçção de um reeservatório com volum
me de água acumulado
a
de 1,25 hm
m³, o qual seerve para
atenuuar as osciilações doss níveis d’’água deco
orrentes da operação do sistemaa adutor
(trannsientes hidrráulicos).
No pprojeto bássico, com as informaações geotéécnicas entãão disponívveis - basiicamente
sonddagens rotattivas, sem execução dde ensaios SPT, ou mesmo
m
trinccheiras e poços
p
de
inspeeção - foi prrevisto um dique com 5,461 km de
d extensão, com uma rremoção dee solo de
apennas 0,50 m a 1,00 m nas ombreeiras e fund
dações. Isso
o resultou em um volume de
escavvação da orrdem de 90.000 m³. Poor sua vez, contando com a prováável disponiibilidade
de soolos coluvioonares areno
o-argilosos,, o dique fo
oi concebido
o em seção homogêneaa de solo
comppactado, com
m altura méédia de 4,000 m e máxim
ma de 10,60
0 m, taludess com inclin
nação de
2,2(H
H):1,0(V), protegidos
p
por
p enrocam
mento, o qu
ue resultou em
e um voluume compactado da
ordem
m de 360.0000 m³.
Nestaa fase de deetalhamento
o do projetoo de engenh
haria, dispon
ndo-se de um
m maior nú
úmero de
inforrmações geootécnicas - tais como sondagens mistas (perrcussão e rootativa), triincheiras
até 55,0 m de profundidad
de e reconnhecimento geotécnico
o superficiaal - verificcou-se a
ocorrrência de um
m pacote alluvionar coom espessurras de até 5,0 m, consttituído em parte
p
por
soloss moles (SP
PT = 2), bem
m como maateriais de elevada
e
perm
meabilidadee (10-4 cm/ss). Dessa
realiddade decorrreu um considerável aumento no
n volume de escavaçção da fund
dação e,
conseequentemennte, no volu
ume do mac iço compacctado.
Além
m disso, a peesquisa de materiais
m
dee construção
o executadaa nesta fase de estudo revelou
r
a
escasssez de soloos coluvion
nares (argiloosos), o quee é uma carracterística comum às áreas de
implaantação doss Lotes 11 e 12. A istoo se contrap
põem os eleevados exceedentes de materiais
m
pétreeos oriundoos das escav
vações obriigatórias do
os canais co
ontíguos aoo dique Mo
oxotó, os
quaiss seriam disspostos em bota-fora.
b
Conssiderando as
a novas infformações do projeto executivo, a Projetistta optou po
or adotar
uma seção zoneeada para o dique Moxxotó, utilizaando para issto os exceedentes de materiais
m
pétreeos provenieentes das esscavações oobrigatóriass e reduzind
do os volum
mes de solo argiloso
comppactado. Além disto, a extensão ddo dique Mo
oxotó foi reduzida em 1.610 m1, evitandoe

1

Impportante destaacar que anteriormente, noo curso do Projeto
P
Executivo, a extennsão do diquee Moxotó,
originnalmente de 5..461 m, já tinh
ha sido reduziida para 4.110
0 m, em sua ombreira esqueerda (de jusan
nte), face à

Projeto Executtivo ● Lote D

115

1240-RE
EL-2001-00-01-001-R00

Consóórcio ECOPL
LAN-SKILL
MINISTÉRIO
M
O DA INTEG
GRAÇÃO NA
ACIONAL

se o trecho com
m maiores remoções de solos aluvio
onares molees e/ou perm
meáveis, red
duzindose oss volumes de escavação e do ateerro compaactado. Em contrapartiida, o segm
mento de
canall 2221 tevee o seu traçado estendiido em 1.60
00 m, em zona de saprrolito gnáisssico (ou
seja, com eixo deslocado
d
na
n direção ddas maiores cotas, onde ocorrem m
melhores co
ondições
de fuundação).
As aalterações explicitadas
e
s justificam
m-se pelo condicionam
c
mento geotéécnico locaal, como
abaixxo descrito:
 Presençaa de solos moles
m
nas fuundações do dique;
 Ocorrênccia de camaadas aluvionnares com permeabilida
p
ades elevaddas;
 Volumess elevados de
d remoção dos solos de
d fundação (espessurass de até 5,0 m);
 Escassezz de solos co
oluvionaress para constrrução de ateerros compaactados;
 Excedenntes de matteriais pétreeos oriundo
os de escav
vações obriggatórias no
os canais
contíguoos, os quais seriam disppostos em bo
ota-fora;
 Desequillíbrio do baalanço de maateriais.
Os ddocumentoss que encam
minharam eessa alteração de traçaado foram a SAP-007
7; a nota
técniica 1240-N
NTC-2112-0
04-02-001: Proposta de
d Alteração na Conncepção do
o Dique
Moxxotó e nas Extensões
E
do
d Dique M
Moxotó e Segmento
S
de
d Canal 22221; e os desenhos
d
12400-DES-22211-20-26-001
1, 1240-DES
S-2221-20-26-002 e 12
240-DES-22221-20-26-0
003.
3.2.11.2

Unificcação e Rep
posicionameento das Estruturas de Concreto

A tom
mada d’águua de uso diifuso do diqque Moxotó
ó foi unificada às estrutturas do verrtedouro,
diferrentemente de
d como fo
oi prevista nno projeto básico,
b
segu
uindo as orieentações co
onstantes
no doocumento “Critérios
“
e Diretrizes para a Elab
boração do Projeto Exeecutivo”, ellaborado
pela Gerenciadoora.
m o maior núúmero de in
nformações geotécnicaas obtidas no projeto exxecutivo, taais como
Com
sonddagens misttas (percusssão e rotaativa), trin
ncheiras atéé 5,0 m dde profund
didade e
reconnhecimentoo geotécnicco superfi
ficial, opto
ou-se pelo reposicioonamento, quando
necessário, das estruturas de concretto de form
ma a minimiizar as esccavações em
m rocha,
mergência mínima
m
dass tomadas dd’água de usso difuso
semppre atendenddo aos critéérios de subm
e vellocidades máximas
m
de escoamento
e
o.
Todaas as estrutuuras de conccreto deverãão ter suas fundações
f
assentadas em
m rocha sã.
3.2.11.3

Alteraação das Seeções Tipo ddo Maciço

As aalterações nas
n seções típicas do dique Mox
xotó justificcam-se pello condicion
namento
geotéécnico locall de cada baarragem, taiis como:
 Presençaa de solos moles
m
nas fuundações do dique;
necessidade de serr efetuada ex
xpressiva escaavação para acomodação
a
do reservatórrio na interfaace com o
segmeento de canal 2221.
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 Ocorrênccia de camaadas aluvionnares com permeabilida
p
ades elevaddas;
 Volumess elevados de
d remoção dos solos de
d fundação (espessurass de até 5,0 m);
 Escassezz de solos co
oluvionaress para constrrução de ateerros compaactados;
 Excedenntes de matteriais pétreeos oriundo
os de escav
vações obriggatórias no
os canais
contíguoos, os quais seriam disppostos em bo
ota-fora;
 Desequillíbrio do baalanço de maateriais.
O Quuadro nº 3.11, abaixo, co
ontém algunns dados co
omparativoss entre a conncepção oriiginal do
diquee Moxotó e as informaações obtidaas das adequ
uações e alteerações efettuadas nestaa fase de
detallhamento doo projeto.
Quadroo nº 3.1: Com
mparativo - Prrojeto Executtivo x Projeto
o Básico - Diqque Moxotó
Caractterísticas
Estacca (início e fim))

Unid
dade

Prrojeto Executiv
vo

Projeto Básiico

Km
m+m

157
7+610 a 160+620

157+612 a 162+125

C
Coordenadas do
o Eixo
Ombrreira Direita
Ombrreira Esquerda

N

9.101.476,05

9.101.468,0
00

E

671.899,59

671.910,00
0

N

9.102.675,20

9.103.941,0
00

E

674.047,31

676.779,00
0

Área NA normal

km
m²

0,52

0,62

Área Drenagem

km
m²

7,94

6,00

6

10 m³

1,49

1,25

N.A. Máx. Max. TR
R 1.000

m

504,66

504,48

N.A. Máximo Norm
mal TR 1.000

m

504,41

504,07

N.A. Normal TR 1.0000

m

504,08

504,11

N.A. Mínimo Operaacional TR 1.000

m

504,08

502,68

N.A. no vertedouro

m

505,08

505,41

Lâminna Máxima Verrtente

m

0,50

0,50

Tipo de maciço

-

Zoneada

Homogênea

Extennsão do coroam
mento

m

2.540,0

5.460,95

Cota de coroamento

m

505,60

505,60

Larguura do coroamento

m

8,0

6,0

Alturra máxima

m

13,91

10,60

Inclinnação Talude Montante
M

H::V

2,5:1,0

2,2:1,0

Inclinnação Talude Juusante

Volum
me útil

Maciço

H::V

1,8:1,0

2,2:1,0

Volum
me total de soloo

m
m³

303.796,1

361.625,0

Volum
me total do macciço

m
m³

546.713,2

405.311,0

Vertedouro
o
Tipo de vertedouro

-

Segurança

Segurançaa

Tipo de estrutura

-

Creager

Creager

Cristaa do vertedouroo

m

504,58

504,91

Larguura
Vazãoo afluente de prrojeto TR 1.000
0
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Caractterísticas

Unid
dade

Prrojeto Executiv
vo

Projeto Básiico

Vazãoo de projeto

m³³/s

12,88

18,00

Tipo de estrutura

-

Uso Difuso

Uso Difuso
o

Tipo de Válvula

-

Dispersora

Dispersoraa

Tomada d'Ág
gua

Vazãoo de projeto por unidade

m³³/s

1,0

1,0

Diâm
metro nominal

mm

500

500

m

12,59

-

mm

700

700

Extennsão da tubulação
Diâm
metro da tubulaçção de adução

3.2.22 Barrageem Barreiro
o
3.2.22.1

Unificcação e Rep
posicionameento das Estruturas de Concreto

A toomada d’ággua de uso difuso daa barragem Barreiro foi
f unificadda às estrutturas do
verteedouro, difeerentemente de como fooi prevista no
n projeto básico,
b
seguuindo as orientações
consttantes no doocumento “Critérios
“
e Diretrizes para a Elab
boração do PProjeto Exeecutivo”,
elaboorado pela Gerenciador
G
ra.
Com
m o maior núúmero de in
nformações geotécnicas obtidas no
o Projeto Exxecutivo, taais como
sonddagens misttas (percusssão e rotaativa), trin
ncheiras atéé 5,0 m dde profund
didade e
reconnhecimentoo geotécnicco superfi
ficial, opto
ou-se pelo reposicioonamento, quando
necessário, das estruturas de concretto de form
ma a minimiizar as esccavações em
m rocha,
semppre atendenddo aos critéérios de subm
mergência mínima
m
dass tomadas dd’água de usso difuso
e vellocidades máximas
m
de escoamento
e
o.
Todaas as estrutuuras de conccreto deverãão ter suas fundações
f
assentadas em
m rocha sã.
3.2.22.2

Alteraação das Seeções Tipo ddo Maciço

As aalterações nas seçõess típicas doo dique daa barragem
m Barreiro justificam--se pelo
conddicionamentto geotécnicco local da bbarragem, taais como:
 Fundaçãão constituída de umaa cobertura de solos aluvionares
a
e coluvion
nares de
pouca esspessura;
 Camadass de rochaas saprolíticcas areno-ssiltosas com
m pedregullhos (saibro
os) com
resistênccia ao cisalh
hamento altta e crescen
nte com a prrofundidadee até atingirr a rocha
sã, com compressib
c
ilidade baixxa e permeaabilidade de baixa a muuito baixa;
 Condições hidrogeo
otécnicas e geomecân
nicas permiitem a adooção de um
ma seção
típica únnica de barraagem homoogênea de teerra com filttros;
 Não forram detectaadas heteroogeneidadess na fundaçção que exxijam alterração ou
variações da seção tipo
t
do barrramento de terra
t
ao longo do seu eeixo de barraamento;
 Utilizaçãão preferen
ncial dos ssolos resid
duais de co
omportamen
ento argilosso e de
coloraçãão vermelha provenienttes de jazidaas e escavaçções obrigattórias do Lo
ote 12;
 Com as devidas anáálises e atenndimento daas demais especificaçõões técnicas poderão
mo aterros argilosos os
o materiaiis coluvionnares escav
vados da
ser utilizados com
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própria fundação
f
da barragem
m e que são classificad
dos como arreias argilo
osas com
pedregullhos.
O Quuadro nº 3.22, abaixo, contém algun
uns dados co
omparativoss entre a conncepção oriiginal da
barraagem Barreeiro e as infformações oobtidas dass adequaçõees e alteraçõões efetuad
das nesta
fase de detalham
mento do pro
ojeto.
Quadro nº 3.2: Compa
arativo - Proj eto Executivo
o x Projeto Básico
B
- Barraagem Barreirro
Caraccterísticas
Estacca (início e fim))

Unid
dade

Prrojeto Executiv
vo

Projeto Básiico

Km
m+m

166
6+681 a 168+320

166+681 a 168+347

C
Coordenadas do
o Eixo
Ombrreira Direita
Ombrreira Esquerda

N

9.106.972,15

9.106.878,0
0

E

678.522,63

678.497,0

N

9.106.193,18

9.106.252,0
0

E

678.340,89

678.352,0

Área NA normal

km
m²

0,81

0,29

Área Drenagem

km
m²

16,40

8,80

6

10 m³

3,58

0,75

N.A. Máx. Max. TR
R 1.000

m

541,42

541,31

N.A. Máximo Norm
mal TR 1.000

m

540,76

540,71

N.A. Normal TR 1.0000

m

540,75

540,69

N.A. Mínimo Operaacional TR 1.000

m

540,68

539,32

N.A. no vertedouro

m

541,75

541,75

Lâminna Máxima Verrtente

m

0,50

0,50

Volum
me útil

Maciço
Tipo de maciço

-

Homogêneo

H
Homogêneo/Zoneado

Extennsão do coroam
mento

m

721,48

643,00

Cota de coroamento

m

542,25

542,10

Larguura do coroamento

m

6,00

6,00

Alturra máxima

m

14,39

12,10

Inclinnação Talude Montante
M

H
H:V

2,5:1,0

2,2:1,0

Inclinnação Talude Juusante

H
H:V

2,0:1,0

2,2:1,0

Volum
me total de soloo

m
m³

113.544,9

59.926,0

Volum
me total do macciço

m
m³

155.425,0

90.198,0

Vertedouro
o
Tipo de vertedouro

-

Cheia

Cheia

Tipo de estrutura

-

Creager

Creager

Cristaa do vertedouroo

m

541,25

541,25

Larguura

m

50,0

50,0

Vazãoo afluente de prrojeto TR 1.000
0

m
m³/s

69,57

39,70

Vazãoo de projeto

m
m³/s

34,20

18,00

Tomada d'Ág
gua
Tipo de estrutura

-

Uso Difuso

Uso Difuso
o

Tipo de Válvula

-

Dispersora

Dispersoraa

m
m³/s

1,0

1,0

Vazãoo de projeto por unidade
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Caraccterísticas
Diâm
metro nominal
Extennsão da tubulação
Diâm
metro da tubulaçção de adução

Unid
dade

Prrojeto Executiv
vo

Projeto Básiico

m
mm

500

500

m

25,31

-

m
mm

700

700

3.2.33 Barrageem Camposs
3.2.33.1

Unificcação e Rep
posicionameento das Estruturas de Concreto

A toomada d’ággua de uso difuso daa barragem Campos foi
f unificadda às estrutturas do
verteedouro, difeerentemente de como fooi prevista no
n projeto básico,
b
seguuindo as orientações
consttantes no doocumento “Critérios
“
e Diretrizes para a Elab
boração do PProjeto Exeecutivo”,
elaboorado pela Gerenciador
G
ra.
Com
m o maior núúmero de in
nformações geotécnicas obtidas no
o Projeto Exxecutivo, taais como
sonddagens misttas (percusssão e rotaativa), trin
ncheiras atéé 5,0 m dde profund
didade e
reconnhecimentoo geotécnicco superfi
ficial, opto
ou-se pelo reposicioonamento, quando
necessário, das estruturas de concretto de form
ma a minimiizar as esccavações em
m rocha,
semppre atendenddo aos critéérios de subm
mergência mínima
m
dass tomadas dd’água de usso difuso
e vellocidades máximas
m
de escoamento
e
o.
Todaas as estrutuuras de conccreto deverãão ter suas fundações
f
assentadas em
m rocha sã.
3.2.33.2

Alteraação das Seeções Tipo ddo Maciço

As aalterações nas seçõess típicas doo dique da barragem
m Campos justificam--se pelo
conddicionamentto geotécnicco local da bbarragem, taais como:
 Fundaçãão constituída de umaa cobertura de solos aluvionares
a
e coluvion
nares de
pouca esspessura;
 Camadass de rochaas saprolíticcas areno-ssiltosas com
m pedregullhos (saibro
os) com
resistênccia ao cisalh
hamento altta e crescen
nte com a prrofundidadee até atingirr a rocha
sã, com compressib
c
ilidade baixxa e permeaabilidade de baixa a muuito baixa;
 Condições hidrogeo
otécnicas e geomecân
nicas permiitem a adooção de um
ma seção
típica únnica de barraagem homoogênea de teerra com filttros;
 Não forram detectaadas heteroogeneidadess na fundaçção que exxijam alterração ou
variações da seção tipo
t
do barrramento de terra
t
ao longo do seu eeixo de barraamento;
 Utilizaçãão preferen
ncial dos ssolos resid
duais de co
omportamen
ento argilosso e de
coloraçãão vermelha provenienttes de jazidaas e escavaçções obrigattórias do Lo
ote 12;
 Com as devidas anáálises e atenndimento daas demais especificaçõões técnicas poderão
mo aterros argilosos os
o materiaiis coluvionnares escav
vados da
ser utilizados com
própria fundação
f
da barragem
m e que são classificad
dos como arreias argilo
osas com
pedregullhos.
O Quuadro nº 3.3, a seguir, contém algguns dados comparativ
vos entre a concepção original
da baarragem Caampos e as informações
i
s obtidas daas adequaçõ
ões e alteraçções efetuad
das nesta
fase de detalham
mento do pro
ojeto.
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Quadro nº
n 3.3: Compa
arativo - Projjeto Executiv
vo x Projeto Básico
B
- Barraagem Campo
os
Caraccterísticas
Estacca (início e fim))

Unid
dade

Prrojeto Executiv
vo

Projeto Básiico

Km
m+m

176
6+763 a 177+620

176+765 a 177+570

C
Coordenadas do
o Eixo
Ombrreira Direita
Ombrreira Esquerda

N

9.111.018,23

9.111.036,0
00

E

686.902,95

686.909,00
0

N

9.111.608,62

9.111.580,0
00

E

687.009,56

687.007,00
0

Área NA normal

km
m²

0,82

0,53

Área Drenagem

km
m²

11,20

9,90

6

10 m³

5,08

0,40

N.A. Máx. Max. TR
R 1.000

m

598,62

598,58

N.A. Máximo Norm
mal TR 1.000

m

598,25

598,24

N.A. Normal TR 1.0000

m

598,24

598,29

N.A. Mínimo Operaacional TR 1.000

m

598,2

596,85

N.A. no vertedouro

m

599,24

599,89

Lâminna Máxima Verrtente

m

0,50

0,50

Volum
me útil

Maciço
Tipo de maciço

-

Homogêneo

H
Homogêneo/Zoneado

Extennsão do coroam
mento

m

541,38

552,45

Cota de coroamento

m

599,74

599,40

Larguura do coroamento

m

7,00

6,00

Alturra máxima

m

18,95

22,40

Inclinnação Talude Montante
M

H
H:V

2,5:1,0

2,2:1,0

Inclinnação Talude Juusante

H
H:V

2,0:1,0

2,2:1,0

Volum
me total de soloo

m
m³

190.367,8

128.443,0

Volum
me total do macciço

m
m³

233.600,2

200.113,0

-

Cheia

Segurançaa

Tipo de estrutura

-

Creager

Creager

Cristaa do vertedouroo

m

598,74

599,39

Larguura

m

30,0

30,0

Vazãoo afluente de prrojeto TR 1.000
0

m
m³/s

54,86

46,1

Vazãoo de projeto

m
m³/s

23,03

18,0

-

Uso Difuso

Uso Difuso
o

Vertedouro
o
Tipo de vertedouro

Tomada d'Ág
gua
Tipo de estrutura
Tipo de Válvula

-

Dispersora

Dispersoraa

Vazãoo de projeto por unidade

m
m³/s

1,0

1,0

Diâm
metro nominal

m
mm

500

500

m

12,56

-

m
mm

700

700

Extennsão da tubulação
Diâm
metro da tubulaçção de adução
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3.2.44 Barragem
m Barro Branco
3.2.44.1

Unificcação e Rep
posicionameento das Estruturas de Concreto

A tom
mada d’águua de uso difuso
d
da baarragem Baarro Branco foi unificaada às estru
uturas do
verteedouro, difeerentemente de como fooi prevista no
n projeto básico,
b
seguuindo as orientações
consttantes no doocumento “Critérios
“
e Diretrizes para a Elab
boração do PProjeto Exeecutivo”,
elaboorado pela Gerenciador
G
ra.
Com
m o maior núúmero de in
nformações geotécnicas obtidas no
o Projeto Exxecutivo, taais como
sonddagens misttas (percusssão e rotaativa), trin
ncheiras atéé 5,0 m dde profund
didade e
reconnhecimentoo geotécnicco superfi
ficial, opto
ou-se pelo reposicioonamento, quando
necessário, das estruturas de concretto de form
ma a minimiizar as esccavações em
m rocha,
semppre atendenddo aos critéérios de subm
mergência mínima
m
dass tomadas dd’água de usso difuso
e vellocidades máximas
m
de escoamento
e
o.
Todaas as estrutuuras de conccreto deverãão ter suas fundações
f
assentadas em
m rocha sã.
3.2.44.2

Alteraação das Seeções Tipo ddo Maciço

As aalterações nas
n seções típicas
t
do ddique da baarragem Baarro Brancoo justificam
m-se pelo
conddicionamentto geotécnicco local da bbarragem, taais como:
 Fundaçãão constituída de umaa cobertura de solos aluvionares
a
e coluvion
nares de
pouca esspessura;
 Camadass de rochaas saprolíticcas areno-ssiltosas com
m pedregullhos (saibro
os) com
resistênccia ao cisalh
hamento altta e crescen
nte com a prrofundidadee até atingirr a rocha
sã, com compressib
c
ilidade baixxa e permeaabilidade de baixa a muuito baixa;
 Condições hidrogeo
otécnicas e geomecân
nicas permiitem a adooção de um
ma seção
típica únnica de barraagem homoogênea de teerra com filttros;
 Não forram detectaadas heteroogeneidadess na fundaçção que exxijam alterração ou
variações da seção tipo
t
do barrramento de terra
t
ao longo do seu eeixo de barraamento;
 Utilizaçãão preferen
ncial dos ssolos resid
duais de co
omportamen
ento argilosso e de
coloraçãão vermelha provenienttes de jazidaas e escavaçções obrigattórias do Lo
ote 12;
 Com as devidas anáálises e atenndimento daas demais especificaçõões técnicas poderão
ser utilizados com
mo aterros argilosos os
o materiaiis coluvionnares escav
vados da
própria fundação
f
da barragem
m e que são classificad
dos como arreias argilo
osas com
pedregullhos.
O Quuadro nº 3.44, a seguir, contém algguns dados comparativ
vos entre a concepção original
da baarragem Baarro Branco e as inform
mações obtid
das das adequações e aalterações efetuadas
e
nestaa fase de dettalhamento do projeto.
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Quadro nº 3.4: Comparativo - Projetoo Executivo x Projeto Básiico - Barrageem Barro Bra
anco
Caraacterísticas
Estacca (início e fim))

Unid
dade

Prrojeto Executiv
vo

Projeto Básiico

Km
m+m

182
2+667 a 183+340

-

C
Coordenadas do
o Eixo
Ombrreira Direita

N

9.111.642,08

-

E

691.645,57

-

N

9.112.105,63

-

E

691.951,18

-

Área NA normal

km
m²

0,11

0,05

Área Drenagem

km
m²

1,21

-

6

10 m³

0,26

0,25

N.A. Máx. Max. TR
R 1.000

m

598,05

598,63

N.A. Máximo Norm
mal TR 1.000

m

597,83

597,72

N.A. Normal TR 1.0000

m

597,73

597,72

N.A. Mínimo Operaacional TR 1.000

m

597,39

596,91

N.A. no vertedouro

m

598,73

598,71

Lâminna Máxima Verrtente

m

0,50

0,50

Homogêneo

Zoneado

Ombrreira Esquerda

Volum
me útil

Maciço
Tipo de maciço

-

Extennsão do coroam
mento

m

320,1

388,0

Cota de coroamento

m

599,23

599,63

Larguura do coroamento

m

6,00

6,00

Alturra máxima

m

12,56

11,60

Inclinnação Talude Montante
M

H
H:V

2,5:1,0

1,6:1,0

Inclinnação Talude Juusante

H
H:V

2,0:1,0

1,3:1,0

Volum
me total de soloo

m
m³

53.790,2

55.100,0

Volum
me total do macciço

m
m³

73.957,4

-

-

Cheia

Cheia

Tipo de estrutura

-

Creager

Creager

Cristaa do vertedouroo

m

598,23

598,21

Larguura

m

50,0

57,0

Vazãoo afluente de prrojeto TR 1.000
0

m
m³/s

13,34

27,00

Vazãoo de projeto

m
m³/s

38,43

18,00

-

Uso Difuso

Uso Difuso
o

Vertedouro
o
Tipo de vertedouro

Tomada d'Ág
gua
Tipo de estrutura
Tipo de Válvula

-

Dispersora

Dispersoraa

Vazãoo de projeto por unidade

m
m³/s

1,0

1,0

Diâm
metro nominal

m
mm

500

500

m

16,3

-

m
mm

700

700

Extennsão da tubulação
Diâm
metro da tubulaçção de adução
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3.3

ESTAÇÕ
ÕES DE BO
OMBEAME
ENTO

Na seequência sãão descritas as alteraçõ es e adequaações efetuaadas no projjeto das estações de
bombbeamento EBV-5 e EBV-6, em funçãão do dettalhamento das info
ormações
(espeecialmente pelos levan
ntamentos ttopográficoss e geotécn
nicos), de ddiretrizes e critérios
estabbelecidos pela
p
Geren
nciadora e dos projetos certificcados dos Fornecedo
ores dos
equippamentos hiidromecânicos e elétriccos.
3.3.11 Eliminação da Bom
mba Reservva
A prrincipal alteração no prrojeto das eestações de bombeamen
nto foi a eliiminação daa bomba
reserrva, o que im
mplicou na redução naas dimensõees das obrass civis da caasa de bom
mbas e na
quanntidade de equipamento
os hidromeccânicos e eléétricos, o qu
ue levou a PProjetista e elaborar
um nnovo arranjoo da casa dee bombas cconsiderando
o a nova co
onfiguração com apenaas quatro
conjuuntos motorr-bomba.
Esta alteração de projeto é decorreente do ateendimento ao item 55.10 - Estaações de
Bom
mbeamento, do docum
mento PSF--RL-LC-0-0
00-000: Critérios
C
e Diretrizes para a
Elabooração do Projeto
P
Execcutivo, de aagosto de 20
005, elaboraado pela Gerrenciadora.
A eliiminação daa bomba resserva acarreetou, conseq
quentementee, em mudaanças na ligaação dos
barriiletes das boombas com
m as linhas dde recalquee, uma vez que foi redduzido o nú
úmero de
bombbas (de cincco para quatro) e manti
tido o númeero de linhass de recalquue (duas), conforme
podee ser observaado na Figu
ura nº 3.12, abaixo.

PROJ ETO BÁ SIICO

PROJETO EXE
EC UTIVO

Figura nº 3.12: Esquema
a de Ligação d
dos Barriletees das Bombas com as Linhhas de Recalque
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3.3.22 Alteraçãão da Seção
o do Forebaay de Monttante
Os fo
forebays a montante
m
e a jusante ddas estaçõess de bombeeamento sãoo câmaras de
d carga
com a finalidadde de reduziir as oscilaações de nív
veis d’água principalm
mente nas paartidas e
paraddas das bombas. Porttanto, difereentemente dos canais de conduçção, o foreebay não
necessita ter as características de escooamento req
queridas parra o canal ((geometria da
d seção
em fformato trappezoidal e revestimennto em concreto), basttando que ttenha a cap
pacidade
volum
métrica prevvista no Pro
ojeto Básicoo.
No reelatório R2 - Critérios de Projeto, do Projeto Básico do Trecho V ddo PISF, co
onsta que
em loocais especííficos como
o, por exempplo, nas câm
maras de carga a montaante das estações de
bombbeamento no
n trecho ju
unto à estruttura, no casso do nível do lençol fr
freático enco
ontrar-se
razoaavelmente acima da cota da borda do
o canal, ou
o o macciço rocho
oso seja
compprovadamennte imperm
meável, sem
m risco de perda
p
d’águ
ua por infilttração, pod
derão ser
emprregados cannais escavad
dos em rochha, sem reveestimento co
om geomem
mbrana e con
ncreto.
Com
m base nessee raciocínio e respaldadda pelo fato
o das escav
vações do foorebay de montante
m
das eestações EB
BV-5 e EB
BV-6 serem
m moldadas em maciço
o rochoso, com caractterísticas
favorráveis de esstabilidade, a Projetistaa propôs - e a Gerenciadora/MI accatou - a co
onfecção
dos ttaludes do forebay
f
de montante
m
em
m formato retangular. Já o forebaay de jusantte, como
será implantado em aterro, permaneceuu com a seçção indicadaa no projetoo básico.
A prroposição de
d seção rettangular paara o foreba
ay de monttante em suubstituição à seção
trapeezoidal com
m taludes 1,0
0(V):1,5(H)) do projeto
o básico tem
m por objetiivo proporccionar as
seguiintes otimizzações:
 Reduzir o volume de escavaçção, pois a largura daa boca da sseção hidrááulica do
forebay será menorr, reduzindoo os volum
mes de escavação dos materiais acima
a
da
seção hidráulica (im
mporta ress altar que a área de escavação daa seção hidrráulica é
mbas situaçõões);
equivalente para am
 Facilitar a escavaçãão em rochaa, com a ad
doção de talludes verticcais, tendo em vista
mento dos taludes de escav
vação é
que a furação para o ppré-fissuram
o vertical, obtendo-sse superfícies de
significaativamente facilitada no plano
acabameento melhor esculturadaas relativam
mente a plan
nos inclinado
dos.
No ccaso de taluddes suaves, como é o ccaso da seçãão trapezoid
dal 1,0(V):11,5(H), o alccance da
geom
metria da seção
s
hidrááulica fica prejudicado pela maior geraçãoo de overb
breaks e
undeerbreaks nos taludes dee escavaçãoo, o que lev
va ao aumen
nto da quanntidade dos serviços
de accabamento. Acresce-see a isso a ne cessidade de
d regularizaação com cooncreto porroso para
possiibilitar a aplicação da geomembra
g
ana.
Outraa vantagem
m da escavação em plaano vertical é a maior preservaçãoo da integriidade do
maciiço remanesscente, ao utilizar
u
mennos cargas de
d explosivos. Há quee acrescentaar, ainda,
que o prazo de execução,
e
em
m razão da maior prod
dutividade das
d equipes dde escavaçãão, tende
a serr menor no caso
c
da seçãão retangulaar.
s
das
Do eexposto, leevando em conta prinncipalmentee as condiçções geotéccnicas do sítio
estaçções EBV-55 e EBV-6, a Projetistaa alterou a concepção e as dimennsões do forrebay de
monttante, adotaando seção do tipo rettangular (taaludes vertiicais) em suubstituição à seção
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trapeezoidal propposta no prrojeto básicco, considerrando que a seção hiddráulica enccontra-se
totalm
mente escaavada em material
m
de 3ª categoriia (rocha). Assim, a sseção hidrááulica do
forebbay de montante passou
u a ter larguura da base de 29,14 m e altura dee 4,65 m, conforme
demoonstrado naa Figura nº 3.13,
3
abaixo.
3,00

4,00

14,57

14,57

4,00

3,000

3,00

T.N.

0,20

LIMPEZA

3
3,00

2
1ª CATEGORIA
2ª CATEGORIA

2%

2%

1ª CATEGORIA
C
2ª CATEGORIA
C

1

1
8

8
2%

2%
1

1
8

8

3ª CATEGORIA

2%

2%
4,65

3ª CATEGORIA

1

bay de Montante das Estaçções EBV-5 e EBV-6
Fig ura nº 3.13: Seção-Tipo de Terraplenaggem do Foreb

Conssiderando que
q no foreb
bay de mont
ntante a velo
ocidade d’ág
gua é praticcamente nula, razão
pela qual não deverá
d
haveer perda dee energia, implica quee a rugosidaade (coeficciente de
Mannning) das paredes não tem influênncia no cálculo da seção. Por esse motivo, o fundo
f
da
seçãoo retangularr do foreba
ay de montaante não serrá revestido
o e as pareddes serão reevestidas
com concreto prrojetado (ap
penas para ffins de estab
bilização do
os taludes, nnão por queestões de
escoaamento).
Com
m relação às dimensões horizontaiss, o forebay de montante possui seeção com laargura de
29,000 m; ao connsiderar as espessurass do revestimento das paredes latterais com concreto
projeetado (e = 0,07
0
m), a seção
s
de esccavação ressultou em 29,14 m de llargura. As bermas,
ondee estão situaadas as estraadas de O&
&M, possueem largura de
d 4,00 m, ttal como ass bermas
do caanal a monttante.
Os taaludes escavvados em material
m
de 1ª e 2ª categ
gorias possu
uem inclinaação 1(V):2
2(H) e os
taluddes da escavvação obrigaatória em m
material de 3ª
3 categoria têm inclinaação 8(V):1((H).
Os taludes de escavação obrigatória de 3ª cateegoria do forebay
f
de montante possuem
p
banqquetas de 3,00 m de laargura espaççadas a cad
da 6,00 m de
d altura doo talude de corte. A
inclinnação de 8((V):1(H) foii adotada em
m função daas caracteríssticas geom
mecânicas do
o maciço
rochooso (no Proj
ojeto Básico
o os taludes possuem in
nclinação 2((V):1(H), alltura de até 12,00 m
e pattamares inteermediários de 2,00 m dde largura)..
Cabee ressaltar que a incliinação resuultante é prraticamente a mesma (1,5V:1,0H
H para o
projeeto básico e 1,6V:1,0H
H para o pprojeto execcutivo), con
nforme é poossível observar na
Figurra nº 3.14, a seguir. A facilidadee construtiv
va é maior nos taludees 8(V):1(H
H), assim
comoo manutenção e execuçção dos trataamentos de estabilizaçãão.

Projeto Executtivo ● Lote D

126

1240-RE
EL-2001-00-01-001-R00

Consóórcio ECOPL
LAN-SKILL
MINISTÉRIO
M
O DA INTEG
GRAÇÃO NA
ACIONAL

Figura nº 3.14 : Inclinação dos Taludes da Escavaçã
ão Obrigatória do Forebayy de Montantte das
Estações EBV-5
E
e EBV
V-6 - Projeto Básico x Projjeto Executivvo

3.3.33 Prolongamento da Adutora d
da Estação de Bombea
amento EB
BV-6
Seguundo a conncepção do projeto báásico, o sisttema aduto
or do Eixo Leste intercepta a
rodovvia estadual PE-275 no
o trecho ondde está locaalizado o forebay de juusante da esstação de
bombbeamento EBV-6.
E
No Estudo de Interferênccias realizado pela FU
UNCATE, em
e 2006
(Soluuções de Enngenharia para as Interrferências da
d Infraestru
utura Existeente com o Projeto),
P
a solução proposta incluía a construçãoo de um treecho de desv
vio da rodovvia (denom
minada de
ncontra a tuubulação de adução,
estraada de acessso), deslocaando-a paraa montante, onde se en
passaando sobre a mesma.
A prroposta estuudada que consolida
c
a configuraçção atual daa estação E
EBV-6 - ado
otada no
projeeto executivo - consistiu em eestender a adutora de recalque até ultrap
passar o
cruzaamento com
m a rodovia PE-275,, deslocand
do-se o forrebay de juusante paraa frente,
reduzzindo, consequentemen
nte, o volum
me de aterro
o requerido para esta esstrutura e taambém a
extennsão do segm
mento de caanal 2224.
Portaanto, a soluução proposta consistee na otimizzação da so
olução indiccada no Esstudo de
Interrferências, a qual, prov
vavelmente , foi adotad
da apenas para
p
resolveer a interseecção do
sistem
ma adutor com a ro
odovia, sem
m, contudo, propor uma
u
soluçãão para rem
mover a
interfferência. Em
m outras paalavras, o Esstudo de Intterferênciass não considderou como
o solução
possíível a alteraação da con
ncepção do ssistema adu
utor - até po
orque não erra escopo do
d citado
estuddo - limitanndo-se apenas a resolveer as interferências com
m a infraestrrutura existeente.
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A Prrojetista adootou posturra distinta, por entend
der que tinh
ha esta flexxibilidade enquanto
e
autorra do Projeeto Executiv
vo do Lote “D”. No caso
c
da FUN
NCATE, auutora do Esstudo de
Interrferências, o escopo restringia-sse em sollucionar a interferênccia sem co
ogitar a
possiibilidade dee alteração do
d sistema aadutor.
A nnota técnicca 1240-NT
TC-2660-000-00-001, intitulada “Estudo A
Alternativo para a
Interrferência daa Estação EBV-6 com
m a Rodo
ovia PE-275
5”, descrevve com detalhes a
alteraação da sollução de in
nterferênciaa prevista no
n Projeto Básico,
B
connsiderando aspectos
técniicos e finannceiros. Ass alteraçõess em relaçãão ao Projeto Básico compreend
dem: (i)
proloongamento da adutora;; (ii) eliminnação da necessidade de
d construçãão de um desvio
d
de
1,25 km da rodoovia PE-275
5 para que eesta contorn
ne o forebayy de jusante;; (iii) desloccamento,
para frente, do forebay
f
de jusante,
j
reflletindo na redução do volume
v
de aaterro destee forebay
e na redução da extensão do
o segmento de canal 22
224.
Com
mo foi demoonstrado na citada notaa técnica, a alternativa de prolonggamento daa adutora
foi a solução mais
m
vantajosa no cottejo técnico
o-financeiro, em relaçãão à conceepção do
projeeto básico e a solução da
d interferênncia proposta no estudo
o da FUNCA
ATE.
A solução de enngenharia prrevista no e studo “Solu
uções de En
ngenharia paara as Interfferências
da Innfraestruturaa Existente com o Proojeto”, elabo
orado pela FUNCATE
F
E, em outubro/2006,
consiiste na elim
minação do
o trecho daa rodovia estadual
e
PE
E-275 dentrro da polig
gonal de
desappropriação da estação de bombeam
mento EBV
V-6 e constrrução de um
ma estrada asfaltada
a
com 1,25 km (SEL-V-13
32), interliggando a esstrada existente de m
modo a peermitir a
contiinuidade doo tráfego, im
mplicando eem quatro curvas fech
hadas, de m
modo que a rodovia
passaasse a conttornar o forrebay de juusante, confforme demo
onstrado naa Figura nºº 3.11, a
seguiir. Estas curvas
c
prov
vavelmente seriam ob
bjeto de qu
uestionameentos por parte
p
do
DER
R/PE, tendo em vista que
q se trata de uma geo
ometria não
o condizente
te com o traaçado de
uma rodovia paavimentadaa. Outro asppecto a serr consideraado é que o traçado proposto
p
encontra-se muiito próximo
o do sítio dee escavação
o da casa dee bombas (aaltura de esscavação
superrior a 20,0 m),
m o que exigiria
e
cuiddados especciais no tráfeego de veícu
culos, especialmente
camiinhões.
A soolução propposta (prolo
ongamento da adutorra) mantém
m a rodoviaa existente em seu
traçaado originall, sem neceessidade dee elevação do greide da rodovia para passaagem da
adutoora sob a mesma.
m
Esta solução,, além de não
n alterar o traçado da rodovia, reduz
signiificativamennte o volu
ume de ateerro do fo
orebay de jusante, cconforme pode
p
ser
visuaalizado na Figura
F
nº 3.1
16, adiante. A altura in
nicial do aterrro deste forrebay é de 29,5
2 m.
A refferida figurra mostra a comparaçãoo, em perfill, entre a ad
dutora originnal (projeto
o básico)
e a aadutora prollongada, ap
presentando em destaque a parcela de aterro que deixarrá de ser
consttruída com o prolongam
mento da addutora. Natu
uralmente que
q esta sollução repressenta um
aumeento na exteensão da adu
utora, passaando de 175
5,0 m para 462,0
4
m (aum
umento de 287,0 m).
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Figura nº 3.15 Solução do Estu
udo de Interfferências do Cruzamento
C
do Sistema A
Adutor com a Rodovia
Estadual PE-275
600
595
590

Adutora
Projeto Básic
co

585
580

aterro
Parcelaa do aterro que será
evitada com o prolongam
mento
da aduttora

575
570
565

Adu
utora Prolongada
a

560
555
550
545
540

171+000

170+900

170+800

170+700

170+600

170+500

170+400

170+300

170+200

170+100

170+000

535

Figur a nº 3.16: Perfil do Local d
da Adutora da
d Estação dee Bombeamennto EBV-6

Já a Figura nº 3.17, a se guir, apres enta um co
omparativo gráfico (eem planta) entre as
alternnativas conttempladas na
n nota técnnica 1240-N
NTC-2660-0
00-00-001.
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DESVIO A SER
CONSTRUÍDO

ESTRADA A SER
ELIMINADA

PERFIL LONGITUDINAL

PE-275

ADUTORA DE RECALQUE

ADUTORA DE RECAL
LQUE

75
PE- 2

PLANTA
PE -2

PLANT
TA

75

PR
ROJETO BÁSICO / ESTUD
DO DE INTERFERÊNCIAS
S

P
PROLONGAMENTO
DA AD
DUTORA DE RECALQUE
E

ativas Consideeradas
Figura nº 3.17 Comparativoo Gráfico entrre as Alterna

Em termos hiddráulicos, a solução prroposta de prolongam
mento da addutora não acarreta
alteraações, com
mo ficou com
mprovado nna simulação do com
mportamentoo hidrodinâm
mico do
canall (ver docuumento 124
40-MMO-22201-70-09-0
001: Memó
ória de Cálc
lculo Hidráu
ulico do
Sisteema Adutor do Lote D)).
3.3.44 Diâmetrro e Espessu
ura das Ad
dutoras de Recalque
R
A Prrojetista verrificou que as espessuuras das tub
bulações dee recalque, segundo o projeto
básicco, apresenttavam valorres elevadoss, que poderriam ser red
duzidos. Parra tanto, pro
ocedeu à
revissão da espesssura e do diâmetro
d
em
m função daas caracteríssticas do esccoamento, de
d modo
a atennder aos criitérios hidrááulicos de eescoamento e de pressões da tubulaação.
A altteração do diâmetro
d
está relacionaada com queesitos hidrááulicos do siistema de adução:
a
a
Projeetista detecttou que as perdas
p
de ccarga consid
deradas no projeto
p
básiico encontrravam-se
subestimadas devido
d
à alteração
a
nnas caracteerísticas daas bombas informadaas pelos
dou o aumeento do diâm
metro da tub
bulação aduutora.
forneecedores, o que demand
Quannto à seção das adutoraas de recalquue, foram alterados
a
o diâmetro
d
(paara maior, passando
p
de 1..800 mm paara 2.200 mm)
m e a esppessura (para menor, paassando de 20,6 mm para
p
12,7
mm) da tubulaçção previstaa no projetoo básico, taanto para a estação EB
BV-5 quanto para a
estaçção EBV-6.
Calcuulando-se as
a perdas em
m função daas características do pro
ojeto básicoo (DN1800),, a altura
manoométrica total (AMT) resultou m
menor (déficit de 0,84 m)
m do que a especificaada pelo
fabricante da boomba, requeerendo, porttanto, que as
a perdas dee carga fosssem reduzid
das. Esta
questtão foi resolvida com o aumento ddo diâmetro
o da adutoraa para 2.2000 mm, o quee reduziu
a perrda de carga, resultand
do em AMT
T compatíveel com a daa curva da bbomba já adquirida
a
pelo MI.
No ccaso da estaação EBV-6, a alteraçãoo do diâmettro da aduto
ora também
m tem relaçãão com o
proloongamento da adutoraa, uma vez que, para manter a perda
p
de caarga aumen
ntando o
compprimento, o diâmetro da
d tubulaçãão teve de ser aumentaado. Verificoou-se que a adoção
da tuubulação DN
N2200 em substituiçãoo à DN1800
0 compensaa a perda dee carga gerada pelo
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proloongamento da
d adutora, conforme ddemonstrado a seguir.
Cálcu
ulo da perda de carga
Situaçção 1: Adutoraa do Projeto Básico
B
(D = 18829 mm e L= 175 m)
Situaçção 2: Adutoraa do Projeto Executivo
E
(D = 2235 mm e L = 462 m)
1, 85

1 ,641  Q
(Fórmula de Hazen-Williaams)
Perdaa de carga unittária (J): J  10
C 1,85  D 4 ,87

Onde:
J = peerda de carga unitária
u
(m/m);
Q = vvazão do conduuto (9 m³/s);
C = cooeficiente de perda
p
de cargaa (C =130 parra tubo em aço
o soldado);
D = ddiâmetro do coonduto (1,80 m para Projetoo Básico e 2,20 m para Projeto Executivoo).

J PB 

10,641 91,85
 0,00434
49m / m
1301,85  1,800 4,87

J PE 

10,641  91,85
 0,0016
637m / m
1301,85  2,200 4,87

Perdaa de carga adiccional na adutora (dois conddutos): P  2   J  L 
Projetto Básico: PPBB  2  0,0043
349  175  1, 52m
Projetto Executivo: PPE  2  0,001637
0
 462  1,51m

Mesm
mo com diââmetro maio
or, a adutorra com diâm
metro de 2.2
200 mm adootada para o Projeto
Execcutivo resulltou em peeso de aço menor (po
ortanto, cussto unitárioo menor), já que a
tubullação do Prrojeto Básicco estava c om a espesssura sobred
dimensionaada. Assim, o preço
unitáário (por metro
m
de comprimento)) da tubulaação de DN
N2200 resuultou inferio
or que a
tubullação de DN
N1800 prevista no proj eto básico.
3.4

TÚNEL MONTEIR
M
RO

A prrincipal alteeração ocorrreu na exteensão e no traçado do túnel Monnteiro, uma vez que
passoou de 6.5199 m (situação original) ppara 3.100 m nesta fase de detalhaamento, inccluindo o
embooque e deseemboque. No
N que diz rrespeito ao traçado, ho
ouve um desslocamento
o do eixo
de 188º07’34”, a partir do emboque,
e
à esquerda do
d traçado original
o
e em
m direção ao
a riacho
Muluungu, confoorme pode ser observaddo na Figuraa nº 3.18, co
onstante na página segu
uinte.
A reddução na exxtensão do túnel
t
alteroou as cotas de
d fundo e os níveis d’’água das estruturas
(segm
mento de caanal 2227 e adutora M
Monteiro) loccalizadas a jusante do túnel, reduzindo os
volum
mes de esccavação (e, consequenttemente, dee bota fora)), uma vez que todas as obras
comppreendidas entre o tú
únel e o loocal de deeságue (riaccho Mulunggu) do Eix
xo Leste
encontram-se bem abaixo do terreno natural. Considerand
C
o que houvve uma red
dução da
m de 3.4400 m na exteensão do túúnel, cuja declividade
d
é de 0,00044 m/m, hou
uve uma
ordem
elevaação de 1,388 m no fund
do e no níveel d’água do
o início do segmento
s
dee canal 2227
7.
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A obbra é consstituída por aberturas de emboque e desem
mboque, loocalizadas em
e cada
extreemidade do túnel de 3.080 m de ccomprimentto e seções de 5,80 m dde largura x 5,80 m
de alltura (área de
d escavaçãão = 30,03 m
m²) ou de 5,60
5
m de laargura x 5,660 m de altu
ura (área
de esscavação = 28,00
2
m²).
A caada 300 m foi previstaa seção alarrgada com 11,60 m dee largura poor 6,55 m de
d altura
(áreaa de escavaçção = 67,32
2 m²) ou coom 11,20 m de larguraa por 6,55 m de altura (área de
escavvação = 644,14 m²), co
onstituindo--se em áreas de mano
obra dos caaminhões e demais
equippamentos uttilizados naa escavação e remoção do materiall.
As árreas de mannobra, num
m total de noove (km 0+2
290 a km 0+310,
0
km 00+590 a km
m 0+610,
km 00+890 a km
m 0+910, km
k 1+190 a km 1+210, km 1+490 a km 1+
+510, km 1+790 a
1+8110, km 2+0990 a km 2+
+110, km 2+
+390 a km 2+410
2
e km
m 2+730 a kkm 2+750) possuem
p
extennsão de 20,00 m, com transição de 10,0 m a montante e ju
usante.
O méétodo de esccavação preedominante na obra é NATM
N
(New
w Austrian Tunneling Method)
M
que eestá baseadoo na aplicaçção de quatrro operações básicas; a saber:
 Perfuração;
 Desmontte com expllosivos (dettonação);
 Limpezaa e remoção do entulhoo;
 Tratamennto ou estaabilização ddo maciço numa
n
comb
binação de perfuração, uso de
tirantes associados ou não a tela (ou fibra de açço) e conccreto projettado em
espessurras variáveiss conforme o tipo de maciço.
m
O maaciço onde será escavaado o túnel é composto
o de rochas migmatito--graníticas e biotitagnaissse com diiversos graaus de com
mpetência geomecânic
g
a, alteraçãoo e estrutu
uras que
conddicionam a sua
s condiçãão para escaavação desd
de difícil (peela má quallidade da ro
ocha) até
boa, principalm
mente no miigmatito-graanítico. Duaas classificaações da quualidade do
o maciço
foram
m utilizadass no projeto
o: RMR (Roock Mass Rate)
R
de Bieeniawski e Q Index dee Barton,
amboos de larga aceitação
a
no
o campo daa engenhariaa de túneis.
A eleevação méddia do túnel é de 600,0 m em relaçção ao nívell do mar. A cobertura média
m
de
capeaamento rochoso e material de alteeração e sollo, medida por sobre o teto do tún
nel, é da
ordem
m de 20,0 m no emboq
que, passanddo por trech
hos de 30,0 m a 40,0 m entre o km
m 1+000
e km
m 2+500, e em
e torno dee 20,0 m naa altura do km
k 3+000 (com
(
espesssura de rocha < 5,0
m). N
No desembooque a alturra de rocha é da ordem de 10,0 m a 15,0 m.
Duass frentes seerão escavad
das; uma a partir do km
k 0+000 (emboque)
(
e outra em
m sentido
inverrso, a partirr do km 3+0
080, utilizan
ando acessoss específico
os ou as esccavações do
os canais
adutoores (final do
d canal 222
26 e início da galeria do
d segmento
o de canal 22227). A in
nclinação
médiia do túnel é de 0,004%
%, no sentiddo crescente do estaqueamento.
O proojeto prevê a escavaçãão dos acesssos aos túneeis através de
d terraplennagem convencional
com escavação, laminação com trator de esteirass e transportte com cam
minhão em bancadas
b
com alturas variiáveis confo
orme as caraacterísticas do materiall, sendo 6,000 m de altu
ura típica
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e talludes 1(H):2(V) no material
m
de 3ª categoria, e 2(H):1
1(V) nos m
materiais de 1ª e 2ª
categgoria, associadas a berm
mas de 3,000 m de largu
ura com dren
nagem na pprópria berm
ma.
3.5

RA MONTEIRO
ADUTOR

A principal alterração ocorrrida nesta faase de detallhamento reefere-se ao m
material em
mpregado
na exxecução da adutora Mo
onteiro e a eextensão tottal da obra.
Na cconcepção original
o
(prrojeto Básicco) a aduto
ora possui extensão de 11.985 m,
m sendo
consttituída de tuubos de PV
VC tipo “Ribb Loc”, no diâmetro nominal
n
de 2,80 m, con
nfinados
numaa estrutura de
d concreto armado ent
nterrada.
No pprojeto execcutivo a adu
utora possui extensão de
d 4.000 m (incluindo
(
oos 35 m da estrutura
e
de ccontrole loccalizada a montante
m
dda adutora)), sendo co
onstituída ppor uma gaaleria de
concreto armadoo pré-moldaada (móduloos de 1,0 m),
m com dim
mensões inteernas de 4,0 m x 4,0
m, dootada de pooços de inspeção nos poontos de infflexão.
A Figura nº 3.199, constantee na páginaa seguinte, apresenta
a
o traçado da adutora na situação
origiinal e atual, onde se obsserva as alteerações efettuadas no trraçado e na extensão.
A reddução para um terço da
d extensão do projeto
o original deeve-se ao faato de que as águas
serãoo lançadas no
n riacho Mulungu,
M
próóximo a pon
nte na rodov
via BR-110,, nas adjacêências da
cidadde de Monteeiro, e não mais
m no açuude Poções, conforme previsto
p
no pprojeto básico.
Destaa forma, as
a águas co
onduzidas ppelo sistem
ma adutor do
d Eixo Leeste, após cruzar
c
o
perím
metro urbanno de Montteiro atravéés de uma galeria
g
de concreto
c
arm
rmado, segu
uirá pelo
riachho Mulungu até alcaançar o aççude Poçõees. Esta siituação perrmitiu redu
uzir em
aproxximadamennte 8,0 km a extensão dda adutora e do sistema adutor.
O traaçado da addutora foi otimizado, ppromovendo
o-se pequen
nos ajustes e deslocamentos do
eixo do sistema adutor, principalmentee no trecho que passa pelas adjac ências da cidade de
Monnteiro, desviiando, sempre que poossível, de benfeitorias existentess e manten
ndo uma
distâância adequaada do leito do riacho M
Mulungu.
A ottimização do
d traçado ocorreu
o
em
m duas etapaas distintas: primeiram
mente no esscritório,
quanndo o eixo do
d projeto básico
b
foi soobreposto em
m imagens de satélite m
mais recenttes, onde
consttatou-se quue determin
nados trechhos da aduttora enconttravam-se m
muito próximos ou
sobree o leito do riacho.
A seegunda etappa ocorreu durante
d
a eexecução do
os levantam
mentos topoográficos, quando
q
o
traçaado foi ajusttado em detterminados pontos dev
vido a interfferências coom benfeitorrias e/ou
outraas estruturas importanttes, ou sejaa, ao locar o eixo da adutora
a
a eqquipe de to
opografia
procuurou, semppre que posssível e ondde as cond
dições perm
mitissem, crruzar em árreas não
ocuppadas e/ou com
c
menor número
n
de iinterferênciias.
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Maiss recentemeente, em 20
0/12/2012, a Projetistaa recebeu e-mail
e
da C
CGPA/DPE/SIH/MI
solicitando verifficação quaanto à viabiilidade de alteração
a
no
o layout do segmento de canal
22277, em seu trecho finaal (últimos 900 m an
ntes da estrrutura de ccontrole da adutora
Monnteiro), e na faixa de desapropriaçãão da adutorra, em perím
metro urbanno com cerca de 300
m dee extensão, conforme
c
trranscrição aabaixo:
“... aao acompanhhar em camp
po os serviçços de cadasstro fundiário
o contratadoo pelo MI (vvisando a
desappropriação da
d Alternativva 5 do Novoo Traçado do
o Túnel Mon
nteiro), identtificamos quee na área
urbanna de Monteiro, muitas casas
c
teriam que ser desa
apropriadas, sendo algum
mas casas grrandes no
inícioo da galeria, um loteameento em consstrução, e outra fileira dee casas já noo final da galeria. Em
uma tentativa dee minimizar estes impacctos, esboçamos duas propostas dee ajustes na faixa de
ínio para quee seja verifica
ada a sua viaabilidade”.
domín

Apóss análise, a Projetista informou ao MI quee não há óbices
ó
técniicos ou fin
nanceiros
signiificativos à incorporaçção dessas alterações, conforme as proposttas encamin
nhadas à
referrida mensaggem, a saberr:
 Substituiição do treccho final ddo segmento
o de canal 2227 por ggaleria em concreto
c
(adutora)), numa extensão aproxximada de 900
9 m, a parrtir da estacca 10225, uttilizando
o traçadoo do projeto
o básico (já desapropriaado);
 Reduzir a faixa de desapropriiação da ad
dutora Monteiro em 5,,00 m, no seu lado
direito, no
n trecho en
ntre as estaccas10382 e 10397, com
m 300 m de extensão, evitandoe
se novass desapropriações de beenfeitorias existentes
e
no
o local.
Em 25 de janeeiro de 20
013, atravéss do ofício
o nº 199/D
DPE/SIH/MII, o Minisstério da
ma que aproovou a alteeração do laayout no treecho final do
d canal
Integgração Naciional inform
22277 proposta pela
p
Coordeenação Gerral de Progrramas Amb
bientais, reccomendando
o que as
adeqquações necessárias ao trecho em questão sejam incorpo
oradas ao prrojeto execu
utivo em
andaamento.
Assim
m, a adutorra Monteiro, que na Allternativa 5 possui exteensão de 3.2200 m, passsou a ter
extennsão total dee 4.000 m, reduzindo-s
r
se a extensãão do canal 2227
2
na meesma proporrção.
Outraa alteraçãoo efetuada na fase dee detalhameento refere--se a declivvidade da adutora,
estabbelecida em
m 0,00025 m/m,
m
em funnção do releevo da áreaa e da cota ((589,00 m) do leito
do riiacho Mulunngu onde see encontra a estrutura de
d saída da adutora. Fooi estabeleccida uma
decliividade quee permita o mínimo de escavaçção e que a obra fiqque toda en
nterrada.
Entreetanto, no trrecho final da
d adutora, entre o km 2+260 a km
m 4+000, hhouve a necessidade
de coobrir parte da galeria,, aproveitanndo-se os materiais
m
(eespecialmennte de 2ª caategoria)
proveenientes das escavaçõees da vala dee assentameento da aduttora.
Nestaa fase de deetalhamento
o, a cota de fundo no início da adutora é de 5589,91 m (ffundo da
vala na elevaçãão 589,51 m),
m enquantto no final,, a montante da estrut
utura de saída, é de
o seja, muito próximoo da cota do
o leito do
588,991 m (fundoo da vala naa elevação 5588,51 m), ou
riachho no local de
d deságue da adutora.
Ao loongo da aduutora existeem 13 pontoos de inflexão (curvas). Nestes loccais foram previstos
p
poçoos de visitaa, moldadoss in loco, ppara inspeçção da aduttora. Esta ssituação dee projeto
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perm
mitiu que toodos os mó
ódulos pré--moldados fossem tipificados, reetos, com extensão
e
padrãão de 1,0 m,
m uma vez que
q as curvaas na adutorra foram abssorvidas pellos poços de
d visita .
Os ppoços de vissita estão lo
ocalizados no km 0+2
263, no km 0+322, noo km 0+437
7, no km
0+6992, no km 1+454,
1
no km
k 2+082, no km 2+4
451, no km 2+580, noo km 2+750
0, no km
2+8889, no km 3+12+6, no km
k 3+452 e no km 3+6
632.
No trrecho iniciaal da adutora, entre o kkm 0+000 ao
o km 1+500
0, foram preevistos cham
minés de
acessso aos poçços da visita, uma veez que a adutora
a
enccontra-se ennterrada a maiores
profuundidades. Assim, noss poços de visita PV-0
01 a PV-05 foram preevistos cham
minés de
acessso aos poçoos, também
m em concreeto pré-moldado, com
m alturas enntre 3,0 m e 6,0 m,
confo
forme demonnstrado na Figura
F
nº 3. 20, abaixo.
TN

M
Tampa Metálica

1,5

Cha
aminé de Acesso
1

Escada de Marinheiro
Va ri áve l

Gaio
ola de
Protteção

Material de
d 1ª Categoria

1

Aterro Compacta
ado

0,3 0
1,50

1,50

0,30
6,00

Material de 3ª Catego
oria
4

1

4,00
0,25

4,60

4,00

1,50

0,75

Material de 2ª Categoria
C

0,30

2

0,75
0,25

Lastro de Con
ncreto
Magro (e=0,,10)

Figgura nº 3.20: Seção
S
Transvversal de Poço de Visita da
a Adutora M
Monteiro

Em aatendimentoo a Norma NR-18
N
do M
Ministério do
d Trabalho e Empregoo, nas escad
das fixas,
tipo marinheiro, com 6,00 m ou maiss de altura, devem serr providas dde gaiola protetora.
p
Assim
m, dos 13 poços
p
previsstos na aduttora Monteiiro, apenas no
n poço PV
V-02 (km 0+
+322) foi
previisto gaiola protetora.
p
A esstrutura de saída
s
da ad
dutora tambéém teve a sua
s concepçção alteradaa, prevendo
o-se uma
m singela do que a prrevista no projeto
p
básicco. Nesta faase de detalh
hamento
estruutura bem mais
a obrra possui coomprimento
o de 24,70 m
m, dividida em duas paartes: uma ppeça de tran
nsição da
galerria com exteensão de 13
3,70 m, largu
gura interna de 4,00 m (saída
(
da addutora) a 10
0,00 m, e
alturaa de 5,73 m;
m e uma peça
p
final qquadrada, co
om 10,00 m de lado, onde se en
ncontra o
perfil vertente, onde ocorre o desággue no riacho Mulung
gu, conform
me demonsttrado na
Figurra nº 3.21, a seguir.
Portaanto, a estruutura de saíída consistee em uma peça
p
em con
ncreto estruutural dotad
da de um
perfil vertente que
q controlaará o nível de água dee saída, imp
pedindo o rrefluxo de águas
á
do
riachho Mulunguu em situaçõ
ões extremaas. Essa estrrutura é resp
ponsável peela transição
o entre a
geom
metria da seçção da adutora e a do pperfil verten
nte, com larg
gura de 10,000 m.
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F
Figura
nº 3.21
1: Corte Longgitudinal da Estrutura
E
de Saída da Adu
dutora

Na pparte de moontante (iníccio da transsição) da esstrutura de saída
s
foram
m previstas ranhuras
r
nas paredes latterais, posssibilitando a inserção
o de grade metálica oou stoplog
g’s, caso
necessário, em situações
s
ex
xtremas de elevação do
o nível d’ág
gua do riachho, evitando-se que
mateeriais, entulhhos, galhos e outros obbjetos sejam
m lançados para dentroo da adutoraa através
do riacho.
3.6

UTOS, PON
NTES E PA
ASSARELA
AS
AQUEDU

m relação
Na sequência sãão descritas as adequaçções e alteraações efetuaadas pela Prrojetista em
às cooncepções previstas
p
no projeto bássico dos aqu
uedutos, dass pontes e da
das passarelaas.
3.6.11 Aquedutos
Ao iiniciar os trrabalhos dee detalhameento das ob
bras do Lote “D” a Prrojetista reccebeu da
Gereenciadora diiversas direttrizes, especcialmente as contidas nos
n “Critérioos de Projetto”, com
indiccações que deveriam ser incorpporadas naa elaboraçãão do projjeto executtivo dos
aquedutos. Noss referidos critérios dde projeto consta que os afastam
mentos doss pilares
deveriam ser dee 25,0 m e não
n mais o s 30,0 m co
omo indicado no projeeto básico, e que as
infraaestruturas deveriam
d
ser
s em form
ma de sapaatas assentees em rochha e não mais
m
em
tubullões, uma vez
v que esttes não havviam sido reelacionadoss nas planillhas de quaantidades
contrratadas com
m as Constru
utoras.
Com
m a pretendidda adoção de
d pré-molddados (pois era premisssa manter o projeto bássico, que
foi aassim conceebido), dev
veriam ser consideradaas as restrições operaacionais loccais para
transsporte, içam
mento e lançaamento, lim
mitando o peeso das peçaas em 50 tonneladas. En
ntretanto,
as vvigas dimennsionadas no projeto executivo
o, consideraando os crritérios de projeto
estruutural definnidos pela Gerenciaddora, resultaaram em 80 toneladdas, dificulltando a
execuução com peças
p
pré-m
moldadas e demandando uma concepção coom a supereestrutura
molddada in locoo.
Em função de algumas condicionant
ntes verificaadas na con
ncepção doo projeto básico,
b
a
Projeetista estuddou diverso
os projetoss alternativ
vos, tendo sido seleecionada, por
p
fim,
concepção simillar à do pro
ojeto básicoo, com a sup
perestruturaa moldada nno local (no
o projeto
básicco previa-see a execuçãão em pré--moldado). Essas alterrações estãoo descritas na nota
Branco e Barreiros
técniica 1240-NT
TC-2301-20
0-04-005: P
Projeto Estrrutural dos Aquedutos
A
B
com Superestruttura Moldad
da in Loco.
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O faato da Projeetista ter elaborado, innicialmente,, projeto em
m função dda metodolo
ogia prémolddada é conssequência de
d orientaçãão da Geren
nciadora, com vistas à padronizaação das
estruuturas no PIISF. O Min
nistério de IIntegração Nacional,
N
por sua vez, permitiu que
q fosse
adotaada a metoddologia executiva de m
moldagem in
n loco, já que restou coomprovado
o ser esta
finannceiramentee mais vantaajosa do quee a superestrutura pré-m
moldada.
Sabee-se que o projeto básico
b
prevvia a execu
ução de peças pré-m
moldadas, com
c
seu
lançaamento reallizado por guindastes, cujas referridas peças apresentavvam dimenssões que
levarriam a um peso
p
aproximado de 477,6 toneladaas. Acontecce que, com
m o detalham
mento do
projeeto básico, a configurração das peças iniciialmente prrojetadas soofreu significativas
modiificações, leevando a maaiores dimeensões e pesso, chegando
o à ordem dde 80 tonelaadas.
A cooncepção estrutural com
m a metodoologia moldaada in loco permite um
ma menor deensidade
de arrmadura poorque: (i) não
n há neceessidade de compatibillizar os conncretos com
m idades
diferrentes; ou seja: a utilizzação de prré-moldado requer um controle dee fissuração
o tal que
resullta em umaa densidadee de armaddura maior em virtudee dos conccretos terem
m idades
diferrentes; (ii) no
n projeto “moldado
“
inn loco” é essperada umaa redução dda taxa de armadura
a
deviddo ao fato de
d que a seção resistentte para supo
ortar as carg
gas permaneentes consid
dera toda
a altuura da seção U. Ao co
ontrário da ssolução pro
oposta pelo projeto bássico, onde as
a cargas
perm
manentes sãoo suportadass pelas vigaas perfil "L"" pré-moldadas, de mennor seção reesistente.
Houvve, ainda, uma
u
alteraçção em relaação ao pro
ojeto básico
o decorrentee da atualizzação da
norm
ma de projeeto de estru
uturas de cconcreto (N
NBR6118), que resultoou no segu
uinte: no
projeeto básico foi
fo adotado concreto
c
fckk = 25 MPaa e no projeeto executivvo foi adotado fck =
25 M
MPa para meeso e infraeestrutura (pi lares e sapaatas) e fck = 35 MPa paara a supereestrutura
(céluula de aduçãão).
3.6.22 Pontes
Basiccamente, ass alteraçõess de projetoo relativas às pontes estão
e
relaciionadas às locações
dessaas obras dee arte, esp
pecialmente das pontees em estraadas vicinai
ais. Partindo
o-se das
traveessias propoostas no Esstudo de Intterferênciass da FUNCATE (outubbro/2006), algumas
pontees foram accrescidas e outras
o
foram
m relocadas,, em função
o da evoluçãão determin
nada pelo
detallhamento doo projeto do
o sistema vviário e tam
mbém em deecorrência dde demandaas sócioambiientais verifficadas.
Nestaa fase de deetalhamento
o do projetoo não foram
m efetuadas alterações dda seção traansversal
das ppontes, manntendo-se oss critérios e parâmetross estabelecid
dos no projeeto básico. Exceção
apennas para as
a adequaçções de pprojeto deccorrentes de
d atualizaações de normas,
especcialmente as
a normas dee projeto dee estruturas de concreto
o.
Tambbém foram
m feitas as adaptaçõess às orientaações da Gerenciador
G
ra consolidaadas em
docuumentos de padronizaçõ
p
ões e atas dee reunião.
3.6.33 Passarellas
As addequações e alteraçõess de projeto relativas àss passarelas estão relaccionadas às locações
dessaas obras de travessia e à concepçãoo das rampaas de acesso
o.
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Partiindo-se da localizaçãão das traavessias de
d pedestrees propostaas no Esttudo de
Interrferências da
d FUNCAT
TE (outubrro/2006), allgumas foraam acresciddas e outraas foram
reloccadas, em função
fu
da evolução
e
deeterminada pelo
p
detalh
hamento do projeto do sistema
adutoor e também
m em decorrrência de deemandas sóccio-ambienttais verificaadas.
O Quuadro nº 3.5, a seguirr, informa quais das passarelas
p
previstas
p
noo projeto ex
xecutivo
foram
m concebidaas no projetto básico. A passarela com WBS 2574, situadda no km 2+980
2
do
canall 2224, foi eliminada
e
e substituídaa pela galeriia de passag
gem no km 22+380.
Quad
dro nº 3.5: Alterações
A
na Localização
L
d
das Passarela
as do Lote “D
D” Efetuadas no Projeto Executivo
E
Obra/Estru
utura

Localizaação no Projeto Executivo
Canal
al (km+m)

Estaca

WBS

Lote de
Obra

Preevista no
Projeeto Básico

Passarrela

Canal 22188 (km 11+940)

E6567

2570

11

NÃO
N

Passarrela

Canal 22188 (km 15+410)

E6740+10
0

2571

11

NÃO
N

Passarrela

Canal 22188 (km 21+400)

E7040

2564

11

SIM

Passarrela

Canal 22188 (km 24+690)

E7204+10
0

2565

11

SIM

Passarrela

Canal 22220 (km 1+100)

E7616

2572

11

NÃO
N

Passarrela

Canal 22220 (km 3+820)

E7752

2573

11

NÃO
N

Passarrela

Canal 22225 (km 1+940)

E8978

2575

12

NÃO
N

Passarrela

Canal 22225 (km 4+320)

E9097

2576

12

NÃO
N

Passarrela

Canal 22226 (km 4+360)

E9385

2566

12

SIM

Passarrela

Canal 22226 (km 5+640)

E9449

2577

12

NÃO
N

As passarelas cooncebidas no
n projeto exxecutivo são estruturass tipificadass, em formaa de “U”,
apoiaadas sobre as
a bermas do
d canal aduutor, constittuídas por uma
u laje mooldada in lo
oco, com
extennsão de 18,,73 m e larg
gura de 1,440 m, e duaas vigas préé-moldadas,, em forma de “L”,
com extensão dee 15,33 m e altura de 11,50 m. A laje, que se apoia nas vvigas, compreende a
base (piso) da passarela,
p
en
nquanto quee as vigas seervem de gu
uarda corpoo. A larguraa livre da
passaarela é de 2,00 m.
A seção da passsarela contin
nua a mesm
ma, porém houve
h
mudaanças no coomprimento (passou
o e nos acessos, pois nno projeto básico a
de 166,14 m parra 19,73 m)), nos blocoos de apoio
passaarela estavaa apoiada sobre
s
as beermas, com
m acesso direto, uma vvez que a base da
passaarela se enccontra na meesma elevaçção das berm
mas.
Nestaa fase de deetalhamento
o o acesso a passarela, que está 0,9
90 m acimaa da berma do
d canal,
se dáá através de
d duas ram
mpas, uma eem cada laado. A ramp
pa é constiituída por uma
u
laje
molddada no locaal, com exteensão de 111,16 m e larrgura de 1,4
40 m (igual a passarela), e duas
vigass pré-moldaadas, com a mesma eextensão daa laje e altu
ura de 1,500 m. A decclividade
adotaada na ramppa é de 8,33
3%, atendenndo a norma da ABNT
T NBR 90500 - Acessibiilidade a
Edifiicações, Moobiliário, Esspaços e Equuipamentoss Urbanos.
Com
m vistas a facilitar o aceesso à passaarela das peessoas que não
n possuem
m deficiênccia em se
locom
mover, no lado opostto a rampaa foi previssta uma esccada com ccinco degraaus para
acesssar a passarela.
Outraa alteração efetuada reefere-se à cooncepção das
d vigas préé-moldadass, tanto da passarela
p
comoo das rampaas, que são apoiadas
a
soobre sapatass pré-moldad
das nas dim
mensões de 3,40
3 mx
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3,60 m. O inícioo da rampa é apoiado eem sapatas pré-moldad
das nas dim
mensões de 1,40
1
mx
3,40 m. Foram previstos
p
ap
parelhos de nneoprene naas sapatas para
p apoio ddas lajes e vigas.
De m
maneira a peermitir umaa visualizaçãão das alterações efetuadas no proojeto das paassarelas,
a Figgura nº 3.22, constante na página seguinte, apresenta
a
a seção transsversal da passarela
p
para pedestres concebida
c
no
n projeto básico e a seção transsversal da ppassarela detalhada
d
nestaa fase dos esstudos.
Da aanálise da fiigura constaata-se que fforam eliminadas as po
orteiras, em
m ambos os lados da
passaarela, que obstruíam
o
o trânsito peelas estradaas de operaação e manuutenção loccalizadas
lateraalmente (naas bermas) aos
a canais.
É im
mportante ressaltar que as alteraçõees efetuadass nas passarrelas para ppedestres seeguem as
recom
mendações e orientações da Gerrenciadora, de tal forrma que poossa ser mantida
m
a
padroonização coom as passarrelas previsstas no Eixo
o Norte do PISF.
P
3.7

OBRAS COMPLEM
C
MENTARE
ES

ncepções
Nestee item são descritas ass alteraçõess efetuadas pela Projettista em relaação às con
previistas no prrojeto básicco para as obras com
mplementares, ou sejaa, as estrutturas de
contrrole, as tom
madas d’ág
gua de usoo difuso no
os segmenttos de cana
nais e a gaaleria de
passaagem.
3.7.11 Estruturras de Controle
A esttrutura de controle
c
do reservatórioo Copiti paassou a integ
grar o Lote “D” de pro
ojeto e o
Lote 10 de obraas, considerando sua iinterface co
om esses lo
otes: trata-see de uma obra
o
que
mente a tomaada d’água ddo segmentto de canal 2218. No eddital de con
ntratação
consttitui justam
das oobras (Editaal nº 02/07) esta estruutura integrava o escop
po do Lotee 10 e, no edital
e
de
contrratação doss projetos executivos,
e
ole do reserrvatório Co
opiti não
a estruturaa de contro
consttava em nennhum dos lo
otes. Não oobstante, a projetista
p
do
o Lote “D” assumiu a tarefa
t
de
detallhar esta esttrutura.
Duraante o estuddo de conso
olidação do projeto bássico a Projeetista verifiicou a possiibilidade
de ottimizar a esstrutura de captação
c
noo reservatórrio Copiti (iinício do Loote “D”), propondo
p
alteraações no treecho inicial do segment
nto de canal 2218, modiificando o llocal de cap
ptação no
reserrvatório Coopiti para outra exttremidade (braço) do
o reservatóório (manttendo-se,
obviaamente, as elevações
e
necessárias).
n
.
Esta alteração de
d projeto implicou
i
naa redução de
d 312,0 m na extensãão do segm
mento de
canall 2218, na relocação da estruturaa de contro
ole, além da eliminaçãão de uma obra de
traveessia de dreenagem (oveerchute) preevista no km
m 119+370
0 (E5968+1 0), uma vez que as
águaas de drenaggem passaraam a escoar diretamentee para o reservatório C
Copiti.
Impoorta ressaltaar que a alteeração propposta não im
mplicou em novas desaapropriações, pois o
traçaado propostto (que fo
oi aprovadoo pela Gerenciadora, detalhadoo pela Projjetista e
implaantado pelaa Construto
ora) fica nna área de desapropriação do rreservatório
o Copiti,
confo
forme é posssível visualiizar na Figuura nº 3.1, ap
presentada no item 3.1 deste docu
umento.
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Cabee ressaltar que
q foi man
ntida a conceepção da esstrutura de controle
c
do reservatóriio Copiti
previista no proojeto básico, sendo qque as alteerações efeetuadas foraam decorreentes da
otimiização do trraçado do sistema
s
aduutor do Eixo
o Leste, atraavés da reloocação da estrutura,
e
com mudanças apenas no projeto de terraplenag
gem, uma vez
v que o rrelevo do terreno
t
é
diferrente.
Essa alteração de
d posição da
d estruturaa também accarretou em
m pequenos aajustes no traçado
t
e
na exxtensão do canal de ap
proximação , responsáv
vel pela con
ndução de áágua do reseervatório
até a caixa de enntrada da esstrutura de ccontrole possicionada a montante
m
doo canal 2218.
Para as estrutuuras de con
ntrole dos reservatório
os Barreiro
o e Campoos houve pequenas
p
alteraações na extensão
e
e no posicioonamento do
d canal dee aproximaç
ação em função do
levanntamento toopográfico, dos níveis d’água estaabelecidos na
n modelaggem hidráullica e do
projeeto das barrragens. Poréém, isso nãoo representaa alteraçõess de projeto,, pois são pequenos
p
ajusttes que se fazem neccessário em
m função do
d nível de detalhameento do pro
ojeto de
engenharia.
O resservatório Barro
B
Brancco e a estrutu
tura de contrrole aí prev
vista (localizzada na con
ntinuação
do E
Eixo Leste) somente foi criado quaando da elaaboração do
o projeto báásico do Treecho VII
(Ram
mal do Agrreste), que por
p sua vezz é posterio
or ao projeeto básico ddo Trecho V (Eixo
Lestee).
A esstrutura de controle do
o reservatórrio Barro Branco
B
foi concebida com equip
pamentos
hidroomecânicos (comportas ensecadeiira e compo
ortas segmeento) com ddimensões distintas
das demais esttruturas de controle ccom vazão de 18,0 m³/s
m do Eixxo Leste (a
( saber:
estruuturas de controle dos reservatório
r
os Copiti, Barreiro
B
e Campos), conncebidas no
o projeto
básicco do Trechho V.
Com
m o intuito de padronizaar os equipaamentos hid
dromecânico
os, nesta etaapa de detalh
hamento
a esttrutura de controle
c
do reservatórioo Barro Brranco foi altterada, tenddo sido ado
otadas as
mesm
mas dimenssões das com
mportas seggmento dass demais estruturas do Eixo Lestee. Para a
obra civil foi maantida a con
ncepção e ass dimensõess estabelecidas no projeeto básico.
3.7.22 Tomadaa d’Água dee Uso Difusso no Cana
al
No iitem 5.3 - Revisões a serem C
Consideradaas no Projeeto Executiivo, do documento
“Crittérios e Diiretrizes para a Elabooração do Projeto
P
Exeecutivo”, dde agosto de
d 2005,
elaboorado pela Gerenciado
G
ora, consta: “As tomad
das de água para uso ddifuso consttantes do
Projeeto Básico não
n deverão
o ser executtadas exatam
mente como
o previstas nno Projeto Básico;
B
o
MI ddefinirá os locais
l
a sereem beneficiiados com este
e tipo de abastecimen
ento, bem co
omo o(s)
partiddo(s) a ser(em) adotados para o abbastecimentto”.
Portaanto, nesta fase de detalhamennto do proj
ojeto houvee alteraçõess significattivas na
concepção das tomadas d’’água de usso difuso no
n canal, teendo em coonta que no
o projeto
básicco a captaçção d’água se dá atravvés de bom
mbas verticaais submerssas em câm
maras de
bombbeamento situadas
s
laateralmente aos taludees do canaal, enquantto que no projeto
execuutivo a capptação se dá através dde uma bom
mba centrífu
uga horizonntal acoplad
da sobre
uma balsa flutuaante localizaada no eixoo do canal ad
dutor.
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O prrojeto básicco não deffiniu onde as tomadaas d’água de
d uso difuuso no can
nal estão
locallizadas, apeenas adotou
u como criitério que a cada 10,0
0 km de c anal adutorr seriam
implaantadas trêês tomadas com vazõees de 0,10 m³/s, 0,20
0 m³/s e 00,50 m³/s. Também
T
estabbelece que metade
m
das tomadas d’áágua de uso
o difuso localiza-se em
m canais em situação
de atterro e metaade em situaação de cortte.
Na cconcepção original
o
as estruturas
e
daa tomada d’água
d
em situação de ccorte são fo
ormadas,
basiccamente, poor uma tomaada retangul
ular com graade, nas dim
mensões de 22,0 m x 2,5
5 m, uma
galerria de acesso com as mesmas
m
dimeensões da to
omada e câm
maras de boombeamentto, sendo
que o número dee câmaras foi
f definido em função da vazão a ser bombeaada.
Na cconcepção do
d projeto básico
b
as eestruturas dee tomada d’água
d
em ssituação de grandes
aterroos são maiss simples, uma
u
vez quue não possu
uem a galerria de acessso às câmarras, além
de ddispensarem
m o conjunto motobbomba, ten
ndo em co
onta que a água é aduzida
graviitariamente até as estaações de traatamento dee água, paraa posterior ddistribuição
o para as
residdências das comunidade
c
es e povoaddos.
O deetalhamentoo das tomad
das d’água dde uso difuso no canall foi desenvvolvido segu
uindo-se
as oorientações previstas no
n documeento 1375-R
REL-3500-0
00-00-043-R
R02: Progrrama de
Implantação da Infraestrutu
ura de Abasstecimento de
d Água ao Longo doss Canais - Programa
P
Ambbiental 15, que
q contém:
 A localizzação das to
omadas (21 unidades no Lote D dee projeto);
 As comuunidades qu
ue serão benneficiadas;
 A vazão a ser aduzida em cadaa tomada d’áágua de uso difuso;
 A potênccia requerid
da nos conjuuntos motob
bomba para que a água alcance as redes de
distribuiçção e os pon
ntos de connsumo.
Coubbe à Projetissta o detalh
hamento dass obras civiss e dos equiipamentos eeletromecân
nicos das
tomaadas d’água de uso difu
uso no canall, tendo em conta que a nova conccepção foi fornecida
f
pela Gerenciadoora, de mod
do a padroniizar estas esstruturas em
m todos os L
Lotes (A, B,
B C e D)
de prrojeto. Porttanto, as alterações efe
fetuadas pella Projetistaa atendem aas orientaçõ
ões e os
critérrios estabeleecidos pela Gerenciadoora/MI.
3.7.33 Galeria de Passageem
A gaaleria de passsagem projjetada no km
m 2+380 (E
E8660) do segmento dee canal 2224
4 é fruto
de um
ma alteraçãão de projeto requeridaa pela comu
unidade locaal, que soliccitou a alterração de
locallização da galeria/trave
g
essia previstta no km 2+
+980 (E8690
0) para o km
m 2+380 (E8660).
O Esstudo de Innterferênciass, elaboradoo pela FUN
NCATE, preevia a consstrução de um
u túnel
rodovviário no mesmo
m
locall (km 2+3880 ou estacaa E8660 do
o segmento de canal 2224), de
modoo a permitirr a continuidade do trááfego na reg
gião. A solu
ução de túneel ao invés de ponte
decorre do fato que
q neste trrecho o canaal se enconttra em aterro elevado (ccerca de 16,0 m).
Com
mo o objetivoo da travesssia é permitiir o acesso das famíliass às áreas de produção agrícola
e o ttransporte de
d pequenaas produçõees até as su
uas residênccias e/ou aao mercado local, a
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Projeetista entenndeu que a galeria de concreto arrmado nas dimensões de 3,0 m x 3,0 m
atendderia plenam
mente as necessidades
n
s da comun
nidade locaal, uma vezz que permiitirá que
pessooas, animaiss, carroças e veículos l eves cruzem
m sob o canal.
A ciitada galerria recebeu o WBS 2420 por eliminar a travessia subterrânea (túnel
rodovviário) com
m mesmo WB
BS.
3.8

SISTEMA
A VIÁRIO

O prrojeto básicco aborda, de
d forma m
muito sucintta, as interfferências doo sistema ad
dutor do
Eixo Leste com
m a malha viária regiional, estan
ndo descritaas nos capíítulos 6, 7 e 8 do
C
e Sistema
S
Viáário.
Relattório 14 - Canteiros
No ccapítulo 7 - Avaliação
o da Infraeestrutura Viiária Existente, apenass descreve a malha
viáriaa pavimenttada da reg
gião que cruuza pelo siistema aduttor e relacioona as cidaades nos
estaddos de Pernnambuco e da Paraíbaa que são atendidas
a
pelas
p
respecctivas rodov
vias. No
capíttulo 8 - Ponntos de Inteerferência, aapenas indicca a estaca do sistema adutor quee cruzará
pelass rodovias pavimentada
p
as, onde foi prevista um
ma obra de arte
a especiaal (ponte).
Portaanto, os esstudos exisstentes sobrre o sistem
ma viário são escasssos e insufficientes,
requeerendo com
mplementaçõ
ões significcativas no que
q diz respeito ao traaçado das estradas,
e
projeeto geométrrico e detalh
hamento, raazão pela qu
ual não foi possível effetuar adequ
uações e
alteraações, uma vez que o projeto do sistema viáário praticam
mente foi cooncebido neesta fase
de deetalhamentoo.
Estuddo mais dettalhado da malha
m
viáriaa local e regional foi elaborado
e
ppela FUNCA
ATE, em
outubbro de 20006, denom
minado “Sooluções de Engenhariia para ass Interferên
ncias da
Infraaestrutura Existente
E
com
m o Projetoo, nos Trech
hos I, II, IIc e V”. O eestudo foi realizado
r
de foorma a atendder uma das condicionnantes da Liicença Prév
via, que connsistem em acrescer,
a
ao P
Projeto Báásico Amb
biental (PB
BA), detalhes do Programa dde Relocaçção das
Infraaestruturas a serem Afeetadas pela IImplantação
o do Empreendimento.
O esttudo foi dessenvolvido a partir da identificaçãão em camp
po de todas as interferêências da
infraaestrutura exxistente (estradas, redee de energia, cabos tellefônicos, eentre outross) com o
sistem
ma adutor. O diagnósstico e o caadastramen
nto de todass as interfeerências perrmitiram
compplementar, aprofundarr e atualizzar as informações co
ontidas no projeto básico
b
e,
sobreetudo, identtificar novass interferênccias não apo
ontadas naq
quele nível dde estudo.
Os trrabalhos de campo posssibilitaram a realização de entend
dimentos e nnegociaçõess com as
comuunidades afetadas
a
peelo Empreeendimento, bem com
mo com oss órgãos públicos
respoonsáveis poor obras e serviços, taais como rodovias,
r
esstradas mun
unicipais e vicinais,
concessionárias de serviço
os de transm
missão e diistribuição de energia,, telecomun
nicações,
abasttecimento de
d água, esg
gotamento saanitário, enttre outros.
Com
m relação aoo sistema viário,
v
o “Prrograma dee Relocação
o das Infraeestruturas” tem por
objettivo assegurrar a contin
nuidade do tráfego de veículos naas rodovias federais, esstaduais,
(vicinais),, afetadas pela implaantação doo Empreend
muniicipais e particulares
p
dimento;
recom
mpor o sisttema de esttradas de seerviços de particularess e de camiinhos, garaantindo a
contiinuidade daa circulação
o; assegurarr o trânsito de pedestrees e asseguurar a circulação de
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anim
mais.
Destaa forma, o projeto executivo ddo sistema viário foi elaborado tendo por base as
inforrmações conntidas no Estudo de Innterferênciass, cujas adequações e aalterações efetuadas
e
são aapresentadas na sequên
ncia.
3.8.11 Alteraçõões de Traççado da Maalha Viária
a
Confforme já coomentado no
o item 2.1.112, o projetto executivo
o do sistem
ma viário co
ontempla
estraadas de serrviço, estrad
das de aceesso, estrad
das de operração e maanutenção, estradas
vicinnais de acessso às pontees, desvios de rodoviass pavimentaadas e reconnstrução dee trechos
de roodovias pavimentadas.
As estradas de serviço
s
foraam projetaddas lateralmente ao sisttema adutorr. No projetto básico
estass estradas fooram previsstas próximaas ao limitee da faixa de domínio dde 200 m (llimite de
desappropriação)), enquanto que nestaa fase de detalhamen
nto a mesm
ma foi posicionada
próxiima ao offset do sistem
ma adutor, dde maneira a facilitar o tráfego dass equipes dee serviço
e o aacesso às esttruturas/obrras e as obraas de arte esspeciais (pontes).
As estradas de acesso
a
foram
m concebiddas no Estud
do de Interfe
ferências com
m o objetiv
vo de dar
os e estradaas vicinais nos cruzam
mentos com
m o canal, com os
contiinuidade aoos caminho
aquedutos e com
m os reservaatórios.
Não houve muddanças de trraçado, apennas supressãão das estraadas de acessso que cru
uzam por
sob oos aquedutoos, a estradaa de acesso a jusante do
o dique Mox
xotó e a esttrada de aceesso (que
é um
ma variante da rodovia estadual PE
E-275) que cruza por sobre
s
a aduutora de recalque da
estaçção de bombbeamento EBV-6.
E
As eestradas de acesso sob
b os aqueddutos foram
m suprimidaas tendo em
m conta qu
ue foram
posiccionadas naa saia dos atterros de enncontro dos aquedutos,, estando suujeitas a inu
undações
perióódicas na estação
e
chuv
vosa, ou seeja, exigiriaam manuten
nções/recupperações freequentes
após cada períoddo chuvoso, ou mesmoo durante o período
p
chu
uvoso.
A esstrada de accesso a jusaante do diquue Moxotó foi suprimida uma veez que o traaçado da
mesm
ma interferee com o riiacho Moxootó, ou sejja, cruza peelo riacho em alguns pontos,
ficanndo submerssa em deterrminados peeríodos do ano. Foi mantida a esttrada de aceesso que
contoorna o reserrvatório Mo
oxotó e interrliga estradaas vicinais existentes.
e
A estrada de accesso que co
orresponde a uma variante de um
m trecho da rodovia PE
E-275 foi
elimiinada porquue no projeeto executivvo da estaçãão de bomb
beamento E
EBV-6 a ad
dutora de
recallque foi proolongada e o forebay dde jusante foi
f posicion
nado após a rodovia. Portanto,
P
não sserá necessáário executaar a variantee da rodoviia, tendo em
m conta quee ela passaráá sobre a
adutoora de recallque da estação EBV-6 .
As eestradas de operação e manutennção localizzam-se nas bermas doos canais adutores.
a
Conssequentemeente, não hou
uve alteraçõões de traçaado, apenas a criação dee desvios no
os locais
de ccruzamentoss com obraas de artes especiais, cuja altura livre entr
tre as berm
mas e as
longaarinas das pontes
p
é de, no mínimoo, 1,50 m.
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O traaçado de algumas estrradas vicinaais de acessso às pontes foi ajusttado em fu
unção do
repossicionamentto de deteerminadas oobras de arte
a
especiaais, de man
aneira a peermitir a
concordância daas estradas vicinais
v
exiistentes com
m o posicion
namento orttogonal da ponte
p
ao
eixo do canal.
Os eestudos exisstentes não contemplarram projeto
o de desvio
o das rodovvias pavimentadas e
nem a reconstruução dos trechos das rodovias pavimentad
p
das intercepptados pelo sistema
adutoor. Portantoo, o traçad
do dos desvvios e da reconstruçã
r
ão de trechhos destas rodovias
r
pavim
mentadas (B
BR-232, PE
E-280 e PE-2265) foi con
ncebido nesta fase de ddetalhamentto.
3.8.22 Alteraçõões da Seçã
ão Transverrsal
Nestaa fase de deetalhamento
o do projetoo não foram
m efetuadas alterações dda seção traansversal
das eestradas, maantendo-se os
o critérios e parâmetro
os estabeleccidos no proojeto básico.
Para as estradass de serviço
o, estradas dde acesso e estradas vicinais
v
foraam previsto
os greide
d maneira a acompanhhar o relevo
o local e efeetuar basicam
amente uma limpeza
tipo ““colante”, de
da árrea, com pequenos acerrtos no greiide através da
d compactação do sollo local ou por
p meio
de peequenos ateerros e cortees. A seção transversal dessas estrradas possuii 6,50 m de largura,
sendoo 6,00 m a largura daa plataformaa de tráfego
o, com folg
ga de 0,25 m em cadaa lado da
estraada. Para revvestimento da plataforrma de tráfeego foi prev
vista uma ccamada de saprolito
s
com 0,15 m de espessura. A declividdade da pista de rolam
mento é de 3% do eixo
o para o
bordoo nas estradas de acessso e vicinaais e 3% dee bordo a bordo,
b
no ssentido conttrário ao
canall adutor, naas estradas de
d serviço.
A seção transveersal das esttradas de opperação e manutenção
m
possui 3,500 m de largu
ura. Para
revesstimento daa plataformaa de tráfego foi previstaa uma camaada de saproolito ou bicaa corrida
(quanndo assentaado em mateerial de 3ª ccategoria) co
om 0,12 m de espessurra. A decliv
vidade da
pistaa de rolamennto é de 2% da borda ddo canal em direção ao talude.
A seeção transveersal dos deesvios e daa reconstruçção de trech
hos de rodoovias pavim
mentadas
atendde aos paddrões e norm
mas do DN
NIT - Departamento Nacional
N
dde Infraestru
utura de
Trannsporte, e do
d DER/PE
E - Deparrtamento dee Estradas de Rodaggem do Esstado de
Pernaambuco.
A seeção transveersal dos desvios
d
das rodovias pavimentada
p
as possui 1 1,00 m de largura,
sendoo duas pistaas com 3,50
0 m de larguura, dois aco
ostamentos com 1,00 m de larguraa e folga
de 1,,00 m em cada lado daa rodovia. A declividad
de da pista de rolamennto é de 2%
% do eixo
para o bordo.
A seeção transveersal dos treechos de reeconstrução das rodovias BR-232,, PE-280, PE-275
P
e
PE-2265 (ex-BR--110) possu
ui 14,20 m dde largura, sendo duas pistas com
m 3,60 m de largura,
dois acostamenttos com 2,5
50 m de larrgura e folg
ga de 1,00 m em cada lado da rod
dovia. A
decliividade da pista
p
de rolaamento é dee 2% do eixo
o para o borrdo.
3.9

SISTEMA
A DE DRE
ENAGEM

do no projeto básico,, foi desen
nvolvido
O siistema de drenagem superficiall, concebid
(lanççado) sobre cartas de reestituição aaerofotogram
métricas na escala 1:2.0000, com curvas de
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nívell espaçadas a cada metro, numa ffaixa de 500
0 m ao long
go do eixo do canal adutor do
Eixo Leste.
Nestaa fase de detalhamen
nto foram eefetuados levantament
l
tos topográáficos ao lo
ongo do
sistem
ma adutor, sendo execcutadas seçõões transverrsais a cada 20,0 m, nuuma larguraa de 50,0
m paara cada laddo do eixo do sistemaa adutor. Portanto, forram obtidass informaçõ
ões mais
preciisas da altim
metria do terrreno por onnde se desen
nvolve o sisstema de dreenagem extterna.
Com
m dados maiis detalhado
os e precisoos da situaçção do terreeno por ondde se desen
nvolve o
sistem
ma adutor do Eixo Leeste, foi poossível otim
mizar o traççado do sisttema de drrenagem,
definnindo, com maior preccisão, os poontos de traavessia (bueeiros e overrchutes) do sistema
adutoor e os locaiis por onde se desenvoolvem os can
nais de dren
nagem.
Assim
m, as adequuações e altterações efeetuadas, dem
monstradas na sequênccia, são deccorrentes
do níível de detaalhamento das
d informaações de cam
mpo existen
ntes, bem ccomo dos ellementos
(espeecificamente o projeto geométricoo) do detalh
hamento do
o projeto doos canais ad
dutores e
do siistema viário (estradas de serviço) .
3.9.11 Canais de
d Drenageem
Os canais de dreenagem, de uma maneiira geral, so
ofreram peq
quenas adeqquações e allterações
na exxtensão e no
n posicion
namento, em
m decorrênccia dos lev
vantamentoss topográficcos e do
projeeto geométrrico dos can
nais adutore s, ou seja, com
c
base naas informaçções de cam
mpo e das
linhaas do offsett dos canaiss, foi possívvel definir o posicionaamento, o iinício e o ponto
p
de
desággue de cadaa canal de drenagem ((que ocorree nas alas de
d bueiros e overchutees ou em
talveegues naturaais).
Alterrações signnificativas ocorreram
m apenas em dois trechos doo sistema adutor,
especcificamentee nos segmeentos de cannal 2218 e 2223,
2
decorrrentes de m
mudanças no
o traçado
do eixo do cannal adutor com
c
vistas a preservarr dois reserrvatórios exxistentes naa região,
sendoo um deles de uma Asssociação dee Produtoress da Cooperrativa Moxootó (canal 22
223). De
acorddo com a concepção
o do projetto originall, o eixo do
d canal aadutor cruzza pelos
reserrvatórios, seendo que paara a implanntação das obras
o
os messmos deveriiam ser desttruídos e
elimiinados, razãão pela quall a Projetistta alterou o traçado doss canais de m
maneira a preservar
p
os reeservatórios.
A vaariante do seegmento de canal 22188, que ocorree entre as estacas E68443 e E6895+
+5,19 do
sistem
ma adutor do
d Eixo Leeste, numa extensão dee 1.045,19 m, consistiiu no deslocamento
para a direita doo eixo do caanal em aprooximadameente 215 m, de tal form
ma que o can
nal fique
imeddiatamente a jusante do
d dique ddo reservató
ório existen
nte, evitanddo a destru
uição do
mesm
mo.
Esta alteração do
d traçado do canal iimplicou no
o reposicion
namento doos drenos DL1834,
D
DL1835 e DL1836, inclussive dos ponntos de desságue, uma vez que noo projeto básico
b
os
drenoos DL1834 e DL1835 deságuam a montante de um bueiiro, enquantto que nestaa fase de
detallhamento deeságuam no
o reservatórrio existentee. Os dois bueiros
b
BTC
CC (3,0x3,0
0) foram
repossicionados com
c
o objettivo de receeber as águaas do extravasor da barrragem existtente.
A vaariante do seegmento de canal 22233, que ocorre entre as estacas E84448 e E8499+
+7 (final
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do caanal e iníciio do foreba
ay de monttante da esttação EBV--6) do sisteema adutor do Eixo
Lestee, numa exttensão de 1.087 m, coonsistiu no deslocamen
d
nto para a eesquerda do eixo do
canall, de modo a desviar daa área do re servatório existente
e
e evitar
e
a sua destruição.
Esta mudança no
n traçado de grande parte do caanal 2223 (do km 0+ 580 ao km
m 1+667)
acarrretou em allterações significativass no sistem
ma de drenag
gem externna, pois na situação
origiinal o eixo do
d sistema adutor
a
encoontra-se na linha do talv
vegue natura
ral, recebend
do águas
pluviiais em ambbos os ladoss, razão pelaa qual foram
m projetado
os canais de drenagem nas
n duas
marggens do cannal para caaptar e connduzir as ág
guas que esscoam do ssítio da esttação de
bombbeamento EBV-6
E
e dass bacias hidr
drográficas até
a o reservaatório Barreeiro.
O deeslocamentoo de partee do canal 2223 paraa a esquerd
da, com vvistas a dessviar do
reserrvatório, ressultou na eliminação
e
de alguns drenos na margem
m
dirreita, uma vez que
partee das águaas escoarão
o para o rreservatório
o existente, e na reloocação doss drenos
locallizados à essquerda do canal que,, nesta fasee de detalhamento, se encontra em
e meia
encosta (no Proojeto Básico
o o canal sse encontra dentro do talvegue na
natural). A extensão
e
total de drenos foi
f reduzidaa de 3,28 km
m para 2,57 km
A vaariante do segmento
s
dee canal 22223 interceptta as baciass de drenaggem que atu
ualmente
abasttecem o reeservatório da Cooperaativa Moxo
otó. Para permitir quee as águas pluviais
contiinuem abasstecendo o reservatórioo, foi projeetado um overchute
o
(O
OSCC 1,5X
X1,0) na
estacca E8492+10, de maneeira a permiitir que as águas
á
possaam transporr o sistema adutor e
alcannçar o reservvatório.
Assim
m, com as modificaçõe
m
es propostaas no canal 2223 e no sistema
s
de ddrenagem, as águas
que eescoam a partir da marrgem direitaa do sítio da
d estação de
d bombeam
mento EBV--6 foram
direccionadas parra o reservaatório existeente, sendo que na conccepção origginal são con
nduzidas
peloss canais de drenagem
d
para
p o reservvatório Barrreiro.
3.9.22 Obras de
d Travessia
a
A prrincipal alteração de prrojeto relaciionada às obras de trav
vessia de drrenagem reffere-se à
elimiinação do bueiro sifo
onado. Istoo foi possív
vel porque alguns caanais de restituição
previistos a jusante de deeterminadoss bueiros extrapolaram
e
m a faixa de desapropriação
estabbelecida no projeto bássico, que é de 200 m (100
(
m paraa cada lado do eixo do
o sistema
adutoor). Portantoo, nos casoss em que fooi necessário
o escavar para assentarr o corpo do
o bueiro,
mantteve-se a linnha de fund
do do bueirro, com decclividade (g
geralmente 11%) suficieente para
escoaamento dass águas, atéé alcançar a linha nattural do terrreno, atravvés de um canal
c
de
restittuição, quee, em algu
uns casos, foi necessário desaprropriar áreeas adicionais para
implaantação dass referidas obras.
o
3.9.22.1. Bueiros Tubulares de Concretto
Em rrazão da exxclusão de obras especcíficas paraa passagem da fauna - conforme previsto
iniciaalmente no projeto bássico - a dim
mensão adottada para oss bueiros tub
ubulares de concreto
foi dde 1,50 m dee diâmetro, de maneiraa a permitirr a travessiaa de fauna. Consequentemente,
todoss os bueiros tubulares foram projjetados com
m este diâm
metro, difereenciando ap
penas no
númeero de conddutos (simplles, duplo ouu triplo).
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No pprojeto bássico, no trrecho correespondente ao Lote “D”,
“
foram
m previstos bueiros
tubullares com diâmetro
d
de 1,00 m e 1,,20 m.
Na ddefinição dos
d
padrõees dos bueeiros tubulaares foram adotados os modelo
os e as
recom
mendações do DNIT, pertinentees a esses tipos
t
de ob
bra. Portannto, a utilizzação de
bueirros tubulares ficou reestrita a alltura de aterro do prrojeto geom
métrico doss canais,
limittando-se a 8,00
8
m de alltura acima da geratriz superior do
o tubo.
3.9.22.2. Bueiros Celulares de
d Concretoo
Os bbueiros cellulares prev
vistos no projeto básico apreseentam diferrentes tamanhos e
form
matos, em fuunção das vaazões de dim
mensionamento hidráulico. Predom
minam bueiiros com
seçãoo retangulaar, nas dim
mensões dde 1,00x1,5
50; 2,50x2,00; 1,50x2
x2,00; 2,00x1,50 e
3,00xx2,50.
Nestaa fase de detalhamento
o, os padrõ es dos bueiiros celularees adotadoss correspon
ndem aos
modeelos e as recomendaações do D
DNIT, perttinentes a esses tiposs de obrass, sendo
obserrvados cuiddados especciais para m
maior segu
urança, melh
hor desemppenho e faccilidades
consttrutivas parra as obras a serem impplantadas.
As ddimensões internas
i
dos padrões ppré-estabeleecidos, paraa uso especcífico nestee Projeto
Execcutivo, foram
m hidrauliccamente dim
mensionadass e fixadas em medidaas inteiras, de
d modo
comppatível com
m a faixa daas vazões a serem esco
oadas. As eventuais traavessias com
m vazão
superrior ao limitte dessa faix
xa foram diimensionadaas caso a caaso.
As ddimensões internas
i
doss bueiros ccelulares, dee acordo co
om os moddelos adotad
dos pelo
DNIT
T, ficaram restritos
r
a células
c
quaddradas de 1,,50 m, 2,00 m, 2,50 m e 3,00 m de
d aresta,
variaando unicam
mente o núm
mero de linhhas de condu
utos, limitad
dos a três linnhas paralelas.
Cabee ressaltar que
q no pro
ojeto básicoo também foram
f
conccebidos bueeiros celulaares com
célullas quadradaas com 1,50
0 m, 2,00 m e 3,00 m de
d lado, além
m das célulaas retangulaares.
3.9.22.3. Overchuutes
O prrojeto básicco (PB) previu 13 oveerchutes no trecho do Eixo Lestee correspond
dente ao
Lote “D”, para os quais forram concebbidas estrutu
uras que possibilitavam
m a circulaçção pelas
nutenção loccalizadas naas bermas dos canais, m
mediante um
ma altura
estraadas de operração e man
livre de 4,00 m sob o infrad
dorso dos ovverchutes.
A paartir da definnição final da geometrria do canal adutor, estabelecida nnesta fase dee projeto
execuutivo (PE), houve a necessidade
n
de projetaar 28 overch
hutes, senddo que 18 destes
d
se
encontram assenntados sobre a berma ddos canais adutores,
a
diiferentemennte da conceepção do
PB.
m
doss overchutees não aprresentam
Diannte destas condições, verifica-see que a maioria
conddições de im
mplantação nas diretrizzes estabeleecidas no PB,
P uma veez que a co
oncepção
origiinal não conntempla as estradas dee O&M, quee estão situadas nas beermas do caanal, sob
os ovverchutes.
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Conssequentemeente, ainda que
q fosse m
mantida a co
oncepção do
o PB, dos ooverchutes previstos
p
nestaa fase dos esstudos apen
nas 10 poderriam ser adaaptados para a solução original, seendo que
os ouutros 18 ovverchutes teriam
t
que ser reprojeetados a fim
m de perm
mitir a passaagem da
estraada de O&M
M sob os oveerchutes.
Estass condiçõess determinaantes levaraam a Projetista a deseenvolver sooluções alteernativas
para as obras dee travessia aérea,
a
de moodo que as estradas dee O&M posssam cruzar sobre (e
não sob) os oveerchutes. Tal circunstâância obrigou a previssão de elevvação do grreide das
estraadas de O&M
M acima daa berma do canal, deteerminando a concepçãoo de estrutu
uras com
baixaas alturas e com capaacidades dee suportar tráfego
t
de veículos
v
naas laterais do
d canal
adutoor.
As obbras concebbidas têm ex
xtensões daa ordem de 22,00
2
m, co
orrespondennte à larguraa total da
bocaa da seção do canal (13,14 m), mais as beermas lateraais (8,86 m
m). Estas co
ondições
impliicaram em
m que 40% da extenssão total da
d estruturaa deveria sser cobertaa e com
capaccidade paraa suportar tráfego de veeículos.
Conssiderando, ainda,
a
a co
oncepção orriginal, em que os ov
verchutes deevem possiibilitar o
fluxoo de pedesttres sobre o canal aduutor, ou sejaa, deverá seervir de passsarela, a Projetista
P
adotoou o fecham
mento superrior da totaalidade do overchute
o
permitindo, assim, o trááfego de
veícuulos pela esstrada de O&
&M sobre o overchutee (transversaalmente ao m
mesmo) e o tráfego
de peessoas e aniimais na parrte superior do overchu
ute (sentido longitudinaal).
Com
m esta confoormação geo
ométrica, a nova concepção mosttrou-se vanttajosa em relação
r
à
concepção original nos segu
uintes aspecctos:
 Seção esstrutural traansversal doo overchutee em forma de célula ffechada com
m maior
rigidez e eficiência estrutural;
 Reduçãoo da elevaçãão do greidee das estrad
das de O&M
M, possibiliitando a dim
minuição
nas extennsões das raampas de accesso ao oveerchute;
 Reduçãoo das estrutu
uras auxiliaares para co
ontenção dos aterros dee acesso às estradas
de O&M
M, junto às bordas
b
do caanal adutor;
 Possibiliidade de apo
oiar o overcchute diretaamente nas bermas,
b
ondde estão loccalizadas
as estraadas de O&M, eliiminando ou reduzin
ndo os ppilares, red
duzindo,
consequeentemente, a extensão da travessiaa;
 Transpossição peren
ne com passsagem a seco dos peedestres sobbre o canall adutor,
evitandoo o fluxo no
n caminhoo das águass, com a presença
p
dee sujidades,, lodo e
vegetaçãão rasteira, que
q naturalm
mente se acumulam nos talvegues ;
 Reduçãoo na extensãão das estrutturas em concreto armaado (menor vão).
Na F
Figura nº 3.223, constantte na páginaa seguinte, apresenta-se
a
e a concepçção do overchute do
PB e a nova verrsão adotadaa nesta fase de PE. No entanto, na maioria doos overchutees (18 de
um ttotal de 28)) a estruturra está apoiiada sobre as bermas do canal, oonde as estrradas de
O&M
M passam sobre
s
as céélulas do ovverchute, co
onforme deemonstrado na Figura nº 2.42,
consttante no item
m 2.1.13 deeste documeento.
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4

S
SERVIÇO
OS TOPO
OGRÁFIC
COS E GEOTÉCN
NICOS

Para a elaboraçção do projeto executiivo foi neceessário com
mplementar as informaações de
camppo, com vistas
v
a ob
btenção de dados mais
m
preciso
os sobre o local dass obras,
princcipalmente com relaçãão ao relevoo (condiçõees altimétriccas) e aos aaspectos geeológicogeotéécnicos.
Portaanto, confoorme previsto no conntrato, foraam executaados serviçços topográáficos e
geotéécnicos com
mplementarees que, por sua vez, fo
oram insuficcientes paraa o detalham
mento de
todass as obras de
d engenharia, razão peela qual, possteriormente, foram reaalizados adiitivos de
contrrato para a execução
e
dee serviços aadicionais, dos
d quais alguns eram dde responsaabilidade
do M
MI, que devveria ter rep
passado as informaçõees para à Prrojetista, taal como a poligonal
p
básicca de apoio e a amarraçção e locaçãão do sistem
ma adutor.
4.1

DESCRIÇ
ÇÃO GERA
AL DOS S ERVIÇOS
S

Na ssequência são
s
descrittos os servviços comp
plementares de campoo que serv
viram de
subsíídios para o detalhaamento doo projeto de engenh
haria. Assim
m, apresen
nta-se a
metoodologia addotada na execução
e
doos levantam
mentos topográficos e das invesstigações
geotéécnicas com
mplementarees, bem com
mo relacionaa os serviço
os executadoos.
4.1.11 Levantaamentos To
opográficoss Complementares
A coomplementaação dos serviços
s
toppográficos a cargo da
d Projetistta compreendeu os
levanntamentos nos
n sítios do
os barramenntos, bem co
omo em outtras obras loocalizadas (estações
(
de bbombeamentto e estrad
das de aces so) não ab
brangidas peelo levantam
amento da faixa
f
do
sistem
ma adutor. As ativid
dades realizzadas inclu
uem amarraação, locaçãão e levan
ntamento
planiialtimétrico. Foi realizaado, ainda, o levantamento topogrráfico (amarrração) das áreas de
emprréstimo, o que só fo
oi possível após as definições decorrentees das prosspecções
geolóógico-geotéécnicos realiizadas na árrea de intereesse.
Os seerviços topoográficos co
omplementaares foram realizados,
r
especificam
mente, nas áreas
á
das
barraagens Moxootó, Barreirro, Camposs e Barro Branco
B
(noss eixos dos barramento
os e nas
áreass dos reservvatórios), nas estradas de acesso nas margen
ns dos reserrvatórios Moxotó
M
e
Barreeiro, e nos sítios
s
das esstações de bbombeamento EBV-5 e EBV-6.
Os ddados básicoos que deveeriam ser uutilizados naa elaboraçãão dos trabaalhos corresspondem
aos eelementos cartográfico
c
s indicadoss nas plantas do projeto
o básico, oss marcos daa rede do
IBGE
E existentees na regiião do Em
mpreendimeento, os marcos
m
de materializaação do
estaqqueamento e dos vértiices das pooligonais dee locação do
d Eixo Leeste do PIS
SF, com
seçõees transverssais a cada 20,0 m (50,,0 m para cada
c
lado do
o eixo do caanal), bem como os
marccos da poliggonal de apo
oio implantaados (parciaalmente) pella Gerenciaadora.
No eentanto, devido à paralisação doo contrato do MI/Gerenciadora ccom a Aqu
uactools,
grandde parte doos elemento
os topográfi
ficos não fo
oram dispon
nibilizados pela Geren
nciadora,
uma vez que os mesmos nãão foram exxecutados. Assim,
A
coub
be a Projetissta a materiialização
do esstaqueamennto e dos vérrtices das pooligonais dee locação do
o sistema addutor, bem como da
execuução das seções
s
transsversais, deenominadoss como serrviços topoográficos ad
dicionais
(item
m 4.2 deste documento)
d
).
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Os llevantamenttos topográáficos comp
mplementares foram ex
xecutados dde acordo com as
especcificações técnicas
t
parra execuçãoo dos serviçços topográfficos constaante no Aneexo III.1
dos Termos de Referênciaa do Editall de Conco
orrência Nºº 01/07 - M
MI. A meto
odologia
utilizzada está deescrita na seequência.
4.1.11.1. Amarração Planialltimétrica
Os sserviços toppográficos complemenntares executados foraam amarraddos à polig
gonal de
locaçção do Eixxo Leste e do banco dde marcos de apoio implantadoss parcialmeente pela
Gereenciadora (pparte dos maarcos foram
m implantad
dos e rastreaados pela Prrojetista), que
q estão
amarrrados plannialtimetricaamente à reede básica do IBGE existentes na região, sistema
SAD
D/69 e maréggrafo de Im
mbituba.
a) Trransporte de
d Coorden
nadas
Por m
meio de pooligonal ou simples irrradiamento eletrônico,, classe IIPP (tabela 7 ABNT),
foram
m transportaadas coordeenadas paraa barrotes dee madeira de
d boa qualiidade, pintaados (cor
brancca), de form
mato quadraangular nass dimensõess 10 cm x 10 cm x 500 cm, com pino de
centrragem, idenntificado e aflorando
a
1 0 cm, afasttados não menos
m
de 1550 m, que serviram
s
para a locação de
d trechos de
d canais e l evantamentto de sítios de obras esppeciais (estações de
bombbeamento, barragens,
b
aquedutos,
a
ttúnel, aduto
ora e áreas de
d jazidas).
Nas medidas anngulares, fo
oi admitida como limitte de rejeição de uma série em relação
r
à
médiia e a existência de peelo menos dduas séries após a rejeeição, o vallor estabeleecido em
5.12..1 da normaa NBR 13.133.
As toolerâncias de
d fechamento das polligonais esttiveram de acordo com
m o estabeleecido no
item 6.5.7 da noorma NBR 13.133.
1
m de um véértice de
Todaas as poligoonais implantadas são do tipo fecchadas, ou seja, partem
coorddenadas coonhecidas (par
(
de m
marcos de apoio) e fecham
f
em
m outro vértice de
coorddenadas tam
mbém conheecidas.
b) Trransportes de Cotas
Para os barrotess de madeiraa foram trannsportadas cotas
c
por meio
m de niveelamento claasse IIN,
forme orienttações da no
orma NBR 113.133.
confo
4.1.11.2. Poligonnais Eletrônicas
a) Pllanimetria
As poligonais da classe IIP
P para locaçção dos diqu
ues das barrragens, do ssítio das estações de
bombbeamento EBV-5
E
e EB
BV-6, e dass estradas dee acesso, dee PI a PI, fooram desen
nvolvidas
amarrradas à redde básica do
o IBGE exiistente na região,
r
send
do que paraa o Lote “D
D” foram
adotaados os eleementos daa estação ggeodésica 93718-SAT,
9
, localizadaa no municcípio de
Sertâânia/PE.
Os P
PI’s foram monumenta
m
ados com bbarrotes de madeira dee boa qualiddade, pintaados (cor
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brancca), de form
mato quadraangular, nass dimensõess 10 cm x 10
1 cm x 50 cm, identifficados e
aflorrando 10 cm
m acima do
o terreno naatural. No to
opo dos barrotes, no ccentro da seeção, foi
fixaddo um pino metálico, o que permitte sua centraagem.
Para garantir a posição do
os PI’s duraante a execcução das obras,
o
foram
m implantad
dos dois
paress de barrotees, devidam
mente afastaados do eix
xo da poligo
onal, em cuujo cruzameento dos
seus alinhamenttos permita refazer a poosição do PII.
Os P
PI’s, quandoo não eram intervisíveiis, em tang
gentes exten
nsas, foram monumentados em
um pponto interm
mediário qu
ue garanta a intervisibilidade desejjada entre PPI, por meiio de um
barroote de madeeira de boa qualidade, pintado (cor branca), de formatoo quadrangu
ular, nas
dimeensões 10 cm
m x 10 cm x 50 cm.
As toolerâncias obtidas
o
no fechamento
f
o das poligo
onais estão de acordo ccom o estaabelecido
no iteem 6.5.7 daa norma NB
BR 13.133.
Os cálculos doss fechamenttos lineares das poligon
nais foram obtidos com
m os comprrimentos
dos llados reduziidos à projeeção cartogrráfica, para garantir as precisões ppreconizadaas, sendo
as loocações efettuadas com
m os compriimentos doss lados sem
m as deform
mações do plano
p
da
cartaa.
As ppoligonais principais
p
fo
oram fechaadas partind
do de um par de vérticces de coorrdenadas
georrreferenciadaas da rede de
d marcos dde apoio, ch
hegando a outro vérticee de coorden
nadas da
rede de marcoos de apo
oio, respeittando-se as tolerânciaas de fechhamento conforme
estabbelecido no Anexo III-1
1 do Edital N
Nº 01/07 e no item 6.5.7 da normaa NBR 13.1
133.
Em aalgumas poligonais seccundárias quue apresenttam curvas com desenvvolvimento de PC a
PT dde pequena extensão e com mais dde dois pon
ntos de mud
dança não fo
foi possível fechar a
poliggonal dentrro da preciisão desejadda (requerida), porém
m apresenttam erro máximo
toleráável nas medições
m
an
ngulares e llineares, razão pela qu
ual as refer
eridas curvaas foram
calcuuladas aberttas.
b) Altimetria
Na loocação dos barramento
os, dos sítioos das estaçções de bom
mbeamento EBV-5 e EBV-6,
E
e
das eestradas de acesso, os eixos
e
foram
m estaqueado
os a cada 20
0,0 m ao lon
ongo dos treechos em
tangeente, atravéés de piquettes de madeeira nas dim
mensões 2 cm
c x 2 cm x 10 cm, teendo, no
mínim
mo, 1 cm aflorando
a
em
m relação aao terreno natural.
n
Os piquetes
p
forram pintado
os na cor
brancca.
Os ddemais ponntos caracteerísticos doo alinhamen
nto dos eix
xos, tais coomo PC’s e PT’s,
tambbém foram materializad
m
dos no terrenno.
As cootas dos PI’’s, piquetes e inflexõess acentuadas do terreno
o foram deteerminadas por
p meio
de niivelamento, classe IIN,, da norma N
NBR 13.133
3.
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4.1.11.3. Seções Transversai
T
is
Cadaa piquete im
mplantado, espaçado a cada 20,0 m, corresponde a umaa seção tran
nsversal,
com extensão dee 50,0 m paara cada laddo do eixo, nivelado
n
dee acordo com
m a classe IIIN,
I
nos
extreemos e noss pontos caaracterísticoos de mudaança de decclividade. O
Os extremo
os foram
estaqqueados com
m piquetes, na cor azull, de dimen
nsões 2 cm x 2 cm x 200 cm, afloraando, no
mínim
mo, 1 cm.
A orttogonalidadde das seçõees transverssais foi asseegurada pelo
o uso de priisma hexago
onal e as
distââncias mediddas à trena.
Nos locais ondee o comprim
mento das sseções transsversais ultrrapassou oss 50,0 m, co
omo nos
talveegues naturaais onde esstão previsttas obras de
d travessia (bueiros), foi executaada uma
poliggonal planiaaltimétrica auxiliar,
a
parralela a prin
ncipal, de mesma
m
preccisão, com vistas
v
ao
proloongamento do
d levantam
mento das seeções.
4.1.11.4. Levantaamento Plan
nialtimétricoo
a) Esstações de Bombeame
B
ento
As ááreas dos sítios das esttações de bbombeamen
nto EBV-5 e EBV-6 fooram retrataadas por
meioo de levanttamento claasse IVPA da norma NBR 13.1
133, amarraados à redee básica
existtente.
Estaçções totais Topcon
T
e nííveis de pre cisão NA2 foram utilizzados para a medição angular
a
e
lineaar, e trenas de
d aço e fibeerglass foraam utilizadaas para as medições
m
lineeares.
As árreas dos sítios das estaações EBV--5 e EBV-6 foram representadas eem plantas na
n escala
1:1.0000, compattível com o formato A
A1, de mod
do que pudeessem ser rrepresentadas numa
únicaa planta, e traçadas curvas de níveis a cada
c
0,50 m,
m resultannte de niveelamento
geom
métrico em
m cada pon
nto da maalha demaarcada no campo deentro da faixa
f
de
desappropriação definida
d
no Projeto Báásico.
b) Baarragens (M
Moxotó, Ba
arreiro, Caampos e Barro Branco
o)


Demarcaação do Eixxo

No aalinhamentoo do eixo daas barragenns, em suas ombreiras, foram impplantados marcos
m
de
concreto, pintaddos na cor branca,
b
de fo
formato tron
nco piramidal-quadranggular, de dim
mensões
15 cm
m x 30 cm
m x 70 cm, aflorando nno mínimo 10 cm. No
o caso da nnão intervisiibilidade
entree marcos (ccaso do diq
que Moxotóó), em cadaa um deles foram impllantados maarcos de
orienntação, de cor preta, afastados nno mínimo de 100,0 m. Os maarcos de orrientação
possuuem as messmas caracteerísticas doss marcos im
mplantados próximos
p
daas ombreiraas.
Todoos os marcoos foram enccimados poor chapa de aço inox co
onvexa, ondde foram graavados a
siglaa MI, seu número id
dentificador e uma crruzeta de centragem.
c
Os marco
os foram
amarrrados planiialtimetricam
mente, confforme descrrito anteriorm
mente.
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Perfil Loongitudinal

O alinhamento do eixo daas barragenns foi estaqueado a caada 20,0 m,, com piqu
uetes nas
dimeensões de 2 cm x 2 cm x 20 cm, piintados na cor
c branca, levando
l
taccha de centrragem. O
eixo foi levantaddo por meio
o de levantaamento classse IVPA da norma NBR
R 13.133.
Todoos os piquuetes e infflexões inteermediárias do terren
no foram ccotados atrravés de
nivellamento da classe IIN.
O peerfil longittudinal do eixo das barragens foi represeentado nas seguintes escalas:
horizzontal 1:2.000 e verticaal 1:200.


Levantam
mento Planialtimétricoo do Eixo da
as Barragen
ns

O levvantamentoo do sítio do
o eixo das barragens foi
f executad
do por meioo de uma malha
m
de
pontoos equidistaantes de 20
0,0 m, por iirradiamentos dos piqu
uetes do peerfil longitu
udinal do
eixo das barrageens.
A maalha foi toda estaquead
da com piquuetes pintados na cor azzul, nas dim
mensões de 2 cm x 2
cm x 20 cm, e seus extremo
os (da malhha) levaram marcos de cor e dimennsões iguaiss aos das
ombrreiras. O nivvelamento dos
d marcos e piquetes também
t
é da
d classe IIN
N.
O levvantamentoo planialtimétrico, de aacordo com as especifiicações técnnicas, deverria ter se
estenndido por 200,0
2
m a jusante
j
e a montante do
d eixo da barragem. Tendo em conta a
pequuena altura dos
d barrameentos em esttudo (varia de 10,0 m a 20,0 m), a Projetista planejou
p
(e exxecutou) estender o levaantamento nnas seguintees extensões:
 Dique Moxotó:
M
40,0
0 m para cadda lado do eixo;
e
 Barragem
m Barreiro: 40,0 m parra cada lado
o do eixo;
 Barragem
m Campos: 60,0 m paraa cada lado do eixo;
 Barragem
m Barro Braanco: 50,0 m para cadaa lado do eix
xo.
O leevantamentoo foi representado em
m planta naa escala 1:2.000, com
m curvas de
d níveis
espaççadas a cada 0,50 m, em
m formato qque atenda às normas da
d ABNT.


mento Planialtimétricoo dos Reservvatórios
Levantam

O levvantamentoo planialtiméétrico da áreea dos reserrvatórios daas barragenss Moxotó, Barreiro,
B
Cam
mpos e Barrro Branco consistiu
c
noo levantameento de áreeas com finnalidade de estudos
hidroológicos (reelação cotaa x área x volume) das barrageens, constaando de am
marração
planiialtimétrica,, execução de poligonnal princip
pal, execuçãão de poliggonais secu
undárias,
execuução de seçções transveersais e reprresentação gráfica
g
das áreas
á
levanttadas.
O levantamentoo foi amarrado ao Sisttema Básicco planiméttrico e altim
métrico disp
posto na
área,, de acorddo com o descrito aanteriormen
nte. As deeterminaçõees planiméétricas e
altim
métricas foraam executaadas de moodo a atend
derem a fin
nalidade a qque se desttinam os
serviiços, admitinndo-se as to
olerâncias inndicadas naa norma NBR 13.133.
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A moonumentaçãão na área deu-se
d
por m
meio de barrrotes de maadeira nas ddimensões de
d 10 cm
x 10 cm e alturra de 50 cm
m, aflorandoo 10 cm do solo. Além
m deste, foi implantado
o, a uma
distâância mínim
ma de 100,0 m, um outtro de dimeensões idêntticas, que sserviu de orrientação
para a implantaçção da polig
gonal princiipal.
A pooligonal prrincipal desenvolveu amarrada por meio dos pontoss determin
nados na
amarrração planiialtimétrica,, através de poligonais classe IIP, no sentido longitudinaal, com a
coloccação de baarrotes de madeira,
m
a caada quilômeetro, e piqueetes (com taaxa) de dimensões 2
cm x 2 cm x 15
1 cm, aflo
orados 2 cm
m, pintadoss nas cores vermelha e branca e número
identtificador, a cada
c
50,0 m.
m
O traansporte dee cotas foi executado ppor nivelam
mento classe IIN, senddo cotado o terreno
naturral junto a toodos os barrrotes e piquuetes.
As poligonais seecundárias desenvolver
d
ram-se a paartir da polig
gonal princiipal, a cadaa 1,0 km,
com implantaçãão de barro
otes de maddeira nos vértices, form
mando circcuitos fechaados que
t
s.
serviira de apoioo às seções topográficas
As ccoordenadass e cotas foram
f
obtiddas através de poligon
nais classe IIP e niveelamento
geom
métrico classe IIN.
A caada 50,0 m foram
f
implaantados piqquetes, send
do determinaadas suas cooordenadass e cotas,
que sserviram dee apoio às seeções topoggráficas.
Amaarradas nos piquetes im
mplantados ao longo das
d poligonaais secundár
árias e espaççadas de
50,0 m, foram determinado
d
os pontos ccotados no terreno, esp
paçados de 25,0 m, qu
ue foram
nivellados taqueoométricameente.
Foi executado, concomitantemente ccom o das seções top
pográficas, por interm
médio de
irraddiamentos, levantamentto de acidenntes notáveiis, naturais,, como ondu
dulações, depressões
e aflooramentos de
d rocha, ou
u artificiais,, tais como cercas,
c
estraadas e consttruções diveersas.
O levvantamentoo planialtim
métrico dos rreservatório
os está apreesentado naa escala de 1:5.000,
no fo
formato A-11 da ABNT
T, sendo o relevo rep
presentado por
p meio dde curvas de
d níveis
equiddistantes a cada
c
metro e por pontoos cotados, em terreno
os planos, as
assim como também
nas eelevações e depressõess. Os pontoss cotados fo
oram previsstos sempree que o afasstamento
das ccurvas de níível for supeerior a 1 cm
m, na escalaa da planta. Foi destacaada a curva mestra a
cada intervalo de
d 5,0 m, aprresentando,, também, os
o seguintes elementos:
 Reticuladdo a cada 250 m;
 As escallas numérica e gráfica, o nome daa firma execcutora (no ccaso, a Projetista), a
data do levantament
l
to;
 Quadro de
d articulação e códigoo da folha;
 Valores das coorden
nadas planaas nos quatro
o cantos da folha;
 Legendaa dos aciden
ntes e elemeentos levantaados, repressentados naas folhas.
As toolerâncias obedecidas,
o
consideranndo-se o pro
oduto final na escala 11:5.000, aten
ndem ao
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presccrito na norm
ma NBR 13
3.133.
c) Leevantamento de Jazid
das
O levvantamentoo de jazidas foi executaado por polligonação eletrônica, nnuma área com
c
uma
malhha de pontoss estaqueado
os com piquuetes equidiistantes de 20,0
2 m, nas dimensões de 2 cm
x 2 ccm x 20 cm,, aflorando 2 cm, orient
ntada magneeticamente.
Nos extremos da
d área foram
m cravadoss piquetes, de
d cor brancca, nas dim
mensões de 4 cm x 4
cm x 70 cm, aflorando
a
10
1 cm. As áreas das jazidas fo
oram repressentadas em
m escala
comppatível com
m as dimen
nsões da árrea, em forrmato da ABNT,
A
inclluindo os furos
f
de
sonddagens. O poosicionamen
nto das jaziddas foi indicado em plaanta básica da área.
4.1.11.5. Registroo de Dados
Os ddados de cam
mpo, de aco
ordo com aas especificaações técniccas, deveriaam ser anottados em
caderrnetas (folhhas duplas), com canetaa esferográffica de cor azul ou preeta, sem rassuras. As
caderrnetas someente foram utilizadas
u
paara o nivelaamento geom
métrico.
Umaa vez preencchidas, as fo
olhas deveriiam ser rubrricadas pelo
o Fiscal, quee destacariaa a 1ª via
e a reemeteria aoo setor respo
onsável pelaa verificaçãão da qualid
dade dos serrviços. Os dados
d
de
camppo anotadoss em caderrnetas foram
m posteriormente lançados em pllanilhas eleetrônicas
EXC
CEL, para coonstarem neeste relatórioo e serem entregues à Fiscalização
F
o.
Para os demais serviços (amarração,
(
locação, poligonação
p
o e seções ttransversaiss) foram
utilizzados equippamentos (estação totall) que possu
uem coletoras de dadoss no formato
o padrão
do siistema TOP
POGRAPH9
98SE. Estess dados foraam fornecid
dos à equipee de fiscalizzação de
camppo, juntameente com os
o relatórioss que acom
mpanharam as mediçõões dos serv
viços de
camppo.
4.1.11.6. Serviçoss Executado
os
Os sserviços toppográficos complemen
c
ntares execu
utados nas barragens (Moxotó, Barreiro,
B
Cam
mpos e Barroo Branco), nas estaçõees de bomb
beamento (E
EBV-5 e EB
BV-6), nas jazidas,
nas eestradas paavimentadass e nas esttradas de acesso
a
do sistema
s
aduutor do Eix
xo Leste
comppreenderam
m:


D
Dique Moxootó:
 amarraçã
ão do diquee através ddo transporte de coordenadas (0,6642 km) e de cotas
(0,475 km
m);
al eletrônicaa para locação do eixo (5,254
(
km);;
 poligona
ento geométrico do eixxo (5,254 km
m);
 nivelame
mento planialtimétrico do eixo do
d barramen
nto e da árrea do reseervatório
 levantam
(139,0488 ha).



E
Estrada de Acesso
A
no Dique
D
Moxootó:
 amarraçã
ão da estrad
da através ddo transporrte de coord
denadas (2,8893 km) e de cotas
(0,869 km
m);
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poligonaal eletrônicaa para locação das estraadas (4,801 km);
nivelameento geométrico do eixxo das estrad
das (4,528 km).
k



B
Barragem Barreiro:
 amarraçã
ão da barrag
gem atravéss do transpo
orte de coorrdenadas (1,,782 km) e de cotas
(0,529 km
m);
al eletrônicaa para locação do eixo (2,91
(
km);
 poligona
ento geométrico do eixxo (2,91 km);
 nivelame
mento planialtimétrico do eixo do
d barramen
nto e da árrea do reseervatório
 levantam
(92,911 ha).
h



E
Estradas de Acesso
A
na Barragem
B
B
Barreiro:
 amarraçã
ão das estraadas atravéss do transpo
orte de coorrdenadas (0,,822 km) e de cotas
(0,515 km
m);
al eletrônicaa para locação das estraadas (2,895 km);
 poligona
ento geométrico do eixxo das estrad
das (2,895 km).
k
 nivelame



B
Barragem Campos:
 amarraçã
ão da barrag
gem atravéss do transpo
orte de coorrdenadas (0,,955 km) e de cotas
(0,305 km
m);
al eletrônicaa para locação do eixo (0,60
(
km);
 poligona
ento geométrico do eixxo (0,60 km);
 nivelame
mento planialtimétrico do eixo do
d barramen
nto e da árrea do reseervatório
 levantam
(118,9622 ha).



B
Barragem Barro Branco
o:
 amarraçã
ão da barrag
gem atravéss do transpo
orte de coorrdenadas (1,,335 km) e de cotas
(0,418 km
m);
al eletrônicaa para locação do eixo (0,619
(
km);;
 poligona
ento geométrico do eixxo (0,619 km
m);
 nivelame
mento planialtimétrico do eixo do
d barramen
nto e da árrea do reseervatório
 levantam
(24,25 ha).



E
Estação de Bombeamen
B
nto EBV-5:
 levantam
mento planiaaltimétrico do sítio da estação de bombeameento (11,922 ha). A
amarraçãão e locaçção foram feitas juntamente com
m os segm
mentos de canal a
montantee e jusante da
d estação E
EBV-5.



E
Estação de Bombeamen
B
nto EBV-6:
 amarraçã
ão da estação através do transporrte de coorrdenadas (1 ,04 km) e de cotas
(0,242 km
m);
al eletrônicaa para locação da estaçãão (0,58 km
m);
 poligona
ento geométrico do eixxo (0,58 km);
 nivelame
mento planiaaltimétrico ddo sítio da estação
e
de bombeamen
b
nto (12,02 ha).
h
 levantam
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R
Rodovia Esttadual PE-280:
 amarraçã
ão da relocaação do treccho da rodo
ovia atravéss do transpoorte de coorrdenadas
(0,28 km
m) e de cotass (0,12 km) ;
al eletrônicaa para locação do eixo (1,528
(
km);;
 poligona
ento geométrico do eixxo (1,528 km
m);
 nivelame
f
de 25 m para caada lado do eixo da
 seções trransversais a cada 20 m, numa faixa
rodovia a ser relocado (4,60 km
m).



R
Rodovia PE-265 (ex-BR
R-110):
 amarraçã
ão da relocaação do treccho da rodo
ovia atravéss do transpoorte de coorrdenadas
(1,102 km
m) e de cotas (0,055 km
m);
al eletrônicaa para locaç ão do eixo (1,09
(
km);
 poligona
ento geométrico do eixxo (1,09 km);
 nivelame
m, numa faix
xa de 25 m para cada laado do eixo
o rodovia
 seções trransversais a cada 20 m
(2,95 km
m).



JJazidas:
 amarraçã
ão das jazid
das através do transporrte de coord
denadas (1, 736 km) e de cotas
(1,736 km
m);
mento planiaaltimétrico ddas áreas dee empréstim
mo de materi
rial (17,093 ha).
 levantam

4.2

SERVIÇO
OS TOPOG
GRÁFICO S ADICIO
ONAIS

Atravvés do Priimeiro Terrmo Aditivvo Contratu
ual, foram realizados os levanttamentos
topoggráficos dennominados de adicionaais, referenttes à amarraação, locaçãão e seccion
namento
(seçõões transverrsais a cadaa 20,0 m, nnuma faixa de 50,0 m para cadaa lado do eixo) dos
segm
mentos de canal
c
do sistema adutoor do Eixo
o Leste. Esta atividadee não faz parte
p
do
escoppo originall do Contraato da Projjetista e esstava, iniciaalmente, a cargo da empresa
Aquaactools, senndo que os resultados
r
ddos levantam
mento na faaixa do sisttema adutorr deveria
ter siido fornecidda à Projetiista ao iníciio dos serv
viços topogrráficos com
mplementarees, o que
não oocorreu. Assim, o MI incorporou
i
eestes serviçços ao Contrrato da Proj etista.
Os serviços toopográficoss adicionaiis executad
dos pela Projetista compreend
deram a
implaantação doss marcos dee materializ ação do esttaqueamento
o e dos vérttices das po
oligonais
de loocação do Eixo
E
Leste, no trecho ccompreendid
do entre o reservatório
r
o Copiti e a adutora
Monnteiro, bem como o raastreamentoo dos marcos da rede de apoio fundamentaal, cujos
marccos deveriam
m ter sido im
mplantados pela Aquacctools.
Ao iiniciar os trabalhos
t
de
d locação dos segmeentos do caanal adutorr do Eixo Leste, a
Projeetista constaatou que as informaçõees existentes sobre os marcos
m
das ppoligonais de apoio
implaantados peela Aquacto
ools eram preliminarees e insuficientes parra a execu
ução dos
serviiços, uma vez
v que nem
m todos os m
marcos prev
vistos no Eiixo Leste fooram implaantados e
os ellementos pllanimétricoss e altimétrricos apreseentados corrrespondiam a coordenaadas não
ajusttadas e cotass ortométriccas.
Deviido à impossibilidade na
n execuçãoo dos serviços topográfficos, a Gereenciadora autorizou
a
a Proojetista paraa que execu
utasse a im
mplantação dos marcoss de apoio que faltavaam (num
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total de 13) e efetuasse
e
o rastreamennto de todo
os os 41 marcos
m
com
mpreendidos entre o
reserrvatório Coopiti e o térrmino da aadutora Monteiro, de modo
m
a obbter as coorrdenadas
ajusttadas com vistas
v
ao fechamento daas poligonaiis de locação do canal aadutor. Tam
mbém foi
autorrizado o traansporte de cotas (geom
métricas) en
ntre os parees de marcoos T5-017/T
T5-018 e
T5-0053/T5-054.
Os serviços toppográficos adicionais
a
fforam realizzados de accordo com as normas técnicas
aceittáveis; tais como:
c
NBR
R 13.133 (S
Serviços de Topografiaa), NBR 14..166 (Norm
matização
de G
GPS) e NBR
R 10.068 (Deesenho Técnnico).
4.2.11 Poligonaal Básica dee Apoio
A pooligonal básica de apoio
o implantadda ao longo do Eixo Leeste permitiuu amarrar o sistema
adutoor à rede báásica do IBG
GE existentee na região do Empreen
ndimento.
4.2.11.1. Transpoortes de Coo
ordenadas
A im
mplantação da poligon
nal básica, cujos trab
balhos foram
m iniciadoss pela Aqu
uactools,
consiistiu na monnumentalizaação e mediição de vérttices equidistantes de 55,0 km, em pares de
marccos. No Lotte “D” a eq
quidistânciaa entre os pares
p
de maarcos é basttante variáv
vel, com
mínim
ma de 2,97 km e máxim
ma de 7,20 km.
A finnalidade daa poligonal básica é ddar referencciamento e apoio à obbra, no tocante aos
trabaalhos topogrráficos já reealizados e a realizar. Consequent
C
temente, a ppoligonal fo
oi locada
próxiimo à faixaa de trabalho, fora daa faixa de desapropriaação do sisstema aduto
or, cujos
marccos se encoontram nas proximidaades de esttradas vicin
nais e rodoovias pavim
mentadas
existtentes na reggião.
A oriigem e fechhamento da poligonal bbásica de ap
poio está relacionada aoos marcos do
d IBGE,
existtentes na reggião. A poliigonal foi am
marrada ao Sistema Geeodésico Brrasileiro - SG
GB.
Para aferição das
d observaações efetuaadas com GPS, foi utilizada
u
a Estação Geodésica
SERT
TÂNIA, doo IBGE, cód
digo Internaacional 93718-SAT, loccalizada na cidade de Sertânia,
S
no esstado de Perrnambuco, pertencente
p
e à RBMC.
Os m
marcos implantados são
o de concretto, traço 1:2
2:4, nas
dimeensões 10 cm
c x 20 cm
m x 40 cm
m, afloradoss 5 cm
acim
ma do terrenno natural, com chapaa de identifficação
(ver foto ao ladoo).
As ddeterminaçõões (rastreaamento doss marcos) foram
execuutadas atravvés do método diferenncial estáticco com
temppo mínimo de rastream
mento dos satélites de
d 1:00
hora,, tempo suficiente parra resolver as ambigu
uidades
com constelaçãoo mínima de
d cinco sattélites e PD
DOP de
seis, ou menor, cuja finaliidade foi gaarantir preccisão mínim
ma de 1:1000.000, estaabelecida
pela norma NBR
R 14.166.
Os eqquipamentoos GPS utilizados no raastreamento possuem dupla
d
frequêência (L1 e L2).
L
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As ccoordenadass foram deeterminadass no sistem
ma geodésicco, UTM e topográficco local,
referrenciados aoos elipsóides WGS-84 e SAD-69.
4.2.11.2. Transpoortes de Cottas
O appoio altiméttrico implan
ntado tem ppor finalidade permitir o controle seguro dass cotas a
serem
m utilizadass ao longo do
d Empreenndimento, sendo de vittal importânncia por se tratar de
projeeto hidráulicco.
Foram
m utilizadoos os marccos e os azimutes da
d poligonaal básica dde apoio para
p
sua
identtificação.
O traansporte dee cotas tevee origem e fechamento
o em marco
os do IBGE
E, havendo
o sempre
nivellamento e contranivelamento. Noo caso do Lote “D”, as cotas tiiveram orig
gem nos
marccos T5-017 e T5-018, implantadoos próximo ao reservatório Copiti,, cujas info
ormações
foram
m fornecidaas pela Gereenciadora attravés da co
orrespondência CTE12227, de 01/08
8/08.
Coubbe à Projetista o transp
porte de cottas geométricas, com nível
n
digitall eletrônico,, modelo
Topccon DL-1022C, com preecisão de 1 m
mm/km, do par de marrcos (T5-0177 e T5-018)) situado
nas m
margens doo reservatóriio Copiti (téérmino do Lote “C”) até
a o par dee marcos (T
T5-053 e
T5-0054) localizzado no fin
nal do Eixoo Leste, pró
óximo ao aççude Poçõees, no muniicípio de
Monnteiro/PB.
Na eexecução doo transportee de cotas foi adotadaa precisão da
d ordem dde 12 mm k (raiz
quaddrada de k), sendo “k” o número dee quilômetrros percorrid
dos.
4.2.11.3. Elaboraação de Ban
nco de Dadoos dos Marccos Implanttados
Foram
m elaboraddas monograafias dos maarcos da red
de de apoio fundamenttal, com a descrição
d
do loocal e acessos, croqui de
d situação e localizaçãão, foto do marco, cotaas e coorden
nadas de
cada marco e maarco de azim
mute implanntado.
4.2.22 Amarraação e Loca
ação do Can
nal Adutorr
O treecho do sisstema aduto
or do Eixo Leste comp
preendido entre
e
o reseervatório Co
opiti e a
adutoora Monteirro foi amarrrado à Poliggonal Básicca de Apoio
o através dee poligonaiss do tipo
fechaada.
4.2.22.1. Transpoorte de Coordenadas
O traansporte dee coordenad
das da Poliggonal Básicca de Apoio
o aos eixoss dos segmentos de
canall teve comoo objetivo assegurar
a
o controle daas coordenaadas dos vérrtices dos eixos
e
dos
canaiis e foram executados com a utiliização de estação
e
totall, com as seeguintes tollerâncias
de feechamento:
 Angular:: 20” k (raaiz quadradaa de k); send
do “k” o número de esttações;
 Linear: 1:3.000.
1
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4.2.22.2. Transpoorte de Cota
as
O traansporte de cotas da Po
oligonal Báásica de Apo
oio aos eixo
os dos segm
mentos de caanal teve
comoo objetivo assegurar
a
o controle dee cotas dos eixos dos canais
c
e foraam executados com
a utiilização de nível auto
omático, coom a seguinte tolerân
ncia de fecchamento: precisão
mínim
ma de 20 mm k (raiz
(
quadrrada de k), sendo “k
k” o númeero de quillômetros
percoorridos.
4.2.22.3. Poligonnal Eletrônicca (Locaçãoo do Eixo dos
d Canais)
A paartir da Poliigonal Básicca de Apoioo foi efetuaada a locaçãão dos eixoss dos segmentos do
canall adutor, coom piquetess constituíddos de madeira de boaa qualidade,, nas dimen
nsões de
2 cm
m x 2 cm x 20
2 cm, nos quais
q
foram
m fixadas, em
m seu topo, um pino meetálico, estaaqueados
de 200 m em 200 m, bem co
omo em toddos os pon
ntos notáveis, tais com
mo PI’s, PC’s, PT’s,
acideentes topoggráficos, cru
uzamentos ccom estradas, margens de rios e córregos, cercas e
demaais elementoos de utilidaade pública .
Em ttodos os piiquetes imp
plantados fooram coloccadas estacaas-testemunnha, constitu
uídas de
madeeira de boa qualidade, nas dimenssões de 5 cm
m x 1,5 cm x 60 cm, onnde foi escrrito, com
tinta a óleo, de cima para baixo,
b
o núm
mero corresspondente do
d piquete. E
Estas estacaas foram
locallizadas sem
mpre à esqueerda do estaaqueamento
o, no sentid
do crescentee de sua nu
umeração
(de m
montante paara jusante do
d sistema aadutor).
Todoos os PI’s fooram materiializados poor barrotes constituídos
c
s de madeirra de boa qu
ualidade,
nas ddimensões de
d 7,5 cm x 7,5 cm x 5 0 cm, nos quais
q
foram fixados, em
m seu topo, um pino
metáálico. Para garantir
g
a po
osição dos P
PI`s durantee a execução
o das obras,, foram imp
plantados
dois pares de baarrotes, dev
vidamente aafastados do
o eixo da poligonal, cuujo cruzameento dos
seus alinhamenttos permita refazer a poosição do PII, conformee Figura nº 44.1 a seguir.

Fig
gura nº 4.1 - C
Croqui de Im
mplantação dos PI’s

A prrecisão míniima linear adotada
a
é dde 1:3.000 e angular dee 20” k (rraiz quadrad
da de k),
sendoo “k” o núm
mero de estaações.
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4.2.22.4. Nivelam
mento Geom
métrico
Os eiixos locadoos do sistem
ma adutor forram nivelad
dos e contraanivelados a partir da Poligonal
P
Básicca de Apoiio implantaada ao longgo do Eixo Leste. Foraam niveladdas todas ass estacas
locaddas e as mudanças
m
accentuadas ddo perfil do terreno através
a
da utilização de nível
autom
mático.
Nos locais ondee existem açudes
a
e reeservatórios ao longo do
d eixo do sistema ad
dutor foi
anotaado o nível d’água, em
mbora tais innformações variam muito ao longoo do ano em
m função
das ccondições cllimáticas reegionais.
A prrecisão míniima adotadaa no nivelam
mento geom
métrico é dee 20 mm kk (raiz quad
drada de
k), seendo k o núúmero de qu
uilômetros ppercorridos.
4.2.22.5. Seções Transversai
T
is
As seeções transvversais foraam levantaddas com o espaçamento
o de 20,0 m em 20,0 m (a cada
estacca), com a extensão dee 50,0 m paara ambos os lados do
o eixo do ssistema adu
utor. Nos
talveegues onde estão previistas obras de travessiia (bueiros) foi adotadda uma exteensão de
100,00 m para caada lado do eixo, ou sejja, foi levan
ntada toda a área de dessapropriação
o.
As seções transversais em pontos de relevância (travessias de córregoss, estradas vicinais,
rodovvias, ferrovvias) são orrtogonais, eexecutadas com nível automático,, com espaaçamento
entree as seções também
t
20 m.
Os elementos pllanialtimétrricos geradoos ao longo dos eixos dos
d segmenntos do canaal adutor
foram
m processaddos através de softwaree específico
o (no presen
nte levantam
mento foi ad
dotado o
TopoographSE988), de form
ma a constittuir uma faaixa topogrráfica na esscala 1:2.000, com
curvaas de nível espaçadas
e
a cada metroo.
4.2.33 Serviçoss Executado
os
Os seerviços topoográficos ad
dicionais coompreenderaam os seguiintes trabalhhos:


S
Segmento de
d Canal en
ntre o Reseervatório Copiti e o Aqueduto
A
B
Branco (E59
967+7 a
E
E7390):
 amarraçã
ão do canal através de transporte de
d coordenaadas (4,0666 km) e cotaas (1,590
km);
al eletrônicaa para locação (39,068 km);
 poligona
ento geométrico do eixxo (39,068 km);
k
 nivelame
xa de 50 m em cada laddo do eixo do canal
 seções trransversais a cada 20 m numa faix
(143,8000 km).
N
Nota: num trecho
t
de canal
c
foi neecessário, devido
d
à ex
xistência dee um açude, efetuar
bbatimetria nuuma área dee 2,418 ha.



S
Segmento dee Canal entrre os Aqueddutos Brancco e Barreiro
o (E7390 a E7550):
 amarraçã
ão do canal através de transporte de
d coordenaadas (0,5422 km) e cotaas (0,246
km);
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poligonaal eletrônicaa para locação (4,129 km);
k
nivelameento geométrico do eixxo (4,129 km
m);
seções trransversais a cada 20 m
m, numa faix
xa de 50 m em cada lad
ado do eixo do canal
(16,600 km).
k



S
Segmento de
d Canal en
ntre o Aqueeduto Barreeiro e o Reservatório Moxotó (E
E7550 a
E
E7880):
 amarraçã
ão do canal através de transporte de
d coordenaadas (0,4833 km) e cotaas (0,483
km);
al eletrônicaa para locação (7,865 km);
k
 poligona
ento geométrico do eixxo (7,865 km
m);
 nivelame
m, numa faix
xa de 50 m em cada lad
ado do eixo do canal
 seções trransversais a cada 20 m
(33,00 km
m);



S
Segmentos de
d Canal en
ntre os Reserrvatórios Moxotó
M
e Barreiro (E81335 a E8341):
 amarraçã
ão dos can
nais através de transpo
orte de coo
ordenadas ((1,774 km) e cotas
(0,654 km
m);
al eletrônicaa para locação (4,123 km);
k
 poligona
ento geométrico do eixxo (4,123 km
m);
 nivelame
m, numa faix
xa de 50 m em cada lad
ado do eixo do canal
 seções trransversais a cada 20 m
(17,900 km).
k
N
Nota: deviddo à pequen
na extensãoo dos segm
mentos de canal a monntante e jusante da
eestação EBV
V-5, a am
marração e locação do
o sistema adutor
a
ocorrreu entre os dois
reeservatórioss.



S
Segmento dee Canal entrre o Reserv atório Barreeiro e a Estaação EBV-66 (E8400 a E8500):
E
 amarraçã
ão do canal através de ttransporte de
d coordenaadas (1,652 km);
al eletrônicaa para locação (2,770 km);
k
 poligona
ento geométrico do eixxo (2,770 km
m);
 nivelame
m, numa faix
xa de 50 m em cada lad
ado do eixo do canal
 seções trransversais a cada 20 m
(5,800 km
m).
N
Nota: quanddo da execu
ução dos seerviços de campo,
c
quee ocorreu noo período chuvoso,
c
pparte deste segmento
o encontravva-se subm
merso, razãão pela quual foi ex
xecutado
leevantamentto planialtim
métrico em 6,437 ha, em
e substituiição às seçõões transverrsais. No
eeixo do cannal, a monttante da esstação EBV
V-6, existe um açude, onde foi efetuada
bbatimetria em
m 4,62 ha.



S
Segmento de
d Canal entre
e
a Esttação EBV--6 e o Reservatório Campos (E
E8530 a
E
E8838+3,055):
 amarraçã
ão do canal através de transporte de
d coordenaadas (1,5522 km) e cotaas (0,529
km);
al eletrônicaa para locação (8,379 km);
k
 poligona
ento geométrico do eixxo (8,379 km
m);
 nivelame
m, numa faix
xa de 50 m em cada lad
ado do eixo do canal
 seções trransversais a cada 20 m
(30,700 km).
k
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S
Segmento dee Canal entrre os Reservvatórios Campos e Barrro Branco ((E8875 a E9
9133):
 amarraçã
ão do canal através de transporte de
d coordenaadas (0,7599 km) e cotaas (0,380
km);
al eletrônicaa para locação (7,492 km);
k
 poligona
ento geométrico do eixxo (7,492 km
m);
 nivelame
m, numa faix
xa de 50 m em cada lad
ado do eixo do canal
 seções trransversais a cada 20 m
(25,850 km);
k



S
Segmento de
d Canal enttre o Reserrvatório Barrro Branco e o Túnel Monteiro (E9165 a
E
E9653):
 amarraçã
ão do canal através de transporte de
d coordenaadas (1,7455 km) e cotaas (1,449
km);
al eletrônicaa para locação (12,754 km);
 poligona
ento geométrico do eixxo (12,754 km);
k
 nivelame
m, numa faix
xa de 50 m em cada lad
ado do eixo do canal
 seções trransversais a cada 20 m
(48,80 km
m).
N
Nota: foi prrevista umaa variante nnum trecho
o deste segm
mento de ccanal de maneira
m
a
ppreservar o traçado da
d rodoviaa PE-265 (ex-BR-110
(
0), sendo ccomplemen
ntado os
seguintes seerviços: am
marração do canal atrav
vés de tran
nsporte de ccoordenadaas (0,113
kkm) e cotass (0,056 km
m), poligonaal eletrônicca para locaação (1,6688 km), niveelamento
ggeométrico do
d eixo (1,6
668 km) e seeções transv
versais (3,80 km).



T
Túnel Monteeiro (E9653
3 a E9803):
 amarraçã
ão do túnel através de transporte de
d coordenaadas (0,4799 km) e cotaas (0,155
km);
al eletrônicaa para locação (3,0 km));
 poligona
ento geométrico do eixxo (3,0 km);;
 nivelame
n
faixa de 100 m (15,400
(
km)).
 seções trransversais numa



S
Segmento de
d Canal entre
e
o Túúnel Montteiro e a Adutora
A
M
Monteiro (E
E9803 a
E
E10276+12,,00):
 amarraçã
ão do canal através de transporte de
d coordenaadas (1,541 km) e cotaas (0,584
km);
al eletrônicaa para locação (11,075 km);
 poligona
ento geométrico do eixxo (11,075 km);
k
 nivelame
m, numa faix
xa de 50 m em cada lad
ado do eixo do canal
 seções trransversais a cada 20 m
(48,400 km).
k



A
Adutora Moonteiro:
 restituiçã
ão topográfi
fica (estaca E
E10276+12
2,00 = E00 a E157);
ão da polig
gonal atravéés de transp
porte de coordenadas (1,545 km)) e cotas
 amarraçã
(1,284 km
m);
al eletrônicaa para locação (7,122 km);
k
 poligona
ento geométrico do eixxo (7,122 km
m);
 nivelame
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seções trransversais a cada 20 m
m, numa faix
xa de 20 m para o ladoo direito e 40
0 m para
o lado esquerdo
e
(onde foi exeecutado o cadastramen
c
nto do riachho Mulungu
u, casas,
currais, cercas,
c
entree outros) doo eixo da ad
dutora (18,840 km).



A
Amarração de PI’s: attendendo àss especificaações técnicas, foi feiita a amarrração da
ggrande maiooria dos PI’s
P
de locaação do siistema aduttor, atravéss do transp
porte de
ccoordenadass em 21,643
3 km.



S
Seções nos Talvegues Naturais: ffoi necessáário prolong
gar as seçõões transverrsais nos
loocais onde estão
e
previsstas algumaas obras de travessia
t
(bu
ueiros), senndo executad
dos mais
333,80 km de
d seções trransversais e 14,00 haa de levanttamento plaanialtimétrico, com
vvistas a detaalhar os canaais de restituuição a jusaante dos bueeiros.

A exxecução doos trabalho
os de camppo e escrittório foram
m desenvollvidos segu
uindo às
recom
mendações constantes nas especcificações téécnicas aprresentadas nno Anexo III.1 do
Editaal de Concoorrência Nº 01/07,
0
do M
Ministério daa Integração
o Nacional.
4.3

SERVIÇO
OS GEOTÉ
ÉCNICOS ADICION
NAIS

Em ttermos prátticos, as co
ondicionanttes a seguirr listadas orientaram
o
a programaação dos
serviiços geotécnnicos adicio
onais:
 A necesssidade de investigarr a existên
ncia e disp
ponibilidadee de mateeriais de
construção, cujas informaçõees geotécnicas do pro
ojeto básicco são lim
mitadas e
insuficieentes, frente às demanddas de obra;
 As conddições geotéécnicas loccais, verificadas duran
nte a inspeçção de cam
mpo, que
indicaram
m pequena cobertura dde solo (maaterial de 1ª categoria)) sobre o horizonte
h
rochoso (material de
d 3ª categooria) e pequ
uena presençça de materrial de 2ª caategoria,
como paadrão region
nal no Lotee D, diferen
ntemente dos perfis geoológico-geo
otécnicos
apresentados no pro
ojeto básico;
 As quanntidades e localizaçõees dos serrviços geottécnicos fooram definiidas por
obra/estrrutura, send
do que as m
microlocalizzações foraam efetuadaas em camp
po, com
orientaçãão técnica específica;
e
 Com visstas a melho
orar o grau de informaações das camadas em
m 1ª e 2ª cattegoria e
atendenddo à orientaação da Geerenciadora,, foram reaalizadas trinncheiras em
m vez de
poços dee inspeção/trradagem;
 As pesquuisas de jazzidas foram
m efetuadas com base em
e inspeçãoo local, apo
oiada por
fotos aérreas, que oriientaram as investigaçõ
ões geotécn
nicas de cam
mpo.
Cabee destacar que
q especificamente paara o trecho
o compreend
dido entre o emboque do túnel
Monnteiro e o deságue
d
no riacho Muulungu, a montante
m
do
o açude Pooções, foi realizada
r
camppanha de innvestigaçõess complemeentares, basseada nos reesultados doo respectivo
o estudo
de allternativas de
d traçado.
A prrogramação dos serviços de camppos foi ajusstada relativ
vamente à pprevisão oriiginal de
contrrato em funnção na in
nspeção de campo reaalizada pelaa equipe téécnica da Projetista
P
(realiizada entree 10 e 14 de
d março dde 2008) e devidamentte subsidiadda pelas deefinições
técniicas decorreentes da reu
união setoriial de geoteecnia ocorriida na Gereenciadora em
m 25 de
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marçço de 2008, bem como em decorrêência de eveentos subseq
quentes.
Assim
m, a prograamação iniccial dos serrviços geotéécnicos de campo desccrita no documento
12400-PTR-20200-04-02-001
1 (Program
mação dos Serviços Geotécnicoos) foi maais tarde
atuallizada por meio de Notas
N
Técnnicas, corrrespondências e outroos expedien
ntes. As
atuallizações foraam realizad
das em decoorrência de:
 Necessiddades de aju
uste verific adas durantte a elaboraação dos seerviços prev
viamente
program
mados;
 Possibiliidades de intensificaçção das so
ondagens nos
n trechoss de canal com a
execuçãoo de trincheiras (poçoos de inspeçção), com custo bastaante inferiorr ao das
sondagenns à percusssão e rotativvas;
 Complem
mentações de
d investigaações geotéécnicas em locais que demandaram
m maior
intensidaade de info
ormações em
m virtude da
d necessidade de connformação do
d perfil
geotécnico indicativ
vo;
 Prospecçções de jazidas anteriorrmente não identificadaas;
 Complem
mentações de
d investigaações geotéécnicas em locais de trraçados alteernativos
(variantees e trecho do
d estudo dee alternativaas do túnel Monteiro).
Em rrazão das premissas su
upramencionnadas, e considerando a fundamen
ental importtância de
um nnível adequuado de in
nformações geotécnicaas para o desenvolvim
d
mento dos projetos
execuutivos das obras
o
em qu
uestão, foi iidentificadaa a necessidaade de aditaamentos em
m relação
ao Contrato origginal.
nto das conndições geo
otécnicas em
m determinnados locais e com
Para o melhor conhecimen
n
conhecimento em ev
ventuais ajuustes no trraçado e
vistaas a proporrcionar o necessário
estruuturas, foi prevista a complem
mentação das investig
gações geoológico-geottécnicas,
incluuindo sondaagens rotattivas, a peercussão e trincheiras;; ensaios dde perda d’água
d
e
infilttração; e enssaios laboraatoriais de ccaracterização física, reesistência e deformabiliidade.
Os seerviços de campo
c
e lab
boratório fooram direcio
onados para o estudo geeotécnico dos
d sítios
de baarramento, fundações
f
de
d estrutura s, estanqueiidade de obras hidráuliicas, estabillidade de
taluddes, construçção de aterrros e tecnoloogia dos maateriais de construção.
c
Umaa das premiissas básicaas para a ellaboração do
d plano dee trabalho ffoi a otimizzação do
balannço de maateriais, inclusive com
m determiinação das espessuras
as e caractterísticas
tecnoológicas doos materiaiis de 1ª, 2ª e 3ª categorias
c
provenientees das esccavações
obriggatórias.
Os serviços de
d campo e laboratóório foram
m realizado
os pelas sseguintes empresas
e
subcoontratadas, as quais forram submettidas à aprov
vação préviia da Gerencciadora/MI.
 RW Geoologia e Geo
otecnia Ltdaa. – investig
gações de caampo (sonddagens);
 STS Servviços Técniicos de Sonddagem Ltdaa. – investig
gações de caampo (sond
dagens) e
ensaios de
d laboratórrio.
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A Prrojetista exeecutou, com
m equipe próópria, a escaavação de trincheiras
t
e registro do
os perfis
das m
mesmas.
A Unniversidade Federal do
o Rio Grandde do Sul (U
UFRGS) foii subcontrattada para reealização
de ennsaios espeeciais, os qu
uais foram pprogramado
os e especifficados a ppartir dos reesultados
dos eensaios de caracterizaç
c
ão. Os ensaaios especiais realizados foram:
 Ensaios de conduttividade hi dráulica: ensaios
e
de condutividdade hidráu
ulica em
equipam
mento de parrede flexívell sobre corp
pos de provaa compactaddos;
 Ensaios de resistênccia ao cisalhhamento: en
nsaios triaxiiais tipo adeensado não--drenado
opressão (C
CIU) e ensaiios de cisalh
hamento dirreto.
com meddida de poro
O prrofissional da
d Projetistaa responsávvel pelo aco
ompanhamento dos serv
rviços foi o geólogo
Osm
mar Gustavoo Wöhl Coelho, com apoio locaal de profissionais geootécnicos: geólogos
g
Ezeqquiel Martinns Sequeira e Cláudio N
Netto Lumm
mertz.
O eqquipamento mecânico utilizado
u
paara apoio à realização dos serviçoos de escavaação das
trinchheiras foi a retroescavaadeira. Estee serviço dee investigaçãão geotécniica foi execu
utado de
form
ma orientadda pelos reesponsáveiss pelo aco
ompanhamento dos seerviços dee campo
(geóllogos de caampo) que, concomitaantemente à escavação
o, elaboravaam a descriição e o
regisstro fotográáfico dos peerfis exposttos para po
osterior envio às equippes de escriitório da
Projeetista.
Umaa vez escavaadas as trinccheiras e deescritos os perfis,
p
nos locais
l
adequuados (prev
viamente
estabbelecidos), foram coletadas am
mostras de solo paraa realizaçãão de enssaios de
caraccterização específicos.
e
A prrogramaçãoo dos serviços geotéccnicos com
mplementarees teve poor base os estudos
geolóógicos e ass investigaçções geotéccnicas desen
nvolvidos por
p ocasiãoo da elaborração do
projeeto básico, que resultou na propo sição para complemen
ntação dos ddados necesssários à
elabooração do projeto
p
execcutivo. Tam
mbém constiituíram direetrizes para a programaação dos
serviiços geotécnicos de campo a insspeção de campo reallizada pelaa equipe téccnica da
Projeetista.
As investigaçõões geognó
ósticas exe cutadas tiv
veram por objetivo proporcion
nar uma
caraccterização mais
m detalhaada das estruuturas geotéécnicas de jazidas e funndações dass obras a
serem
m construíddas, bem com
mo a quantiificação dass escavações e aterros ssegundo a classe
c
de
mateeriais (1ª, 2ª ou 3ª categ
goria).
Os trrabalhos dee campo executados coonstaram, basicamente
b
e, da execuçção de sond
dagens a
percuussão, rotattivas, trinch
heiras execcutadas com
m retroescaavadeira e ccoleta de amostras
a
deforrmadas e inndeformadass.
Na eexecução desses
d
serviços foram
m utilizadas as diretrizzes e espeecificações técnicas
emitiidas pela ABGE
A
– Asssociação B
Brasileira dee Geologia de Engenhharia e os registros
r
serãoo apresentaddos em boletim técnicco padronizaado pela en
ntidade (Maanual de So
ondagens
da A
ABGE – Boletim 3 – 4ª. Edição, 19999).
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No ccaso da neecessidade de
d retiradaa de amo
ostras semi--deformadass do tipo “shelby”
“
(amoostrador tubbular de parredes finas)), objetivan
ndo a realizzação de ennsaios laborratoriais,
para avaliação geotécnica de locais onde passaam ocorrer camadas dde argilas moles a
médiias (com resistência SP
PT de até 6 golpes/30 cm), esta coleta
c
obedeeceu à Norm
ma NBR
98200 – Coleta de Amostraas Indeform
madas de So
olos de Baiixa Consisttência em Furos
F
de
Sonddagem, emittida pela AB
BNT. De foorma semellhante, as am
mostras de solos do tip
po bloco
talhaado, serão obtidas
o
com os mesmoss cuidados para
p
preserv
var a estrutuura originall do solo
e as ccondições de
d umidade natural, utiilizando a Norma
N
NBR
R 9604 da A
ABNT – Abeertura de
Poçoo e Trincheeira de Insspeção em Solo, com
m Retirada de Amosttras Deform
madas e
Indefformadas.
Os ennsaios de densidade
d
reealizados noos poços dee inspeção (trincheiras)) seguiram à Norma
NBR
R 7185 da ABNT – Determinaçção da Maassa Específica Aparen
ente “In Sittu” com
Emprego do Frrasco de Areia”.
A
A ddeterminação da umidade naturall “In Situ”” seguiu,
o – Determ
minação do Teor
T
de Um
midade de SSolos, que consta
c
da
prefeerencialmennte, o Anexo
Norm
ma NBR 64457 – Amo
ostras de S
Solo – Prep
paração parra Ensaios de Compacctação e
Ensaaios de Carracterização
o. Alternativvamente, a determinação da um
midade foi realizada
r
tambbém “in situu”, utilizand
do o Métodoo Expedito do Alcool (DNER – D
DPT M 88 – 64, ou
simillar) ou o Méétodo Exped
dito do “Sppeedy” (DNE
ER – DPT M 52 – 64, oou similar)..
Os eensaios de infiltração utilizaram as diretrizees e especifficações doo Boletim nº
n 04 da
ABG
GE, Ensaios de Permeab
bilidade em
m Solos, emiitido em jun
nho de 19966.
Na cclassificaçãoo dos soloss atravessaddos pelas so
ondagens, especialmen
e
nte na classsificação
apressentada nos perfis indiv
viduais das mesmas, fo
oi utilizada a Norma N
NBR 7250 da ABNT
– Ideentificação e Descriçãão de Amoostras de Solos Obtidaas em Sonddagens de Simples
Recoonhecimentoo dos Solo. Foi dada a devida ênfaase ao emprrego dos criitérios táctiss-visuais
na deefinição dass característticas geotéccnicas dos solos,
s
incluindo a dilattância, a resistência
seca e a conssistência prróxima doo limite dee plasticidaade, de m
modo a perrmitir o
enquuadramento no Sistema Unificado de Classificcação de So
olos (USCS)).
A classificação dos materiiais atravesssados pelas sondagen
ns foi compplementada, quando
uipe encarreegada da execução daas investigaações, com base na
julgaado relevannte pela equ
Norm
ma NBR 6502 da ABN
NT – Rochass e Solos – Terminolog
T
gia.
Nas descrições dos maciçços e de suuas cobertu
uras de solo
os residuaiss jovens, conforme
solicitação paraa detalhameento de fisssuras e outrras descontiinuidades, fforam utilizzados os
critérrios da ABG
GE que con
nstam da Trradução nº 12 – Métod
dos para desscrição Quaantitativa
de D
Descontinuiddades em Maciços
M
Rochhosos, emittida em novembro/19833.
4.4

SERVIÇO
OS GEOTÉ
ÉCNICOS DE ESCRITÓRIO E ENSAIOSS

Os seerviços geootécnicos fo
oram executtados de acordo com as
a recomenddações conttidas nas
especcificações técnicas parra a execuçãão de serviçços geotécnicos constanntes do Aneexo III.2
do Edital de Conncorrência Nº
N 01/07-M
MI, conformee descrito a seguir.
As aamostras dee solo paraa realizaçãoo de ensaios de caractterização fooram coletaadas nas
trinchheiras execuutadas, em locais seleccionados.
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4.4.11 Metodoloogia para Execução
E
doos Ensaios Geotécnico
os
Diferrentemente dos ensaiios corriquueiros de caracterizaç
c
ção de maateriais, os ensaios
especciais foram
m programad
dos à mediida que foram sendo obtidas
o
as aamostras de solo e
identtificadas as suas necesssidades e naaturezas, du
urante as exeecuções dass prospecçõees.
As aamostras deformadas
d
e indeform
rmadas coletadas foraam acondiccionadas em local
proteegido, deviidamente ordenadas
o
e identificcadas, com
m o objetiivo de maanter as
caraccterísticas originais,
o
atéé que fossem
m ensaiadass.
As am
mostras inddeformadas que se desttinariam à realização de ensaios dee umidade natural
n
e
princcipalmente as
a amostrass semi-deforrmadas do tipo “shelby
y” e as amoostras indefformadas
do tiipo bloco de
d solo talh
hado, que sse destinariiam à execcução de ennsaios espeeciais de
deforrmidade e eventualmen
e
nte de resisttência, foram
m acondicio
onadas em ccâmara-úmiida, com
os deevidos cuidaados para manter
m
as coondições de umidade em
m que elas fforam recolh
hidas.
Os ennsaios realizados foram
m:
 Caracterrização com
mpleta: abranngendo graanulometria com sedim
mentação, lim
mites de
liquidez e de plasticcidade (LL e LP), densiidade dos grrãos e umiddade naturall;
 Ensaios de compactação em corpos dee prova mo
oldados a partir de amostras
a
selecionaadas proced
dentes dos ppoços de insspeção execcutados ao llongo dos eixos
e
dos
canais para
p
definiição dos pparâmetros dos materriais obtidoos nas esccavações
obrigatórrias, objetiv
vando a utiliização dos mesmos
m
nos aterros;
 Ensaios de compacttação e CBR
R em corpo
os de prova moldados a partir de amostras
a
selecionaadas proced
dentes dos ppoços de insspeção execcutados no llocal das ob
bras para
definiçãoo dos parââmetros doos materiaiis obtidos nas escavaações obrigatórias,
objetivanndo a utillização doss mesmos na constrrução dos maciços de
d terra
compacttados.
As prrincipais esspecificaçõees técnicas uutilizadas neestes ensaio
os estão relaacionadas a seguir:
 NBR 64457/86 da ABNT – Amostras de Solo – preparaçãoo para Enssaios de
Compacttação e ensaaios de Caraacterização;;
 NBR 71881/84 (com
m errata de 8 8) da ABNT
T – Solo – Análise
A
Graanulométricca;
 NBR 64559/84 da AB
BNT – Soloo – Determiinação do Limite de Liqquidez;
 NBR 7180/84 (com
m errata de 88) da ABN
NT – Solo – Determinnação do Limite
L
de
Plasticiddade;
 NBR 71882/85 (com
m errata de 8 8) da ABNT
T – Solo – Ensaio
E
de C
Compactaçãão.
4.4.22 Metodoloogia dos En
nsaios Espeeciais
A segguir são dettalhados os procedimenntos adotado
os nos ensaios especiaiis.
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a)) Ensaios de Condutividade Hidr
dráulica
Os eensaios utilizados para a determinnação do co
oeficiente dee condutividdade hidráu
ulica dos
soloss foram reallizados em câmara triaaxial (permeeâmetro de parede flexxível, Figurra nº 4.2,
abaixxo).

Figuraa nº 4.2: Equiipamento Utiilizado nos En
nsaios de Con
ndutividade H
Hidráulica

Na m
moldagem dos corposs de provaa, as amosstras de solo foram uumedecidass com a
quanntidade de água
á
necesssária para obbter o teor de umidade desejado,, homogeneeizadas e
aconndicionadas em sacos plásticos. Es ses eram mantidos
m
ved
dados por um
m período de
d tempo
nuncca inferior a 24 horas com
c
o propóósito de garrantir a com
mpleta homoogeneização
o do teor
de uumidade noo solo. Caada corpo de prova, após o téérmino da compactaçção, era
imeddiatamente removido
r
do interior ddo molde, pesado em balança
b
eletrrônica e verrificadas
suas dimensões com a utillização de uum paquím
metro, com precisão dee 0,01 g e 0,01 cm
respeectivamentee. A seguir os corpos de prova foram
f
levad
dos diretame
mente para a câmara
triaxiial de paredde flexível.
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Antees da colocaação de cad
da corpo dde prova no
o interior daa câmara trriaxial e in
niciado o
ensaiio de conddutividade hidráulica,
h
era feita uma
u
verificaação de satturação do sistema
(painnel de conduutividade hidráulica
h
e câmara triaaxial). A veerificação erra realizadaa através
de ppercolação de
d água deestilada e ddesaerada no
n equipam
mento. Essee procedimento era
realizzado com o propósito de
d eliminar possíveis bolhas
b
de ar no sistemaa e ao mesm
mo tempo
verifficar a existêência de quaalquer vazaamento nas conexões
c
e válvulas.
Cadaa corpo de prova
p
a ser ensaiado
e
eraa imediatam
mente colocado na basee da câmaraa triaxial,
envoolto por um
ma membrana de láttex, selada por dois anéis de vedação em
e cada
extreemidade. O topo e a base
b
do corrpo de prov
va ficavam em contatoo com duas pedras
porosas previam
mente fervid
das para rem
mover o ar existente
e
no
o interior doos poros. Nãão foram
utilizzados papéiis filtros devido ao recceio de inteerferência co
om a conduutividade hiidráulica
mediida.
Com
m a câmara triaxial
t
mon
ntada, conteendo o corp
po de prova,, a próximaa etapa realiizada era
a perrcolação de água da basse para o toopo do corpo
o de prova a fim de rem
mover o ar existente
e
no innterior do coorpo de prova. O proceesso consisttia em conecctar uma linnha de dren
nagem na
partee inferior doo corpo de prova
p
e outtra na parte superior. Essas
E
linhass de drenageem eram
conectadas a buuretas nas du
uas extremiidades da cââmara triaxiial. A câmar
ara triaxial era
e então
preennchida com
m água e eraa aplicada noo corpo de prova uma pressão connfinante dee 30 kPa,
com a finalidadde de minim
mizar o fluuxo d’água entre a membrana e o corpo de prova,
durannte a percollação. Apóss a aplicaçãão da pressãão confinan
nte, a buretaa conectadaa na base
do ccorpo de prrova era prreenchida c om água destilada
d
e o processoo de percolaação era
iniciaado. Esse prrocesso durrava aproxim
madamente dois dias.
Term
minada a etaapa de perccolação, eraa iniciado o processo de aplicaçãão da contrapressão
para aumentar o grau de saaturação do corpo de prrova. A con
ntrapressão eera aplicadaa através
de inncrementos simultâneoss de 50 kPaa na pressão confinante e na contraapressão, dee modo a
mantter a tensãoo efetiva con
nstante em 30 kPa durante o processo, até attingir um paarâmetro
B (B
B=u/c) próximo
p
de 1,0. Esse vvalor de tenssão efetiva (30
( kPa) foii utilizado seguindo
s
as reecomendaçõões de que a pressão confinante deve estar no mínimoo 30 kPa acima
a
da
poroppressão em
m ensaios que
q visem ddeterminar a condutiv
vidade hidrráulica de solos.
s
A
contrrapressão erra aplicada no topo doo corpo de prova
p
e esp
perava-se a sua equalizzação na
base..
Para a realizaçãão do ensaio
o de conduttividade hid
dráulica, op
ptou-se por adotar a técnica de
ensaiio de cargaa constante. A escolha deu-se porrque, na reaalização de ensaios co
om carga
variáável, existiaa a possibiliidade de vaariação do volume
v
de bolhas
b
de ar oclusas ex
xistentes
no coorpo de proova. Isso pod
deria alterarr significatiivamente o valor de k, pois o aum
mento das
bolhaas de ar pooderia redu
uzir a área transversal disponívell no interioor dos solos para a
percoolação do flluido.
O prrocedimentoo para man
nter a cargga constantee no ensaio
o de conduutividade hiidráulica
consiistia no deslocamento de
d uma coluuna de merccúrio existente no painnel de condu
utividade
hidrááulica até a formação
o de uma coluna verrtical. A posição
p
da coluna permitia a
percoolação ser realizada
r
daa base para o topo do corpo de pro
ova. O desloocamento da
d coluna
era oobservado durante
d
a reealização doo ensaio. Utilizou-se
U
para
p
ensaiarr os solos altura
a
de
colunna de merccúrio de 5 cm a 15 cm, de mo
odo a ser obtido
o
um valor de gradiente
g
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hidrááulico menoor que 30.
O fluuxo de águua através do
d corpo dee prova pro
ovoca alteraação da poosição da co
oluna de
merccúrio. Com o auxílio de
d uma réguua graduadaa e de um cronômetro
c
o era determ
minado o
intervvalo de tem
mpo necessáário para um
m deslocam
mento mensurável da ccoluna de mercúrio.
m
Com
m esses dadoos, e assumindo a lei dee Darcy, o valor
v
do coeeficiente de condutividaade k foi
obtiddo através da
d equação que
q segue:

ondee:


aaHg = área do
d tubo plásstico que coontém a colu
una de merccúrio [m²];



hh’ = altura do
d corpo de prova [m];



A
Ap = área doo corpo de prova
p
perpeendicular ao
o fluxo [m²];




H = desloccamento da coluna de m
mercúrio nu
um intervalo
o de tempo [[m];



t = tempo neecessário paara o deslocaamento H
H da coluna de
d mercúrioo [s];



H = comprim
mento total da coluna dde mercúrio
o [m];



w = peso esspecífico d’água [kN/m
m³];



Hg = peso específico
e
do
d mercúrioo [kN/m³].
b)) Ensaios de Resistên
ncia ao Cisaalhamento

Os eensaios de cisalhamen
nto direto e os ensaio
os triaxiais contam coom instrum
mentação
eletrôônica. A aqquisição auto
omática de ddados por meio
m de um microcompputador possibilita a
execuução de enssaios de lon
nga duraçãoo, em que a coleta maanual de daddos seria in
nviável e
sujeiita a várioss tipos de erros. A aaquisição automática
a
apresenta, ainda, a vantagem
impoortante em ensaios
e
triax
xiais de perrmitir o cálcculo e a plo
otagem da ttrajetória dee tensões
efetivvas aplicaddo ao corpo
o de provaa em tempo real. Ou
utra grande vantagem está no
reduzzido intervaalo de tem
mpo em quee as leiturass podem seer realizadaas, permitin
ndo uma
análiise mais detalhada
d
do
d
compportamento do solo, particularm
mente a pequenas
p
deforrmações, caaracterísticaa extremameente importaante para o estudo de ssolos estrutu
urados.


E
Equipamentos dos Ensaaios de Cisaalhamento Direto
D

Os eensaios forram realizaados em uum equipam
mento de cisalhamennto direto do tipo
deforrmação conntrolada, daa marca Wy
Wykeham Faarrance Int. (Figuras n os 4.3 e 4..4). Este
equippamento ennsaia corposs de prova dde 60 mm de
d diâmetro
o e 20 mm de altura. A tensão
verticcal do ensaaio é aplicad
da através dde pesos co
olocados em
m um penduural simples ou com
braçoo de alavannca. Neste ensaio,
e
o coorpo de pro
ova de solo é colocadoo no centro de uma
caixaa bipartida e sobre suaa face superrior se aplica a tensão
o vertical deesejada. Através da
impoosição de um
m deslocam
mento horizoontal de um
ma das partees da caixa em relação
o à outra
(com
m velocidadde constantee), são meddidos a força de cisallhamento noo plano dee ruptura
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impoosto ao corppo de prova pela divisãão da caixa, o deslocam
mento horizoontal entre as
a partes
superrior e inferrior da caix
xa e o desllocamento vertical do cabeçote dde carga du
urante o
ensaiio.

Fiigura nº 4.3: Equipamento para Ensaiio de
nstrumentadoo
Cisalhameento Direto In

Figura
F
nº 4.4:: Detalhe do E
Equipamento
o para
En
nsaio de Cisa
alhamento Diireto Instrum
mentado

Para possibilitarr a aquisição automáttica de dad
dos, a medição da forçça de cisalh
hamento
apliccada no corppo de provaa foi realizadda com uma célula de carga Kratoos MM (cap
pacidade
2 kN
N) devidameente calibraada. O desloocamento vertical
v
do corpo
c
de prrova, assim como o
desloocamento horizontal daa caixa de ccisalhamentto, foi mediido por meiio de um transdutor
de ddeslocamenttos Gefran LTM050, também devidamente
d
e calibrado.. A Figuraa nº 4.3,
acim
ma, apresentaa detalhes da
d instrumenntação do equipamento
e
o. Todos oss transdutorees foram
conectados a um
u equipam
mento de aaquisição au
utomática de
d dados, ccontrolado por um
microocomputadoor. O geren
nciamento ddo processo
o de aquisiçção de dadoos foi realizzado por
meioo do softwarre Hewlett Packard
P
HP
P-Vee.


P
Procedimentto dos Ensaaios

Apóss sua molddagem, os corpos de prova com
mpactados foram
f
coloccados na célula de
cisalhhamento doo equipamen
nto, e esta foi montad
da na caixa de cisalham
mento. Foi dado
d
um
espaççamento dee 1 mm entree a parte suuperior e infferior da céllula. A tensãão vertical (normal)
(
do ennsaio foi applicada atrav
vés da coloocação de peesos no pen
ndural simpples (ou no pendural
p
com braço de allavanca para as maiorees tensões), iniciando-sse então a faase de aden
nsamento
do coorpo de proova. Após a sua estabbilização, fo
oi inundada a caixa dee cisalhamento com
águaa destilada. A fase de adensamentto dos corp
pos de prova durou apr
proximadam
mente um
dia, pperíodo em que as defo
ormações doos corpos dee prova encontraram-see estabilizad
das.
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c))

Ensaios Triaxiais Tipo
T Adensaddo Não-Dreenado com Medida de P
Poropressã
ão (CIU)

Os ennsaios triaxxiais CIU foram realizaados seguind
do as recom
mendações dda norma BS
S 1377 –
90 (B
British Stanndard Meth
hods of testt for Soils for Civil Engineering
E
purposes – part 8.
Sheaar strength teests (effectiive stress)).


E
Equipamento

Os ensaios triaxxiais adensaados isotroppicamente não
n drenado
os (CIU) forram realizados com
corpoos de provaa compactad
dos estaticaamente de diâmetro
d
e altura
a
de approximadam
mente 50
mm e 100 mm.
O eqquipamentoo utilizado para a reaalização do
os ensaios de compreessão triaxial foi o
desennvolvido e comercializzado pela em
mpresa Willle Geotech
hnik Co. Um
ma vista gerral deste
equippamento enncontra-se na Figura nº 4.5, a segu
uir. A Figura nº 4.7, addiante, apressenta um
diagrrama esqueemático dos diversos componen
ntes e do funcionamen
f
nto do sisttema. O
mesm
mo conta coom uma câm
mara triaxiaal para ensaaios com co
orpos de proova de diâm
metro 50
mm, e possui capacidade
c
para suporrtar até 150
00 kPa de pressão.
p
Coonta ainda com um
ntrole do eqquipamento
o e aquisição automáticca de dadoss a partir
microo-computaddor para con
da innstrumentaçção controlaada por um programa computacion
c
nal desenvoolvido pela empresa
fabricante do eqquipamento
o. A aquisiçção automáática apresen
nta a vantaagem imporrtante de
perm
mitir o cálculo e a plotag
gem da trajeetória de ten
nsões efetiv
vas aplicadaa ao corpo de
d prova,
em teempo real.
O eqquipamento mencionad
do encontra--se instrumentado com
m os seguinttes itens: (aa) prensa
de coontrole mannual ou de servo-contrrole – opção
o utilizada nesta tese; (b) célula de
d carga
internna de capaccidade de 5 kN e preci são 1 N (nºº 1 da Figurra nº 4.5); (cc) um transsdutor de
presssão para meedidas de poropressão
p
o localizado
o na base da
d câmara trriaxial, próximo ao
corpoo de prova (capacidaade 1500 kPa e preecisão 1 kP
Pa) e (d) um transd
dutor de
desloocamento com
c
curso de aproxiimadamentee 38 mm (nº 2) paara as med
didas de
deforrmação do corpo de prova
p
e preecisão de 0,,1 mm. O equipament
e
to possui ainda um
sistem
ma hidropnneumático composto poor um comp
pressor de ar
a próprio, e dois contrroladores
de pressão (trannsdutores) para
p
aplicaação das pressões conffinantes e ccontrapressão (com
preciisão de 1 kP
Pa), localizaados dentro de um sisteema de conttrole de apllicações de pressões
(nº 3) e uma burreta graduad
da instrumenntada para medição
m
da variação voolumétrica (nº 4).
Os coontroladorees de pressão aplicam aas pressões desejadas no
n topo ou nna base do corpo
c
de
provaa (contraprressão) e no
n interiorr da câmarra triaxial (pressão cconfinante). Para a
apliccação da prressão conffinante tem--se como in
nterface ar--água um bbladder (nº 5). Um
reserrvatório eleevado de ág
gua (destilaada) (nº 6) que funcio
ona como ddesaerador também
comppõe o equippamento. O equipamennto conta ain
nda com um
m painel (nºº 7) que posssui dois
manôômetros de aplicação manual de pressões com precisão de 1 kPaa e duas bu
uretas de
preciisão 1 ml quue podem seer utilizadoss em ensaio
os não autom
matizados. U
Uma descriçção mais
detallhada do sisstema triaxiial Wille G
Geotechnik Co.
C pode seer encontraada na web page da
emprresa (http://w
www.wille--geotechnikk.com).
Os eensaios foraam realizad
dos com a célula de carga
c
posiccionada no interior daa câmara
triaxiial, eliminaando assim possíveis
p
prroblemas dee atrito entrre o pistão dde cargas e a tampa
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da cââmara triaxiial. O cabeççote apresenntado na Fiigura nº 4.6
6, adiante, e o pistão de
d cargas
utilizzado nos ennsaios triax
xiais foram os sugerid
dos por Breessani (19900). O pistãão tem a
pontaa arredonddada e o cabeçote
c
teem o apoiio plano (ccavidade), para minimizar o
desloocamento laateral do corrpo de provva quando o pistão e o cabeçote
c
enntram em co
ontato no
inícioo do ensaioo (este é um
m problema comum quaando se utilliza um cabbeçote conv
vencional
com apoio cônicco).

Figura nº
n 4.5: Equipa
amento Utilizzado nos Ensaios Triaxiais (Wille Geottechnik Co.).

Figura nº 4.6
6: Detalhe doo Cabeçote Uttilizado nos Ensaios
E
Triaxxiais
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P
Procedimentto dos Ensaaios Triaxiaiis

Ensaaios de coompressão triaxial ssão ensaio
os muito utilizados para anáálise do
compportamento mecânico e obtençãoo de parâm
metros de resistência
r
ao cisalham
mento e
deforrmabilidadee de solos. Nestes
N
ensaiios um corp
po de prova cilíndrico dde solo (usu
ualmente
com 5 cm de diâmetro
d
e 10 cm de altura) é envolvido
e
por
p uma meembrana dee látex e
ensaiiado em um
ma câmara triaxial que possibilita a aplicação
o de pressãoo de água desaerada
ao coorpo de proova, denom
minada presssão confinaante
σ‘c). Após a applicação daa pressão
confi
finante, um carregameento axial dde compresssão é dado
o pelo movvimento daa câmara
triaxiial relativo a um pistão
o fixo acop lado ao top
po do corpo de prova aatravés da utilização
u
de um
m cabeçote,, gerando um
ma tensão ddenominadaa tensão axial σ’d). Sobb estas cond
dições, a
tensãão axial noo corpo de prova consstitui a tenssão principal maior (σ1), e as tensões
princcipais interm
mediária (σ
σ2) e menorr (σ3) são iguais à preessão de coonfinamento
o, então,
tem-se: σ’2= σ’3= σc e σ’1= σd + σ’cc. Tubos esp
peciais paraa drenagem
m conectadass ao topo
e à bbase do corrpo de prov
va permitem
m o fluxo dee água desaaerada tantoo para dentro como
para fora do mesmo.
m
Atrravés dos ttubos de drenagem
d
são realizaddas a apliccação de
contrrapressões para
p
saturaçção da amo stra, a med
dição de porropressões ddurante ensaios não
drenaados e a medição de variaç ões
volum
métricas duurante ensaio
os drenadoss.
No ddecorrer de um
u ensaio de
d compres são
triaxiial são feitaas leituras da carga axxial
apliccada ao corpo dee prova, da
deforrmação
axial,
da
d
variaçção
volum
métrica e/ouu da poroprressão.
A applicação da pressão de confinameento
e daa tensão desvio con
nstituem ddois
estággios distinntos do ensaio de
comppressão triaaxial. As condições de
drenaagem durrante o estágio de
cisalhhamento caracterizam
c
m o tipo de
ensaiio que com
mumente pode
p
ser: (a)
ensaiios não addensados e não drenaddos
ensaios
(UU));
(b)
adensaddos
isotroopicamentee e não dren
nados (CIU
U) e
(c) eensaios adennsados isotropicamentte e
drenaados (CID
D). Neste trabalho se
realizzou o ensaioo triaxial CIIU.
Figura nº
n 4.7: Diag
grama Esquuemático do Sistema
Triaxial Wille
W
Geotech
hnik

4.5

CARACT
TERIZAÇÃ
ÃO GEOLÓ
ÓGICO-GEOTÉCNIICA GERA
AL

Os ddomínios geeológicos gerais por oonde se desenvolve o sistema
s
aduutor do Eix
xo Leste,
correespondente ao Lote “D
D” de projeeto executiv
vo, são com
mpreendidoss basicamen
nte pelas
rochaas do embbasamento cristalino,
c
cconstituído predominaantemente ppor associaações de
rochaas gnáissicoo migmatíticas e, suboordinadamen
nte, rochas graníticas, xxistos, quarrtizitos e
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anfibbolitos, do Pré-Cambria
P
ano.
O em
mbasamentoo cristalino ocorre dom
minantemente desde a barragem
b
C
Copiti até o final do
Eixo Leste com
m recobrim
mentos disppersos dos depósitos inconsoliddados colu
uvionares
comppostos porr areias fin
nas a méddias silto-aargilosas, e por deppósitos alu
uvionares
consttituídos preedominantem
mente de arreias finas a grossa, apresentandoo localmentte níveis
de caascalho, maatéria orgân
nica e cam
madas de arg
gila, se situ
uados ao loongo dos prrincipais
talveegues atraveessados pelo
o sistema addutor.
Com
m base nos ensaios
e
doss materiais coletados ao
a longo do
o desenvolvvimento do sistema
adutoor a áreas de emprésttimo, assim
m como doss resultadoss das prosppecções geo
otécnicas
realizzadas , veerificou-se que, de um
ma maneirra geral, os materiaiss provenien
ntes das
escavvações obriigatórias do
os canais sse prestam para utilizzação nos aaterros, dev
vendo o
contrrole tecnolóógico a serr realizado pela supervisão das obras conf
nfirmar, localmente,
atravvés dos ennsaios de laboratório
l
apropriado
os, a adeq
quação doss materiais para a
consttrução dos aterros.
a
Para a descriçãoo da geolog
gia dos canaais, foi realiizada primeeiramente um
ma análise sobre os
p
então definir os pontos
p
de execução
e
dde novas so
ondagens
dadoos do projetto básico, para
mistaas (SPT e rotativa)
r
e execução dde poços de
d inspeção com coletaa de amosttras para
ensaiios de caraccterização. Também
T
forram realizados recorrid
dos de camppo ao longo
o do eixo
do ccanal, para identificaçãão, mapeam
mento e descrição de afloramenttos (localizaação em
relaçção ao estaqqueamento do
d canal, deescrição dass rochas, meedidas de attitudes de fraturas
fr
e
falhaas, etc.) e iddentificação
o dos tipos dde solos (alluvionares, coluvionarees ou residu
uais) que
recobbrem o subsstrato.
Para a elaboraçãão do perfil geológico ddos canais foram
f
utilizzados os daddos das sond
dagens e
poçoos de inspeçção do projeto executivvo, mais oss dados dass sondagenss do projeto
o básico,
assocciados às innformações pontuais daas ocorrênciias de afloraamentos maapeados ao longo
l
do
recorrrido de cam
mpo junto ao
o eixo de prrojeto.
4.5.11 Segmentoos de Canais
4.5.11.1.

Segmeento de Can
nal 2218

Os rresultados dos
d ensaioss de caractterização geotécnica realizados
r
nno canal 2218
2
são
apressentados noo Quadro nº 4.1, a segguir. Os grááficos das Figuras
F
nos 4.8 e 4.9, adiante,
apressentam os gráficos
g
de Plasticidade
P
e e de ativid
dade da fração argilosa dos solos. A fração
argiloosa presentee nas amosttras mostram
m baixa ativ
vidade.
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Quad
dro nº 4.1: Reesultados dos Ensaios de C
Caracterizaçã
ão dos Solos – Canal 2218
at. 2ª cat.
1ª ca
(m )
(m )

C
Consistência

unlom etria
Grau
Silte
Areia
Pe dreg.
(%)
(%)
(%)
14
41
6

Tottal
(m
m)

Dens.

3,40

4,0
00

1,78

Argila
L
LL
LP IP
(%)
39
41,0 18,0 23,0

3,80

4,3
30

1,75

45,0 21,0 24,0

43

17

34

6

0,55
5

3,65

4,2
20

1,79

41,0 22,0 19,0

26

16

45

13

7114

0,70
0

2,00

2,7
70

1,82

3
35
22,9

12

0

7

85

243

7089

0,50
0

0,00

0,5
50

1,94

NL

NP NP

0

4

244

7070

0,30
0

0,80

1,1
10

1,89

2
27
18,9

0

248

7017,5

2,60
0

0,10

2,7
70

1,92

NL

NP NP

251

6945

0,40
0

0,55

0,9
95

1,97

NL

252

6850

0,35
5

0,75

1,1
10

1,90

255

6800

0,40
0

1,20

1,6
60

256

6780

0,40
0

1,20

257

6785

0,80
0

258

6740

259

6752

260
261

IG

H
HRB

IP/
%arg

9

A -7-6

0,59

11

A -7-6

0,56

4

A -7-6

0,73

8

0

A -2- 6

-

84

12

0

A -2- 4

-

5

72

23

0

A -2- 4

-

0

4

73

23

0

A -1- b

-

NP NP

0

6

70

24

0

A -1- b

-

NL

NP NP

0

8

89

3

0

A-- 2- 4

-

1,95

NL

NP NP

0

3

54

43

0

A -1- b

-

1,6
60

1,99

NL

NP NP

0

4

73

23

0

A -1- b

-

1,30

2,1
10

1,67

3
36
23,9

12

0

24

75

1

7

A-6

-

0,60
0

0,60

1,2
20

1,95

2
24
16,3

7

0

8

88

4

1

A-4

-

2,10
0

0,00

2,1
10

1,72

NL

0

2

86

12

0

A -1- b

-

6715

1,20
0

2,10

3,3
30

1,83

3
33
17,9

15

0

7

91

2

3

A-6

-

6695

0,40
0

1,00

1,4
40

1,93

3
35
18,9

16

0

9

86

5

7

A-6

-

262

6680

0,40
0

0,60

1,0
00

1,99

NL

NP NP

0

7

93

0

0

A -1- b

-

263

6665

0,40
0

0,60

1,0
00

1,99

NL

NP NP

0

8

73

19

0

A -2- 4

-

265

6600

0,40
0

0,30

0,7
70

1,97

NL

NP NP

0

5

91

4

0

A -2- 4

-

268

6550

0,70
0

0,50

1,2
20

1,89

NL NP NP

0

4

91

5

0

A -2- 4

-

269

6526

1,00
0

0,40

1,4
40

2,00

NL

NP NP

0

6

88

6

0

A -1- b

-

271

6432,5

1,00
0

1,10

2,1
10

1,95

NL

NP NP

0

4

72

24

0

A -1- b

-

272

6380

0,50
0

1,10

1,6
60

0,00

3
37
23,9

13

0

0

34

16

4

A-6

-

274

6305

0,40
0

1,30

1,7
70

0,00

N
NL

NP

NP

0

0

55

5

0

A -2-4

-

275
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0,60
0

0,30

0,9
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1,98

NL

NP NP

0

4

71
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0

A -2- 4

-
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0,40
0

0,90

1,3
30

1,99

NL

NP NP

0

0

75
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0

A -1- b

-

277

6185

0,50
0

0,70

1,2
20

1,94

NL

NP NP

0

3

95

2

0

A -2- 4

-

278

6173,5

0,80
0

0,60

1,4
40

2,01

NL

NP NP

0

5

59

36

0

A -1- b

-

279

6000

0,40
0

0,40

0,8
80

2,06

NL

NP NP

0

4

75

21

0

A -2- 4

-

280

5980

0,40
0

0,30

0,7
70

2,02

NL

NP NP

0

4

72

24

0

A -1- b

-

298

6460

0,70
0

3,30

4,0
00

1,96

3
31
19,1

0

7

69

24

0

A -2- 6

-

Tr.

Estaca

232

7290

0,60
0

234

7250

0,50
0

240

7157

242

8

NP NP

12

A annálise dos reesultados mostra
m
que a fração graanulométrica predominnante é a areia, com
porceentagem vaariando de 34%
3
a 95%,, média de 72%
7
e desv
vio padrão dde 17%.. Em
m apenas
três aamostras deesse trecho (TR-232; T
TR-234 e TR
R.-240) o material
m
foi caracterizad
do como
argilooso. A seguunda fração
o predominnante é o peedregulho, com
c
porcenntagem variiando de
1% a 43%, méddia de 15% e desvio paadrão de 11%
%. A terceira fração é o silte, variiando de
2% a 24%, com
m média de 7% e desviio padrão de
d 5%. Por fim
f a fraçãoo argila, vaaria entre
26% e 43%, aprresenta méd
dia de 12% e desvio pad
drão de 11%
%.
ue para toodas as am
mostras a arrgila conferre ao solo valores
No eentanto, obbserva-se qu
relatiivamente alltos de índicce de plasticcidade. A análise dos valores
v
de IP do quadro
o mostra
que a média é 155, o valor máximo
m
é 244, o mínimo
o é 7 e o dessvio padrão é 6.
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Gráffico de Plaasticidade
e de Casag
grande

Índice de plasticidade (IP) %
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Figura nº 4.8: Gráfico de Plasticidaade Solos com
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A geeologia juntto ao eixo do canal é constituíd
da predomin
nantemente por gnaissses, com
ocorrrências subbordinada de
d rochas ggraníticas e migmatito
os. Os gnaiisses apreseentam-se
banddados, com bandas
b
leuccocráticas (cclaras) ricass em feldspato e as félssicas (escurras) ricas
em bbiotita. As porções
p
ricaas em biotitta normalm
mente constittuem porçõões mais braandas da
rochaa muitas vezes apreseentando um
m maior graau de alterração, rebaiixando a classe do
maciiço rochoso. Secionand
do os gnaissses ocorrem
m veios intru
usivos quarttzo-feldspáttico, que
algunns casos forrmam estrutturas desfavvoráveis à esstabilidade dos cortes.
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As eestruturas geológicas
g
são fortem
mente marcaadas pelo cisalhament
c
to regional,, o qual
deterrmina a folliação sub-v
vertical de orientação NE-SW. As
A fraturas são observadas em
váriaas orientaçõões, sendo que algunss locais a rocha
r
é claassificada coomo extrem
mamente
fratuurada. A condição
c
de a rochaa apresentaar fraturas em mais de duas direções
prefeerenciais, occasiona a formação
fo
dee cunhas no
o momento da escavaçção dos can
nais. Nas
escavvações realiizadas no in
nício do seggmento do canal
c
2218 foram
f
obserrvadas fratu
uras subhorizzontais podeendo estar associadas
a
a fraturas dee alívio.
As soondagens rootativas dem
monstraram
m que a roch
ha apresentaa um perfil de alteraçãão (rocha
alteraada dura – RAD
R
e roch
ha alterada m
mole – RAM
M) pouco espesso,
e
muuitas vezes in
nferior a
1,00 m, assim como o perfi
fil de solo quue recobre as mesmas. Em algunss pontos loccalizados
ocorrrem um perrfil de solo e material de 2ª categ
goria com esspessuras suuperiores a 2,00 m,
comoo é o caso do trecho próximo a estaca 7220 onde o perfil de m
material dee 1ª e 2ª
categgorias somaam cerca 7,50 m, confforme pode ser visualizado no booletim de so
ondagem
SR-1100.
4.5.11.2. Segmento de Canall 2219
O seggmento de canal
c
2219 caracteriza--se geologiccamente por ter dois doomínios lito
ológicos.
O priimeiro segm
mento da esstaca 7398 a 7484 mostra o domín
nio de rochaas migmatítticas que
ocorrrem na form
ma de aflorramentos aalongados e pouco saliientes em rrelação ao nível do
solo,, estrutura maciça
m
e grau
g
alteraçção quase in
nexistente, foliação suub-vertical NE/SW.
Estass rochas poossuem colloração cinzza claro azzulada e in
ntercalação de bandas félsicas
domiinantes e máficas
m
descontínuas, granulação fina, as feeições estruuturais do conjunto
c
paleoossoma + neeossoma do
o tipo bandaada e reticullar ocorrem comumentee neste segm
mento.
Juntoo à estaca 7484,
7
na linh
ha de drenaagem, ocorrre o contato entre os m
migmatitos e o início
do ddomínio doos gnaisses.. Esse dom
mínio apressenta maiorr grau de alteração devido
d
à
concentração dee bandas máficas
m
ricaas em biotiita e a um maior níveel de fraturramento,
conddicionando a rocha a um
ma classificcação inferior aos migm
matitos e poor consequêência um
menoor grau de estabilidade
e
junto aos ccortes dos taaludes da seeção obrigattória.
A reaalização das trincheiras demonstroou que o peerfil é comp
posto por um
ma delgadaa camada
de soolo residual (espessura inferior a 11m) sobrepo
osta a uma camada de material saaprolítico
e RA
AM (rocha alterada
a
mo
ole) com esppessura méd
dia de 1,0 m.
m Em várioos trechos ao
a longo
do caanal 2219 foram
f
identtificados afl
floramentos de rocha sã,
s tanto noos migmatito
os como
nos ggnaisses.
A soondagem SR
R-110 apresenta a leituura do nível de água (N
NA) a 7,38 m de profundidade,
em vvista que o mesmo
m
estáá próximo aao riacho Baarreiro. Entretanto, a ccota da sond
dagem já
se enncontra a 14,00
1
m ab
baixo do fuundo do caanal, perfazzendo um ttotal de 21,00 m a
profuundidade doo freático.
Senddo assim, ass escavações do canal 22219 dificillmente interrceptarão o NA, fator esse que
faciliita as ativvidades de escavaçãoo e contrib
buí a estab
bilidade doo maciço rochoso.
Entreetanto, cuiddados com a percolaçção das ág
guas superfiiciais nas ffraturas dass rochas
devem ser obserrvados para evitar poroopressão nass estruturas do canal.
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4.5.11.3. Segmennto de Cana
al 2220
Os reesultados dos
d ensaios de caracterrização geo
otécnica reaalizados no segmento de canal
22200 são apreseentados no Quadro
Q
nº 4 .2, a seguir.
A annálise dos reesultados mostra
m
que a fração graanulométrica predominnante é a areia, com
porceentagem vaariando de 34%
3
a 95%,, média de 72%
7
e desv
vio padrão dde 17%.. Em
m apenas
três aamostras deesse trecho (TR-232; T
TR-234 e TR-240) o material
m
foi caracterizad
do como
argilooso.
A seggunda fraçãão predomin
nante é o peedregulho, com
c
porcen
ntagem variaando de 1%
% a 43%,
médiia de 15% e desvio pad
drão de 11%
%. A terceirra fração é o silte, variaando de 2%
% a 24%,
com média de 7%
7 e desvio
o padrão de 5%. Por fim
m a fração argila, variaa entre 26%
% e 43%,
apressenta médiaa de 12% e desvio
d
padrrão de 11%.
Quad
dro nº 4.2: Reesultados dos Ensaios de C
Caracterizaçã
ão dos Solos - Canal 2220
Tr. Estaca

1ª ca
at. 2ª cat.
(m )
(m )

Total
T
Dens.
(m )
LL

a

0,3
36

1,10

1,46

Argila
LP IP
P
(%)
1995 N L N P N P
0

0,4
45

1,55

2,00

1,90

NL

N
NP

0

205 7750,5

0,6
60

3,30

3,90

1,92

NL NP NP

0

206

0,6
60

5,40

6,00

1,65

45 25,2 20
0

0

41

7860

201 7847,5
7730

NP

Graunlom etrria
G
Silte
Areiia Pedreg. IG HRB
(%)
(%)
(%)
1
71
28
0 A -1- b
7

75

18

3

91

22

76

0

A-2-4

6

0

A -2- 4

2

12

A 7- 6

O seegmento 2220 mostra o domínio de rochas gnáissicas (biotita gnnaisse com eventual
preseença de grranada) com
m coloraçãoo cinza/rossada para rocha
r
sã e bege nas porções
alteraadas. Os afloramento
a
s, em sua maior partte, são de rocha sã e estão forrtemente
bascuulados (50º a 70°), alteeração fracaa a moderada, foliação sub-vertical
s
l NW/SE.
Ao loongo do eixxo do canal é possível oobservar que nos trecho
os entre as eestacas 7630 à 7670
e 7800 à 7880 o comporttamento do maciço rochoso tornaa-se mais ccomplexo, o biotita
presenta-se muito alterado, cortado
o por diverssas estruturas, veios
gnaissse em alguuns locais ap
pegm
matíticos e diques com
m dimensõess métricas e com direçõ
ões variáveiis com a enccaixante.
No ttrecho entree as estacass 7680 à 77800 ocorreem corpos rochosos dde biotita gn
naisse +
granaada com baixo grau de alteração e granitos gn
naisses de granulação
g
m
média.
As trrincheiras reealizadas neeste segmennto de canall demonstraam que o peerfil de solo é pouco
espessso, tendo em
e média 0,50 m. Em algumas triincheiras o contato da alteração do
d biotita
gnaissse com os veios
v
granítticos é bem marcado.
4.5.11.4. Segmennto de Cana
al 2221
O seggmento de canal 2221 segue próxximo a deprressão do vaale do Moxootó, com orrientação
NE/S
SW. Pelo laado esquerd
do chegam drenagens pouco profu
fundas, ortoogonais ao principal
p
lineaamento. O lado direito
o é represeentado pelass porções mais
m
baixass do segmeento que
confi
figuram a calha do rio
o Moxotó. A morfolog
gia na áreaa é suave ccom vales longos
l
e
baixaas declividaades.
A geeologia na área é reprresentada ppor rochas metamórficcas, classificcadas como
o biotita
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gnaissse que ocoorrem na forrma de pequuenos afloramentos e poucos
p
salieentes em reelação ao
nívell do solo. Estas
E
rochaas possuem coloração cinza escu
ura azulada,, quando sãã e bege
quanndo alteradaas. Observa--se a alternâância de baandas de colloração difeerenciada – máficas
e féllsicas, ambaas descontíínuas e pouuco espessaas com eventual cristaalização do mineral
granaada. O macciço rochosso neste seegmento apresenta-se alterado e muito fratu
urado. É
possíível observvar fraturas de alívio fechadas perpendicul
p
lares à foliiação e com faces
oxidaadas, foliação regional NW/SE, frrequentemen
nte basculad
das sub-vertticalmente.
Segm
mentando oss gnaisses ocorrem
o
veiios de quarttzo e quartzo feldspáticcos. Esses veios
v
são
muitoo fraturadoos e na intterface com
m o gnaissee podem formar
fo
supeerfícies de ruptura.
Ocorrrem tambéém veios de quartzoo leitoso, provavelmeente associiados a zo
onas de
cizallhamento.
d
alluvionares representad
r
os por níveeis interdigitados de
Ocorrrem, eventuualmente, depósitos
argilaas, areias e seixos de pouca esp essura asso
ociados à variação de energia do sistema
depoosicional.
As ssondagens e as trincheeiras demoonstraram que
q neste seegmento dee canal exiiste uma
camaada de mateerial alúvio-coluvionarr de aproxim
madamente 3,0 m de eespessura sotoposto
ao soolo de alteraação do bio
otita gnaissee. Na trinch
heira T-25 fo
oi verificadda uma espeessura de
3,20 m para o material
m
aluv
vionar. O soolo aluvion
nar nesse seg
gmento de ccanal caracteriza-se
por aapresentar grande quaantidade de argilas org
gânicas de coloração escura. O material
aluviionar fino apresenta
a
vaariações tannto na granu
ulometria como
c
na com
mposição, variando
v
do taamanho argiila a fração seixo e de ccoloração crreme a cinzza escuro, reespectivameente.
A soondagem rottativa SR-12
26, junto aoo km 1+015
5, demonstrra um perfill composto por uma
camaada de 2,000 m de maaterial alúviio-coluvion
nar, gradand
do para um
m solo eluvial, com
aproxximadamennte 3,50 m, para
p então aatingir a cam
mada saprollítica do gnaaisse com espessura
aproxximada de 4,00
4
m. Co
om base noss boletins de
d sondagen
ns foi verificcado que o grau de
fratuuramento da
d rocha apresenta grande variabilidade
v
e, ocorrenndo desde rochas
ocasiionalmente fraturadas a extremam
mente fraturaadas.
O nívvel de água subsuperficcial neste seegmento apresenta proffundidades entre 4,00 m a 8,00
m, podendo ocoorrer sobre a rocha altterada no níível saprolítico ou já nno maciço rochoso.
Cabee salientar que
q esse nív
vel, em alguuns pontos, sobrepõe as
a cotas preevistas para o fundo
do ccanal, sendoo necessário
o assim a pprevisão dee estruturass e medidaas para a drrenagem
obre o canal. Este níveel sofre elev
vação no
dessaas águas evitando a açãão da pressãão neutra so
períoodo de chuvvas, já que o material de cobertu
ura aluvionaar apresentaa em alguns pontos
elevaada permeabbilidade.
4.5.11.5. Segmento de Canall 2222
A toppografia noo segmento de canal 22222 é suave e o eixo do
o canal aprooxima-se a linha do
divissor de águass, assim quee se afasta dda estação de bombeam
mento EBV-55.
Ao llongo do caaminhamento junto aoo eixo do canal 2222 foi verificaado que o substrato
s
rochooso é recobberto por um
u perfil dde solo resiidual, com raros aflorramentos de
d rocha.
Quanndo existenttes os afloramentos sãoo pouco exp
pressivos e com pequeenas áreas expostas.
e
No trrecho é com
mum a existência de maatacões de textura
t
pegm
matóide e coomposição quartzo-
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feldsspática dispeersos na áreea.
As trrincheiras realizadas ap
presentam uum perfil pouco profun
ndo, onde oos materiaiss de 1ª e
2ª caategoria atinngem no máximo 3,000 m. O solo
o é residual de compossição argilo-arenoso
com transição para o saprollito.
No pprimeiro suubtrecho, en
ntre a estaçção EBV-5 e o reservaatório de B
Barreiro, predomina
biotitta gnaisse, onde a son
ndagem SR
R-131 apreseentou 0,60 m de coluvvião argilo-arenoso
recobbrindo soloo de alteraação de gnnaisse, con
nstituído dee silte-arenooso compaacto. Na
sequêência, de 1,,50 m a 2,20
0 m, ocorre rocha alterada mole e abaixo, roccha alterada dura até
7,00 m de profuundidade. Daí até 15,022 m, profund
didade finall do furo, occorre rocha alterada
dura e mediannamente fraaturada. Esssas condiçções são bastante
b
seemelhantes àquelas
descrritas para a estação EB
BV-5, devenndo as escav
vações dos cortes
c
intercceptarem 2,,00 m de
mateerial de 1ª categoria
c
e 2,00
2
m de m
material dee 2ª categoriia. A permeeabilidade estimada
e
-5
para este subtreccho é de 1x10 cm/s.
4.5.11.6. Segmento de Canall 2223
No segmento dee canal 2223
3 o mapeam
mento geoló
ógico indico
ou a presençça de biotitaa gnaisse
S
indiicou 0,30 m de coluviãão argilo-areenoso na su
uperfície,
e miggmatito. A sondagem SR-170
recobbrindo rochha pouco alterada e poouco fraturaada até a prrofundidadee final de 10,09
1
m,
enquuanto que a sondagem SR-171
S
reveelou solo co
oluvionar reecobrindo soolo de alteraação. De
2,16 m a 5,20 m ocorre rocha alteradaa dura de granito
g
gnaisse, mediannamente fraaturada e
abaixxo, rocha sãã, pouco a ocasionalmeente fraturad
da.
No pprojeto foi admitido
a
qu
ue a escavaçção dos corrtes intercep
ptará 2,00 m de materrial de 1ª
categgoria e 2,000 m de matterial de 2ª categoria. A permeabiilidade estim
mada é de 1,0x10-5
cm/s.
No pprojeto execcutivo foi reealizado a s ondagem SM-233 (E8330), mostrrando a presença de
areiaa fina médiaa até a profu
undidade dee 1,06 m, seeguido de ro
ocha gnáisssica pouco fraturada
f
até a profundidaade final de 14,17 m.
4.5.11.7. Segmento de Canall 2224
Apóss a estação EBV-6 o canal 2224 ddesenvolve--se sobre um
m extenso aaterro que vai
v desde
o km
m 171+000 até o km 175+300, onde a cob
bertura de solo é peqquena, deveendo sua
fundaação assenttar-se sobre solo de alteeração com
mpacto e/ou rocha alteraada de gnaissse, com
a preesença de roochas metam
mórficas doss tipos musccovita-biotita, gnaissess e biotita gn
naisses.
No loocal da barrragem Cam
mpos ocorree uma série de cortes de
d 8,00 m a 12,00 m de
d altura
máxiima e greidde por volta da cota 5995,00 m. Neeste trecho foram realizzadas as so
ondagens
SR-1140 e SR
R-139 que indicaram
m profundid
dades de alteração bastante distintas,
d
respeectivamentee, de 0,80 m e 7,30 m, qque devem estar, provaavelmente, aassociadas a bandas
mais biotíticas.
Em pprofundidadde, o maciçço rochoso aapresenta-se sã e poucco fraturadoo no local de
d maior
alteraação e poucco alterado e medianam
mente a mu
uito fraturad
do no local dde menor alteração.
Estim
ma-se uma permeabilid
p
dade de 1,0xx10-4 cm/s para
p o trech
ho. As escavvações nos cortes, a
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consiiderar pela presença de
d afloramenntos rochossos no locall, deverão iinterceptar cerca de
1,00 m de materrial de 1ª caategoria e 2, 00 m de maaterial de 2ªª categoria.
As soondagens mistas
m
realizzadas SM-2337 e SM-23
38 mostram a presençaa de solos raasos com
espesssura inferioor a 3,50 m.
m O solo dee alteração foi descrito
o nos perfis como silto-arenoso
micáácea.
Os reesultados doos ensaios de
d caracterizzação geotéécnica são apresentado
a
os no Quadrro nº 4.3,
a segguir. A anáálise dos ressultados moostra que a fração graanulométricaa predomin
nante é a
areiaa, com porcentagem vaariando de 447% a 85%
%, média de 66% e desvvio padrão de 16%.
Em aapenas duass amostras desse
d
trechoo (TR-58 e TR-66) o material
m
foi caracterizad
do como
pedreegulho.
A seggunda fraçãão predomin
nante é o peedregulho, com
c
porcen
ntagem variaando de 8%
% a 51%,
médiia de 29% e desvio pad
drão de 18%
%. A terceirra fração é o silte, variaando de 1%
% a 10%,
com média de 5% e desvio padrão de 33%.
Quadrro nº 4.3: Resultados dos E
Ensaios de Ca
aracterização
o dos Solos - C
Canal 2224
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LL

LP

4.5.11.8. Segmento de Canall 2225
Logoo após o reeservatório de Campoos, o mapeaamento geo
ológico indiicou a pressença de
biotitta gnaisse e granito gn
naisse num ttrecho que inclui
i
cortess com alturaas superiorees a 10,0
m. N
Neste trecho foram reealizadas ass sondagen
ns numeradas de SR-1144 a SR-152 que
indiccaram, em geral,
g
profun
nda alteraçãão da rocha,, em média de 5,0 m, coom alguns locais
l
de
menoor alteraçãoo. O maciço rochosoo apresentaa-se como rocha alterrada dura muito a
extreemamente fraturada,
fr
prrevendo-se que as escaavações inteerceptem 4,,0 m de maaterial de
1ª caategoria e 2,0
2 m de maaterial de 22ª categoria no subtrecho compreeendido entrre os km
177+
+600 e km 185+000.
1
No ssubtrecho final
f
o macciço rochos o é menos alterado e menos fraaturado, deevendo a
escavvação interrceptar 2,50
0 m de maaterial de 1ª
1 categoriaa e 1,50 m de material de 2ª
categgoria. A perrmeabilidad
de estimada para o trech
ho variou dee 1x10-4 cm
m/s a 1x10-5 cm/s.
A sonndagem mista SM-242
2 mostra a ppresença de solo de alteeração com espessura in
nferior a
1,70 m, seguinddo de rochaa granítica fortemente alterada atté 3,20 m e após ocorrre rocha
fundidade finnal de 15,00
0 m.
gnáisssica maciça até a profu
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Os reesultados doos ensaios de
d caracterizzação geotéécnica são apresentado
a
os no Quadrro nº 4.4,
a segguir. A anáálise dos ressultados moostra que a fração graanulométricaa predomin
nante é a
areiaa, com porccentagem vaariando de 445% a 74%
%, média dee 59% e dessvio padrão
o de 9%.
Em aapenas umaa amostra desse
d
trechho (TR-71) o material foi caracteerizado com
mo siltoargilooso.
A seegunda fraçção predom
minante é o pedregulho
o, com porcentagem vvariando dee 15% a
45%, média de 32% e desv
vio padrão dde 10%. A terceira
t
fraçção é o siltee, variando de 3% a
40%, com médiaa de 9% e desvio
d
padrãão de 12%.
Quadrro nº 4.4: Resultados dos E
Ensaios de Ca
aracterização
o dos Solos - C
Canal 2225
Tr.

Estaca

1ª cat. 2ª cat.
(m)
(m)

Consistência

Total
(m
m)

Dens.

Graunlometria
G
Silte
(%
%)

Areia
(%)

Pedreg.
(%)

IG

HRB

74

21

0

A -2- 4

L
LL

LP

IP
P

Argila
(%)

2
20

NP

NP

0

5

70

8912.5

0,35
5

0,65

1,0
00

1,97

71

8905

0,80
0

1,54

2,3
34

1,82

3
37

23,2

13
3

0

40
4

45

15

5

A-6

72

8935

1,30
0

0,00

1,3
30

1,97

NL

NP

NP

0

5

61

34

0

A -1- b

73

8970

0,20
0

0,50

0,7
70

2,01

3
30

19,9

10
0

0

3

52

45

0

A -2- 4

74

8990

0,35
5

0,61

0,9
96

1,94

NL

NP

NP

0

4

51

45

0

A -1- b

77

9060

0,45
5

0,90

1,3
35

1,84

3
30

19,7

11

0

8

58

34

0

A -2- 6

78

9110

0,50
0

1,00

1,5
50

1,79

3
37

21,4

15
5

0

6

62

32

1

A -2- 6

79

9130

0,28
8

0,52

0,8
80

1,97

NL

NP

NP

0

3

66

31

0

A -1- b

4.5.11.9. Segmento de Canall 2226
Do kkm 190+700 ao km 193+050 do canal 2226
6 o traçado
o do canal desenvolvee-se num
fundoo de vale, onde o mapeamento geológico indicou a presença dde extenso aluvião,
excetto no trechoo próximo ao
a emboquee do túnel Monteiro.
M
Ass sondagenss SR-153, SR-154
S
e
SR-1155, executadas no treecho, indicaaram a pressença de so
olo aluvionaar na superrfície do
terrenno com esppessura variaando de 4,334 m até 8,18 m, capean
ndo diretam
mente rocha alterada
dura de biotita gnaisse, ex
xtremamentee fraturada.. A sondagem SR 1566, executadaa no km
192+
+500, indicoou 8,0 m dee solo de altteração capeeando diretaamente rochha sã de miigmatito,
poucco a ocasionnalmente fraaturada. Nesste trecho, inteirament
i
e de corte, a escavação
o se dará
em 88,00 m de material de
d 1ª categ oria e em 1,00 m dee material de 2ª categ
goria. A
perm
meabilidade estimada fo
oi de 1,0x100-4 cm.
A soondagem miista SM-246
6 e SM-2477 mostra a presença
p
dee solo arenoo-siltoso méédio com
espesssura de 1,55 m e 5,00 m, respectivaamente, seg
guido de rocha mig
gmatítica
mediianamente alterada,
a
com
m profundiddade final de
d 12,05 m.
4.5.11.10. Segmeento de Can
nal 2227
Deviido às conddições geoló
ógico-geotéécnicas poucco favoráveeis (rocha ffraturada) no
n trecho
iniciaal do canal 2227, nos primeiros
p
4..000 m (da estaca 9809
9 a 10009) o canal a cééu aberto
foi suubstituído por
p uma galleria de conncreto armaado pré-molldada, com dimensões internas
de 4,,0 m x 4,0 m,
m e declivid
dade longituudinal de 0,00025 m/m
m.
Do ddesemboquee do túnel Monteiro aaté o km 203+000
2
occorre biotitta gnaisse, onde as
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sonddagens SR-1160 a SR-16
64 indicaram
m pequena espessura
e
de alteração variando dee 1,20 m
a 2,445 m de soloo e rocha allterada mol e, estabeleccendo-se para escavaçãão do corte cerca de
1,50 m de materrial de 1ª caategoria e 11,00 m de material
m
de 2ª
2 categoriaa. A permeaabilidade
-5
estim
mada para o trecho é dee 1x10 cm//s.
No trrecho final do traçado do Eixo Leeste, entre o km 203+00
00 e km 2044+250, a so
ondagem
SR-1165 indicouu 1,60 m dee solo coluvvionar argilo
o-arenoso na
n superfíciee por sobree solo de
alteraação de biootita gnaissse. O solo de alteraçãão é constittuído por ssilte argilo-arenoso,
comppacto a muiito compactto, que se eestende até 6,70 m de profundidad
p
de. Segue-se abaixo
rochaa alterada mole
m
e roch
ha alteradaa dura, extreemamente fraturada, rrespectivam
mente até
8,20 m e 18,33 m,
m esta com
m permeabiliidade estim
mada de 1x10
0-5 cm/s.
Os reesultados doos ensaios de
d caracterizzação geotéécnica são apresentado
a
os no Quadrro nº 4.5,
a segguir. A anáálise dos ressultados moostra que a fração graanulométricaa predomin
nante é a
areiaa, com porceentagem varriando de 399% a 97%, média de 80% e desvioo padrão dee 18,5%.
A segunda fraçãão predomin
nante é o siilte, com po
orcentagem variando dee 2% a 25%
%, média
de 100% e desvioo padrão dee 7%. A terrceira fração
o é o pedreg
gulho, variaando de 1%
% a 55%,
com média de 76% e desvio
o padrão dee 10%.
Quadrro nº 4.5: Resultados dos E
Ensaios de Ca
aracterização
o dos Solos - C
Canal 2227
Consistên
ncia

Tr.

Estaca

1ªª cat.
(
(m)

2ª cat.
(m)

Total
(m)

Dens
s

107

9860

3
3,50

0,00

3,50

109

9915

4
4,60

0,00

112

9975

3
3,60

0,00

115

10048

4
4,60

117

10112.5

120
121
122

Graunlometrria
Silte Areiia Pedreg
(%)
(%))
. (%)

LL

LP

IP

Argila
(%)

1,93
3

NL

NP

NP

0

4,60

1,91

NL

NP

NP

0

3,60

1,77
7

27

16,2

11

0

0,00

4,60

1,69
9

NL

NP

NP

0

0
0,55

1,15

1,70

1,86
6

33

21,9

11

0

10175

5
5,00

0,00

5,00

1,92
2

31

18,2

13

0

6

10195

3
3,00

2,00

5,00

1,88
8

NL

NP

NP

0

10

10220

3
3,70

0,00

3,70

2,00
0

24

17,3

7

0

15

85

2

IG

HRB

97

1

0

A-3

8

91

1

4

A-4

25

75

0

8

A-6

10

90

0

5

A-4

6

39

55

0

A -2- 6

90

4

1

A-6

75

15

1

A-4

0

2

A-4

4.5.22. Aspectos Geotécnico
os dos Matteriais Esca
avados
Os m
materiais de escavação do sistema adutor no trecho
t
correespondente ao Lote “D
D” foram
classsificados em
m três grupos distintos; são eles:
 Material de 1ª Cateegoria: matteriais que possam serr escavadoss por equip
pamentos
mo escavadeiiras, trator de
d lâmina e motoscrapeers;
convenciionais, com
 Material de 2ª Categ
goria: mateeriais constittuídos por rocha
r
decom
mposta, quee possam
ser escavvados com o auxílio dde tratores de esteiras munidos de escarificaadores, e
que não necessitem de empregoo sistemáticco de desmo
ontes com ex
explosivos (a fogo);
 Material de 3ª Categoria: maateriais quee necessitem
m o empreego sistemático de
ura a rochaa sã. Incluem
m blocos
"desmonnte a fogo”, compreenddendo rochaa alterada du
de rochaa com diâmeetro superioor a 1,00 m.
Com
m relação à geometria das
d seções, foram con
nsideradas as
a seguintess premissass para os
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taluddes de corte acima da seeção hidráuulica:
 1ª Categoria: taludes 1V:2H;
 2ª Categgoria: taludees 1V:2H qquando as espessuras
e
forem
f
pequuenas e 2V:1H para
espessurras significaativas;
 3ª Categoria: taludes 4V:1H (p osteriormen
nte abatidoss para 2V:1H
H).
O criitério de incclinação de 4V:1H em
m taludes dee 3ª categoriia na escavaação obrigaatória foi
deterrminado peelo MI, a fim
f de reduuzir os volu
umes de escavação. E
Entretanto, devido
d
a
obserrvações feittas em camp
po em trechhos do Lotee D, foi posssível percebber que os cortes
c
de
3ª caategoria nãoo se mostraavam estáveeis na inclin
nação mais próxima dda vertical (4V:1H),
(
princcipalmente por
p apresen
ntar um macciço rochoso
o com alto grau
g de fratuuramento.
Assim
m, embora as notas dee serviço iniicialmente emitidas
e
ten
nham considderado a in
nclinação
do taaludes de 3ªª categoria em 4V:1H, foi necessáária a utilização de taluudes mais abatidos,
a
de m
modo a garanntir sua estaabilidade, teendo-se alteerado o critéério, utilizaando-se a in
nclinação
de 2V
V:1H para cortes
c
em material
m
de 33ª categoria..
Cabee ressaltar que
q as obserrvações de ccampo que subsidiaram
m a decisãoo favoravelm
mente ao
abatiimento doss taludes de rocha fooram efetuaadas pela Supervisora
S
a, que, a partir
p
da
escavvação pilotoo, verificou
u a tendênciia de estabiilização aprresentada peelos materiaais de 3ª
categgoria, concluuindo pela necessidade
n
e de abatimeento para 2V
V:1H.
Foi cconsideradaa a inserção de bermas com larguraa de 3,00 m nas transiçções de matteriais de
2ª ouu 3ª categorrias para 1ª categoria. N
Na transiçãão entre talu
udes de 2ª e 3ª categorrias, que
terãoo inclinaçõees distintas, as banquuetas previsstas possuem
m largura de 1,00 m.
m Foram
previistas, ainda,, banquetas intermediáárias de 1,00
0 m de larg
gura em taluudes de 3ª categoria
c
com mais de 10,00 m.
A prooteção de taaludes em corte em maaterial de 1ª categoria é com cascallho ou enrocamento
fino, na espessuura de 0,35 m.
m
A prroteção dos taludes de material dee 2ª e de 3ª categoria foi
f estabeleccida em fun
nção das
conddições geolóógico-geotéccnicas de caada trecho. Os tipos dee tratamentoos previstoss para os
taluddes de 2ª categoria contemplam
m tela dee polipropilleno, chum
mbadores, concreto
projeetado, barbaacãs e DH
HP’s. Nos t aludes de 3ª categoria deverá s er feito traatamento
esporrádico com
m tirantes ou
o chumbaddores, asso
ociados ou não à apliicação de concreto
projeetado, barbaacãs e DHP’’s.
4.5.33. Aspectos Geotécnico
os dos Matteriais Com
mpactados
Para a execuçãoo de aterross serão emppregados tan
nto solo (m
material de 1ª categoriaa), como
m (2ª cateegoria) e roccha (3ª cateegoria).
rochaa alterada mole
Solos coluvionaares argilossos com baiixa resistên
ncia deverão
o ser remov
ovidos, podeendo ser
reutillizados paraa construção
o do aterro compactado
o dos canaiss.
A libberação das fundações para assenttamento doss aterros com
m alturas suuperiores a 10,00 m
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deverá ser realiizada pela Supervisora
S
a, após insp
peção geotécnica de caampo, com vistas a
garanntir a remoçção dos solo
os com baixxa resistênciia (SPT iguaal ou inferioor a 4).
Para os trechos onde os canais de addução serão
o implantad
dos em aterrro, foram adotadas
a
duas seções típiccas básicas:: aterro hom
mogêneo e aterro
a
zoneaado.
O ateerro homoggêneo foi utiilizado ondee ocorre um
ma disponibiilidade de vvolumes aprreciáveis
de soolos e saproolitos (1ª e 2ª
2 categoriaa), com talu
udes externo
os protegidoos com casccalho ou
enroccamento finno. A espesssura de enrrocamento adotada
a
foi de 0,50 m de largura (0,93 m
em pprojeção).
O ateerro zoneaddo é compo
osto por um
ma seção mista
m
de solo
o e enrocam
mento. Na interface
i
entree a camada de aterro co
ompactado (1ª e 2ª cattegoria) e material
m
de 33ª categoriaa, deverá
ser eexecutada uma camadaa de filtro hhorizontal de
d areia, com
m espessuraa de 0,20 m,
m e uma
camaada de traansição com
mpactada, com espessura de 0,30 m, nno caso de
d haver
dispoonibilidade de saprolito
o em granuulometria ad
dequada, po
ode-se utilizzar este matterial em
substtituição à caamada de trransição maais o filtro de
d areia, nesste caso, a ccamada de saprolito
s
terá 00,50 m de espessura.
e
Esta seção foi idealizada para acom
modar os treechos de caanal em ateerro onde ocorre
o
a
predoominância de enrocam
mento, oriuundo de esscavações obrigatórias
o
s. Foi prev
visto um
zoneamento do maciço com
mpactado prrevendo quee a porção de
d solo situee-se na parte central
(núclleo), envollvendo totaalmente a seção hid
dráulica dee escoamennto. A porção de
enroccamento foii prevista paara atuar coomo espaldaares externos da seção.
As bermas laterais ao canall (estradas dde O&M) possuem
p
larg
gura de 4,433 m nos treechos em
aterroo (sendo 3,50 m correspondente à largura ho
orizontal do
o maciço e 0,93 m de proteção
p
em eenrocamentoo).
4.5.44. Estruturaas de Contrrole
Para o sistema adutor
a
do Eixo
E
Leste ccorrespondeente ao Lotee de Projetoo “D”, as estruturas
de ccontrole estão localiizadas nos canais de saída
s
dos reservatórioss Copiti, Barreiros,
B
Cam
mpos e Barroo Branco. Essas estrruturas têm
m por finaalidade reggular a vaazão de
adução aos cannais a jusan
nte.
As estruturas dee controle compreendem
m as seguin
ntes obras em
e solo: esccavação do canal de
aproxximação, daa estrutura de entrada,, do bloco central e da estrutura de saída (ttransição
estruutura de conntrole x canaal adutor).
As seeções de esscavação prrojetadas (appresentadass nas notas de serviçoss de terraplenagem)
referrem-se ao teerrapleno da
d escavaçãoo, sendo qu
ue está prev
visto execut
utar a escavação em
seçãoo maior do que a da esstrutura de cconcreto, co
om posterio
or aterro com
mpactado
m solo com
do esspaço a maiior.
As seeções de terrraplenagem
m podem seer ajustadas em campo, em funçãoo da confirm
mação do
perfil geotécnicoo efetuada após
a
as escaavações.
A prroteção dos taludes em
e materiaal de 1ª e 2ª categorrias deve sser executaada com
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enroccamento, de
d diâmetro
o mínimo de 35 cm,, com vistas a suporrtar ao mo
ovimento
oscillatório das águas do reservatóriio associad
do à inclin
nação dos ttaludes lateerais do
enroccamento.
Com
m relação ao projeto dass fundações,, o projeto executivo
e
esstabelece quue:
 A liberaçção das escaavações e ccotas de asseentamento deverá
d
ser fe
feita por geo
otécnico,
após lim
mpeza, prepaaro e mapeaamento geollógico do local;
 As cotass de nível de assentameento das sap
patas inform
madas nos ddesenhos dee projeto
são referenciais e devem ser adaptadas em campo
o, de acorddo com a realidade
r
mesmas deverão apoiiar-se em solo com
m tensão
geotécnica verificaada. As m
compatívvel com 0,6
60 MPa;
 As funddações deveerão ser conncretadas contra-barran
nco para ggarantir um perfeito
contato entre
e
as pareedes da cavva e a fundação;
 Caso necessário, deeverá ser uutilizado sistema de rebaixamentoo de lençol freático
para garaantir a quallidade e seggurança da execução,
e
assim
a
como soluções de
d desvio
provisóriio de pequeenos escoam
mentos obserrvados;
 Caso a escavação
e
seeja executadda com dim
mensão maio
or que a da sapata, o ovverbreak
deverá seer preenchid
do com conncreto massaa com fck>10 MPa.
4.5.55. Aquedutoos
O prrojeto execcutivo dos aquedutos Branco e Barreiros
B
compreende
c
eu a elaborração do
projeeto civil da infra, meso
o e superesttrutura; do projeto
p
civiil das transiições de mo
ontante e
jusannte; do trataamento e proteção
p
do s aterros dee encontro de montannte e de jussante; do
projeeto estruturaal das sapattas, pilares,, superestru
utura e transsições; da m
memória dee cálculo
estruutural; e das planilhas de
d quantitatiivos e orçam
mento.
Os ddois aqueduutos têm in
nício numa estrutura de
d transição
o de montannte, para passar da
seçãoo trapezoidaal do canal para a seçãão retangulaar do aqued
duto. A messma situaçãão ocorre
na saaída do aqueeduto, porém
m de formaa inversa.
Para a caracterizzação geoló
ógica-geotéccnica da áreea onde estão previstoss os dois aq
quedutos
ma análise sobre os daddos apresen
ntados no prrojeto básicco, complem
mentados
foi reealizada um
por uum levantam
mento de caampo conteemplando: a descrição dos afloram
mentos, a reealização
de triincheiras (ppoços de insspeção) e a rrealização de
d sondagen
ns mistas (SSM).
Os atterros nos encontros
e
dos aquedutoos foram co
oncebidos em
e seção mi
mista, ou sejaa, sob as
extreemidades doos canais retangulares
r
s em concrreto estão previstos
p
atterros comp
pactados
confi
finados laterralmente po
or maciços dde enrocamento separaados por cam
madas de trransições
finass e grossas.
Os m
materiais da
d fundação
o deverão ser remov
vidos, escav
vando-se aaté atingir material
consiistente ou compactado
c
o compatíveel com os carregamentos provenieentes dos atterros de
encontro.
As fu
fundações dos
d pilares dos
d aquedut
utos deverão
o ser em saapatas, cujass bases dev
verão ser
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assenntes no topoo da rocha sã. Conform
rme estabeleecido do do
ocumento 1 375-PCD-3
3500-0402-0001 (Execuçção de Fu
undações dee Aqueduto
os e Bueirros), as saapatas deveem estar
confi
finadas em rocha
r
sã e, caso
c
a cava de fundaçãão tenha dim
mensões supperiores à daa sapata,
o oveerbreak devverá ser preeenchido coom concreto
o fck = 15 MPa, a fim
m de garanttir que a
área de apoio daa sapata esteeja confinadda.
4.5.55.1. Aqueduto Branco
O aqqueduto Braanco substitu
ui um trechho do canal adutor entree o km 147+
+795 (E738
89+15) e
km 1147+945 (E7397+5). O aqueduto ccompreendee uma estrutura compoosta de seis módulos
m
de 255,0 m (extennsão total de 150,0 m) e as transiçções de mon
ntante e jusaante têm 15,,0 m.
A suuperestruturaa do aquedu
uto é apoiadda sobre pillares com seeção retanguular, nas dim
mensões
de 5,,00 m x 2,200 m, com esspessura daas paredes de
d 0,35 m. Na
N parte infeerior do pilaares, que
ficaráá exposta às
à oscilaçõess dos níveiss d’água dos riachos, foi
fo prevista, no lado exposto ao
fluxoo, uma cunhha de proteçção contra ppossíveis gaalhos e troncos arrastaddos pela corrrenteza.
Na bbase dos pilaares foi prev
vista uma saapata retang
gular, nas diimensões dee 5,50 m x 8,60
8 me
alturaa de 2,50 m, assente em materiial de 3ª categoria.
c
Para
P
o aqueeduto Brancco estão
previistos sete piilares afastaados em 25,000 m.
O riaacho Brancoo se encaixa de forma suave sobrre a topograafia local, e apresenta um leito
com aproximaddamente 40
0,00 m de largura com
m margenss pouco incclinadas. O caráter
interm
mitente do mesmo posssibilitou a verificação
o in loco daa composiçãão do fundo
o de sua
calhaa. O riachoo está sobree rochas ggranitóides predominan
ntemente m
migmatitos e possui
depóósitos sedim
mentares alluvionares compostos predominaantemente ppor areia média
m
a
grosssa..
No pprojeto básiico foram executadas
e
ttrês sondag
gens rotativas, denominnadas SR-1
103, SR104 e SR-105, localizadass na ombreeira montan
nte, no leito
o do riachoo e na omb
breira de
jusannte. No projjeto executivo foram rrealizadas mais
m duas sondagens
s
m
mistas, a SM
M-204 e
SM-2205, e seis trincheiras.
t
As trrincheiras T-220
T
e T--225 locadaas na marg
gem direita e esquerdaa, respectiv
vamente,
demoonstram quue a coberrtura de soolo restring
ge-se a esp
pessuras innferiores a 2,00 m
transsicionando na trincheirra T-220 ppara materiaal saprolíticco com esppessura de 2,00 m,
enquuanto que naa trincheiraa T-225, apóós o solo, ocorre
o
uma camada dee material aluvionar
a
com espessura de
d 1,60 m, para entãoo ocorrer a transição para o materrial saprolíttico, que
atingge uma espeessura aprox
ximada de 1,20 m. A trincheira T-222
T
está llocada sobrre o leito
do riiacho e apresenta umaa camada dee material aluvionar
a
de 2,00 m dde espessuraa, a qual
está ssobreposta diretamentee sobre a roccha.
As ssondagens SR-103 SR
R-104 e S
SM-204 dem
monstram que as cam
madas de material
aluviionar, de soolo e sapro
olíto são poouco profun
ndas e que a rocha sootoposta é formada
princcipalmente de migmattitos sã a ppouco alteraado e ocasionalmente fraturado a pouco
fratuurado.
Foi oobservado que
q a área junto a maargem esqueerda – porçção montannte do canall – onde
foram
m realizadaas as sondag
gens SR-1005 e SM-20
05, a rocha apresenta-sse muito allterada a
extreemamente alterada
a
e muito
m
fraturrada a extreemamente fraturada.
f
E
Essas caractterísticas
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leva a necessiddade de um
m acompannhamento detalhado
d
no momentoo de execu
ução das
fundaações para a verificaçãão do maciiço e, se neecessário, orrientar trataamentos esp
pecíficos
para o melhoram
mento das condições
c
doo maciço em
m relação a capacidadee de suportee para as
fundaações.
4.5.55.2. Aqueduto Barreiro
O aqqueduto Barrreiro substtitui um treccho do can
nal adutor en
ntre o km 1151+000 (E
E7550) e
km 1151+200 (E
E7560). O aq
queduto com
mpreende oito
o módulo
os de 25,0 m (extensão
o total de
200,00 m) e as traansições de montante e jusante têm
m 20,0 m.
A geeologia é coonstituída prrincipalmennte por gnaiisse de gran
nulação méédia e cor ciinza. No
leito do rio ocorrrem sedimeentos aluvioonares.
No pprojeto básicco foram ex
xecutadas trrês sondagen
ns rotativas, denominaddas de SR-1
111, SR110 e SR-112, localizadas,
l
, respectivaamente, na ombreira
o
dee montante,, no leito do
d riacho
mbreira de jusante. No projeto exeecutivo foi executado
e
m
mais uma so
ondagem
Barreeiro e na om
mistaa, a SM-20, e seis trinccheiras.
A soondagens rootativas demonstram que as cam
madas de material
m
aluuvionar, dee solo e
saproolíto são pouco
p
profu
undas e quue a rocha sotoposta é formada principalm
mente de
migm
matitos sã a pouco alterrado e, ocassionalmentee fraturado a pouco fratturado.
As soondagens mostraram
m
co
ondições geeológicas e geotécnicass bastante pparticulares no
n local,
obserrvando-se um
u processo de alteraação mais in
ntenso na ombreira
o
dee montante, onde a
sonddagem SR-1111 atravesssou 8,40 m de solo de alteraçãão e a sonddagem SR--112, da
ombrreira de jusaante, 3,35 m,
m o que colloca o topo rochoso maais raso nesssa região. Este
E solo
de aalteração é constituído
o por silte--arenoso co
ompacto, com fragmeentos de qu
uartzo e
feldsspato. O toppo rochoso é constituíddo em suas partes
p
superriores por ro
rocha alterad
da mole,
extreemamente fraturada,
f
que
q passa em
m profundiidade a rocchas menos alteradas e menos
fratuuradas, a 8,880 m e 6,50 m, respectivvamente, naas sondagen
ns SR-111 e SR-112.
O nívvel d’água, em ambas as ombreirras, foi detectado à 5,50 m de pro fundidade. No leito
do riio a sondagem indico
ou 6,10 m de aluvião
o constituído por argilla-arenosa, marrom
escurro, nos seuss 2,45 m sup
perficiais, e areia fina a grossa, po
ouco siltosa,, na base. O aluvião
está sobrepostoo ao solo de
d alteraçãoo do gnaissse subjacen
nte. Este soolo, semelh
hante ao
undidade, passando
p
obserrvado nas ombreirass, desenvollve-se até 10,30 m de profun
gradaativamente à espessa camada de rocha alteerada mole até 15,78 m
m. Daí parra baixo,
seguee-se uma roocha sã, pou
uco a mediaanamente fraturada.
fr
O nível d´águua está posicionado
no soolo de alteraação a 7,38 m de profun
undidade
4.5.66. Pontes
Os parâmetros geotécnicos
g
que embassaram o projjeto das pon
ntes em rodo
dovias pavim
mentadas
foram
m extraídos das inform
mações obtiddas de invesstigações dee campo reaalizadas porr ocasião
do prrojeto dos canais,
c
com
mplementaddas com a análise
a
das seções escaavadas dos canais e
com execução de
d sondagen
ns específicaas.
Com
mo critério de projeto, estabeleceeu-se que as
a fundaçõees das ponntes deveriaam estar
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assenntes sobre material
m
de 3ª
3 categoriaa (rocha sã).
4.5.66.1. Ponte na Rodovia Federal
F
BR -232
A poonte previstta na rodov
via BR-2322 está inseriida no dom
mínio dos m
migmatitos e biotita
gnaissses, com o eixo no segmento de canal 2220,
2
no km
m 2+338,1 (E7677+18,1). As
sonddagens SM-01 e SM-02
2 realizada s no seu eiixo indicam
m que a ponnte estará assentada
a
sobree rochas migmatito gnaaisse, a proffundidades de até 2,00 m.
4.5.66.2. Ponte na Rodovia Estadual
E
PE
E-280
A poonte prevista na rodoviia PE-280 eestá situadaa na região onde ocorree biotita gn
naisse no
segm
mento de caanal 2223, no
n km 0+4226,59 (E843
37+6,59). As
A sondagenns SM-03 e SM-04
realizzadas no seu
s eixo in
ndicam que a ponte estará
e
assen
ntada sobree rochas migmatito
m
gnaissse a profunndidade de 1,00
1 m.
4.5.66.3. Ponte na Rodovia PE-265
P
(ex--BR-110)
A poonte na roddovia PE-26
65 (ex-BR--110), previista no seg
gmento de ccanal 2226, no km
7+3221,13 (E85533+1,13), está inserrida na reegião ondee ocorrem rochas crristalinas
repreesentadas por migmatiitos, biotitaa gnaisses e granitos. As
A sondageens SM-5 e SM-06
realizzadas no seu
s eixo in
ndicam que a ponte estará
e
assen
ntada sobree rochas migmatito
m
gnaissse a profuundidades que variam
m de 9,50 m a 5,00 m. As soondagens reealizadas
apressentaram um
ma coberturra coluvial ccom espessu
ura em torno
o de 4,00 m
m.
4.5.77. Estaçõess de Bombeeamento
As dduas estaçõees de bomb
beamento, ddenominadaas EBV-5 e EBV-6, qque fazem parte
p
do
Lote “D”, estão inseridas na área do em
mbasamento
o cristalino..
Deviido ao portee das obras da casa de bombas e das
d alturas das
d escavaçções obrigattórias, as
estaçções de bom
mbeamento EBV-5 e EBV-6 serão implantaadas sobre o maciço rochoso,
ondee deverão seer removidos os materiaais e blocoss soltos existentes na fuundação.
Apóss as escavaçções obrigattórias deverrá ser feita a limpeza dos
d taludes ccom jatos de
d água e
ar coomprimido. Sempre que necessáriaa, será prev
vista drenagem de funddação para controlar
c
subpressões indeesejáveis no
o sítio (câm
mara de captaação) da casa de bombbas.
Foi ddispensado o revestimeento com ggeomembran
na/concreto (revestimeento rígido-flexível)
no foorebay a moontante das estações dee bombeameento, tendo em conta quue o nível do
d lençol
freátiico encontrra-se razoav
velmente accima da cotaa da borda do canal, bbem como o maciço
rochooso é comprrovadamentte imperme ável, sem riisco de perd
da d’água poor infiltraçãão.
No trrecho rebaixxado junto à casa de boombas, no poço
p
à montante das cââmaras de captação,
c
a imppermeabilizzação, se neecessária, ddeverá ser feeita através de tratameentos localizzados de
evenntuais desconntinuidadess do maciço rochoso.
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4.5.77.1. Estaçãoo de Bombea
amento EBV
V-5
No ssítio da estaação de bom
mbeamento EBV-5 a fundação
f
se dá em roch
cha sã de migmatito
m
catacclasado (maaterial de 3ªª categoria)) que ocorree a partir de uma proffundidade média
m
de
3,00 m. Na supeerfície existee um capeam
mento de so
olo residual de alteraçãão (1ª catego
oria).
A esttação EBV--5 está situaada entre o km 163+71
10 (E8185+10) e km 1664+180 (E8
8209) do
sistem
ma adutor do Eixo Leste,
L
na áárea de dom
mínio das rochas crisstalinas, ten
ndo sido
obserrvado no levantament
l
to geológicco a presen
nça de bio
otita gnaissee. No locaal foram
execuutadas as sondagens
s
rotativas S
SR-127, SR
R-132, SR-1
133 e SR-1134, no sen
ntido de
monttante para juusante.
De uuma maneirra geral, as condições ggeológicas são bastantte homogênneas com reelação as
profuundidades de
d alteração, da ordeem de 2,0 m, exceto com relaçção a espesssura de
alteraação observvada na son
ndagem SR
R-132, que é de 10,60
0 m. Esta aalteração deeve estar
assocciada a plaanos de fratturamento pparalelos ao
os planos de
d foliação ou a band
das mais
biotítticas do maaciço rochosso.
A soondagem SR-127, na elevação 5512,70 m, foi executada no iníício do forrebay de
monttante, e tevve 15,13 m de profunddidade, ficaando abaixo
o da cota ddo greide, fiixada na
elevaação 500,966 m. Esta sondagem
s
iinterceptou,, na superffície, solo ccoluvionar/aalteração
com 0,90 m de espessura
e
caapeando dirretamente o maciço rocchoso.
O solo coluvionnar é constittuído por arrgila siltosa,, marrom e o solo de al
alteração con
nstituído
por ssilte-arenosoo, pouco micáceo.
m
Om
maciço roch
hoso é constituído por rocha alteraada dura
de biiotita gnaisse, extremaamente fratuurada até a profundidaade de 12,300 m, passan
ndo para
uma rocha sã, poouco fraturaada.
p
da
Próxximo ao local do eixo da casa de bombas, a sondagem SR-134, exxecutada a partir
elevaação 513,500 m, confirm
mou a preseença de rocchas gnáissicas e de peequena cobeertura de
solo coluvionarr, da ordem
m de 2,56 m
m. A rochaa, um biotitta gnaisse, apresenta-sse pouco
alteraada e mediaanamente a muito fratuurada, com
m alguns trecchos extrem
mamente fraaturados.
Outraas duas soondagens (SR-132 e SR-133) foram
f
execcutadas a m
meia distân
ncia das
sonddagens SR-127 e SR-134 e reveelaram quee o maciço
o rochoso aapresenta-se pouco
alteraado e mediaanamente a muito fratuurado.
Em rresumo, os dados obtiidos nas soondagens e nos levantaamentos de campo perrmitiram
estabbelecer as condições
c
geológicas ppara a implaantação dass estruturas da estação EBV-5,
preveendo-se quee as escavaçções devam
m interceptaar, em média, cerca de 2,00 m de material
de 1ªª categoria e 2,00 m de material dee 2ª categoria, exceto ju
unto ao locaal da sondag
gem SR132, onde a espeessura de allteração é m
maior.
Os taaludes de escavação
e
fo
oram conceebidos com inclinação de 2V:1H,, devendo os
o cortes
atinggirem 25,000 m de altu
ura máximaa. Prevê-se, pelo estad
do de fraturramento do
o maciço
rochooso, que oss taludes deverão ser trratados com
m concreto projetado.
p
A fundação
o da casa
de bbombas appresenta maciço
m
rochhoso em condições geomecânnicas adequ
uadas à
implaantação dass estruturas.. As tubulaçções adutoraas e o foreb
bay de jusannte ficarão apoiados
a
em aaterros comppactados.
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As sondagens realizadas
r
nesta
n
fase dde projeto (Quadro
(
nº 4.6, abaixxo) confirm
maram os
resulltados obtiddos na fase de projetoo básico. So
ob camadass de cerca de 2,50 m de solo
residdual de alterração (1ª cattegoria) e dde 1,50 m, em
m média, dee rocha pouuco a mediaanamente
alteraada de grannito (2ª categ
goria), encoontra-se roch
ha graníticaa sã (3ª categgoria).
Quadro nº 4.6:
4 Localizaçção das Sondaagens Mistas - Estação de Bombeamennto EBV-5
Nº

Localizaçã
ão da
Sondageem

Profundidade (m))
Em
mpresa

km+m

Estaca

SM-226

163+900

8195

STS

SM-227

164+200

8210

STS

SP
S

Sond
dagem Rotativva

Total

Sollo

Rochaa

2,,90

0,00

15,100

18,00

1,,50

0,00

4,50

6,00

4.5.77.2. Estaçãoo de Bombea
amento EBV
V-6
No ssítio da estaação de bom
mbeamento EBV-6 a fundação
f
se dá em roch
cha sã de migmatito
m
catacclasado (maaterial de 3ªª categoria)) que ocorree a partir de uma proffundidade média
m
de
1,00 m. Na supeerfície existee um capeam
mento de so
olo silto-areenoso (1ª caategoria).
+7) e km 1770+820 (E8
8541) do
A estação EBV--6 está situaada entre o km 169+987 (E8499+
sistem
ma adutor do
d Eixo Leste, na áreaa de domíniio das rochas cristalinaas, onde predomina
biotitta gnaisse e está presen
nte, localmeente, o granito gnaisse
No loocal foram executadas,, inicialmennte, as sondaagens SR-135, SR-1699, SR-136, SR-137
S
e
SR-1138, no senntido de montante
m
paara jusantee que, entrretanto, ficaaram fora da área
seleccionada paraa a implanttação da cassa de bomb
bas. Tal fato
o implicou nna execuçãão de um
levanntamento sísmico para complemenntar o conheecimento geeológico-geootécnico.
Os reesultados das
d sondagens SR-137 e SR-138 deixam
d
de ser descritoos por estarrem bem
afasttados do loccal de impllantação daas obras da estação EB
BV-6, valenndo ressaltaar que a
rochaa é igual àqquela observ
vada nas dem
mais sondag
gens.
De uuma maneirra geral, ob
bserva-se noo local solo
o coluvionarr areno-arggiloso na su
uperfície,
com cerca de 1,00 m de espeessura, capeeando solo de
d alteração
o de biotita ggnaisse, con
nstituído
de siilte-arenoso micáceo co
om fragmenntos de quarrtzo e feldsp
pato, provaavelmente derivados
d
de veeios pegmattóides. A esspessura dee solo é variiável no loccal desde 4,229 m, obserrvada na
sonddagem SR-1135, até 9,7
70 m, obserrvada na so
ondagem SR
R-169. Essee solo de alteração
a
encontra-se cappeando diretamente roccha alterad
da dura de biotita gnaaisse, extrem
mamente
fratuurada na sonndagem SR--135, e poucco a median
namente fratturada nas ddemais sond
dagens.
O leevantamentoo geofísico
o indicou uuma espesssura da ord
dem de 5,00 m de so
olo com
veloccidades sísm
micas varian
ndo de 1.7000 m/s a 2.1
100 m/s e, subjacente, uum maciço rochoso
com velocidade sísmica dee 4.500 m/s a 4.600 m//s, correlaciionável a roocha pouco alterada
ou sãã, medianam
mente fraturrada.
Em rresumo, oss dados obttidos nas soondagens e no levantamento de campo perrmitiram
estabbelecer as condições
c
geológicas ppara a implaantação dass estruturas da estação EBV-6,
preveendo-se quee as escavaçções devam
m interceptaar, em média, cerca de 3,00 m de material
de 1ªª categoria e outros 3,0
00 m de mat
aterial de 2ª categoria. Os
O taludes dde escavaçãão foram
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concebidos com
m inclinação
o de 2V:1H
H, devendo os cortes atingirem
a
ccerca de 30
0,0 m de
alturaa máxima.
A caasa de bombbas terá com
mo fundaçãão maciço rochoso
r
com
m caracteríssticas geom
mecânicas
adeqquadas à im
mplantação das
d estruturras. As tub
bulações adutoras e o forebay dee jusante
ficarãão apoiadass em aterross compactaddos.
As ssondagens realizadas
r
nesta
n
fase dde projeto (Quadro nºº 4.7, abaixxo) confirm
maram os
resulltados obtiddos na fase de projeto básico. A sondagem
s
SM-236
S
aprresenta cam
madas de
0,95 m de soloo residual de
d alteraçãoo (1ª categoria) e de 2,00 m, em
m média, de
d rocha
a
de migmatito (2ª categorria), seguid
da de rochaa migmatíticca sã (3ª
mediianamente alterada
categgoria) até a profundidade de 6,255 m. As so
ondagens SM-234 e SSM-235 aprresentam
camaadas com ceerca de 1,40
0 m de solo residual dee alteração (1ª
( categoriaa) e de 17,0
00 m, em
médiia, de rocha medianam
mente alterrada de mig
gmatito (2ª categoria) , seguida de
d rocha
graníítica mediannamente alterada (3ª caategoria).
Quadrro nº 4.7: Loccalização das Sondagens Mistas
M
- Estaçção de Bombeeamento EBV
V-6

Nº

Loccalização da
Sondagem

Proffundidade (m))
Empresa

Estaca
8505

STS

SP

Sond
dagem Rotativaa

Total

SM-2234

km+m
m
170+10
00

1,40

Solo
o
0,00
0

Rocha
23,60

25,00

SM-2235

170+20
00

8510

STS

0,94

0,00
0

29,06

30,00

SM-2236

170+95
50

8547+100

STS

0,95

0,00
0

5,30

6,25

4.5.88. Barrageens
Os estudos geottécnicos reaalizados parra subsidiarem a elaborração do prrojeto execu
utivo das
ndente ao Lote “D” compreend
deram a
quatrro barragenns contidass no trechoo correspon
execuução de sonndagens misstas (percusssão e rotatiiva) nos sítiios de implaantação dass obras e
a pessquisa de materiais
m
con
nstrutivos naas suas prox
ximidades.
Os serviços fooram desen
nvolvidos mediante uma
u
progrramação innicial baseaada nos
resulltados das prospecções
e ensaios fe
p
feitos na fase de projeto
o básico.
4.5.88.1. Aspectoos Geotécniccos
Os ccritérios de projeto relaativos aos aaspectos geeotécnicos adotados
a
noo detalhameento das
barraagens condiicionam, esp
pecialmentee, a definiçãão das fund
dações das oobras e os materiais
m
dispooníveis paraa a construção dos macciços.
Das escavaçõess provenienttes do Lotee “D” - Eix
xo Leste e jazidas
j
resuultaram cin
nco tipos
a
quaiis sejam:
princcipais de maateriais de aterros,
 Solos aluuvionares: constituídoss de granullometrias diiversas, com
m forte pressença de
solos orggânicos molles e areias fofas a pouco compacttas;
 Solos cooluvionares e residuaiss maduros: constituídos de areias argilo-silto
osas com
pedregullhos e argilaas areno-silttosas com pedregulhos
p
de coloraçãão vermelha;
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 Solos sapprolíticos: constituídos
c
s de areias grossas
g
e méédias siltosaas com pedrregulhos
não plástticas e areiaas grossas e médias siltto-argilosass com pedreegulhos e co
om baixa
plasticiddade. Estes tipos de so los, também
m, podem ser
s classificcados como saibros.
Todas ass indicaçõess das análisses de sondaagens e de perfis
p
de esscavações dos Lotes
11 e 12 permitem
p
in
nferir que daas escavaçõ
ões do Lote D resultarãão volumes menores
de solos saprolíticoss com algum
ma plasticid
dade, por exemplo, com
m IP ≥ 8%;
 Rocha saaprolítica: quando
q
escaavada apreseenta granulo
ometria sem
melhante a dos
d solos
saprolíticcos, porém
m são comuuns as ocorrrências dee blocos roochosos imeersos na
matriz arrenosa. Estee material aiinda é escav
vável mecan
nicamente;
 Rocha sãã: é um matterial de 3ª ccategoria e sujeito a esccavação som
mente com fogo.
As innvestigaçõees de jazidas para as baarragens do
o Lote 12 e as observaações de esccavações
dos L
Lotes 11 innformam qu
ue nas proxximidades das
d barragens são encoontradas jaazidas de
soloss coluvionaares e residu
uais maduroos de rochaa gnáissica, com coloraação vermeelha, que
apressentam boaas condiçõees geotécniicas para a sua utilização em at
aterros argillosos de
barraagens.
a) M
Materiais Escavados
Os ssolos aluviionares de baixa resiistência daas fundaçõees das barrragens dev
vem ser
totalm
mente remoovidos valen
ndo também
m para os so
olos coluvio
onares, residduais maduros mais
superrficiais dos perfis de alteração.
a
A
As fundaçõees das barraagens devem
m ser assen
ntadas no
topo dos terrennos constittuídos de solos saprolíticos, co
onforme deefinido nass seções
transsversais de projeto, nottas de serviiço de terraaplenagem de
d escavaçõões e tratam
mento de
fundaações. As escavações
e
gerais das ffundações devem
d
se liimitar ao toopo das cam
madas de
soloss saprolíticoos.
b) Veedação e Im
mpermeabillização das Fundaçõess
A triincheira de vedação (cu
ut-off), que tem a funçção de vedaação divididda ou compaartilhada
com o núcleo ou
o maciço da
d barragem
m, terá profu
undidade vaariável de aacordo com
m o perfil
geolóógico-geotéécnico de caada barragem
m, e deverá ser escavad
da em solo ssaprolítico.
Com
m o objetivoo de dar um
m destino m
mais nobre para
p
os matteriais argiloosos escavaados das
fundaações das barragens, foi projetaado um tap
pete de im
mpermeabilizzação localizado à
monttante do maciço
m
das barragens. Este tipo de aterro, por ser um
m complem
mento de
vedaação da barrragem nos seus trechoos mais alto
os, deverá ser
s regularizzado e com
mpactado
com trator de esteira,
e
paraa minimizarr os efeitoss das fendas de traçãoo, se caracterizando
comoo um aterro argiloso dee bota-fora.
Na linha centraal da trinch
heira de veddação deveerão ser exeecutadas inj
njeções de calda
c
de
cimeento nos terrrenos rochosos saprolítticos e rochaa sã, conforrme especifi
ficações técn
nicas.
c) Drrenagem In
nterna
Todoos os materriais de aterrro que com
mpõem as seções tipo das barrageens deverão
o atender
aos ccritérios de filtro a segu
uir relacionnados, inclu
usive os matteriais saproolíticos da fundação
f
com os aterros de
d areias e de
d brita gradduada:
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 D15 (filttro)/D85 (baase) ≤ 52 - ccritério de contenção
c
ou de erosãoo interna;
 D15 (filttro)/D15 (baase) ≥ 5 - crritério de peermeabilidade ou de dreenagem.
Ondee:
 D15 (filttro) - diâmeetro da peneeira pela quaal passa 15%
% do materiial de filtro;
 D15 (basse) - diâmettro da peneeira pela quaal passa 15%
% do materrial de base ou a ser
protegidoo;
 D15 (filttro) - diâmeetro da peneeira pela quaal passa 15%
% do materiial de filtro;
 D85 (baase) - diâmeetro da penneira pela qual
q
passa 85%
8
do sollo de base ou a ser
protegidoo.
Os crritérios de filtro,
f
se neccessário, poodem ser abrrandados co
om base na realização e análise
de ennsaios de filltragem ou de
d proteçãoo e sob orien
ntação da Su
upervisora.
d) Drrenagem Su
uperficial
Nos espaldares de jusante e coroameentos, zonass de drenag
gem das bar
arragens, a proteção
p
com material granular
g
se faz necesssária e conveniente tendo
t
em vista as co
ondições
climááticas severras da região
o do Empreeendimento.
4.5.88.2. Barrageem Moxotó
O reeservatório Moxotó,
M
co
ompreendiddo entre o km
k 157+610 (E7880+
+10) e km 160+620
1
(E80031), é form
mado por um
m extenso ddique e um
ma estrutura vertente, oonde o mapeamento
geolóógico indicoou a presençça de aluviãão em todo o vale do riio Moxotó, ladeado por morros
de biiotita gnaissse.
As innvestigaçõees no sítio do Moxotóó incluíram a execução
o de set) soondagens rotativas,
r
denoominadas dee SR-120, SR-121,
S
SR
R-122, SR-123, SR-124
4, SR-125 e SR-126, dispostas
d
sequeencialmentee de montan
nte para jusaante.
Ao longo de toddo o vale do
d rio Moxootó tem-se o aluvião com
c
espessuura de até 14,50
1
m,
confo
forme obserrvado na son
ndagem SR
R-123. O aluvião é con
nstituído poor camadas de areia
de grranulação variada
v
e de argilas arennosas que se intercalam
m aleatoriam
mente, ocorrrendo na
base,, em geral,, camadas de materiaiis mais gro
osseiros. Em
m geral, esstes materiaais estão
depoositados direetamente so
obre o soloo de alteraçção. Os índ
dices SPT oobtidos paraa o solo
aluviionar foram
m elevados, em geral ssuperiores a 10 golpes/30 cm finaais. Nos en
nsaios de
-4
-7
infilttração, os vaalores de peermeabilidaade variaram
m de 1,2x10 cm/s a 9,55x10 cm/ss.
O soolo de alteraação apreseenta espessuuras muito variáveis
v
deesde 0,65 m até 11,20
0 m, esta
obserrvada na soondagem SR
R-122. É coonstituído por
p material silte-arenooso compaccto, com
índicces de resisttência a pen
netração sup
uperiores a 15
1 golpes/30 cm. A suua permeabiilidade é
-6
6
-5
baixaa, variando de 6,9x10 cm/s a 1,7xx10 cm/s.

2

Paraa o caso dos materiais
m
de proteção do taluude de montan
nte da barragem esta relaçãoo de diâmetros pode ser
ampliiada para o vallor 9.
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O eixxo de implaantação do dique foi poosicionado o mais próximo das oombreiras, buscando
b
evitaar aluviões e, mais esspecificameente, as suaas grandes espessurass. O verted
douro de
emerrgência foi posicionado
p
o onde o toppo rochoso é mais raso.
A Quuadro nº 4.88, a seguir, apresenta aas sondagens mistas reaalizadas nessta fase dos estudos,
que cconfirmaram
m os resultaados obtidoss na fase de projeto bássico.
Quadroo nº 4.8: Sond
dagens Mistass Executadass no Sítio da Barragem
B
Mooxotó
Nº
SM-21
10
SM-21
11
SM-21
12
SM-21
13
SM-21
14
SM-21
15
SM-21
16
SM-21
17
SM-21
18
SM-21
19
SM-22
20
SM-22
21
SM-22
22
SM-22
23

Loca
alização da
So
ondagem

sa
Empres

N

E

910147
75
910150
04
910152
23
910159
92
910166
69
910177
72
910169
95
910223
37
910248
82
910258
87
9102616
910263
32
910279
96
910299
96

67189
99
67196
69
67205
53
67225
53
67246
63
67276
64
67317
73
67342
23
67364
49
67399
91
67443
35
67467
74
67507
72
67546
63

RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW
RW

Profundidade
SR

SP
0,90
3,70
0,90
4,50
0,70
1,40
0,40
0,60
2,60
2,80
3,70
0,90
3,90
4,90

S
Solo

Rocha

0,00
0
1
1,00
0
0,00
0
0,10
5
5,20
5
5,80
0
0,00
11,10
3
3,60
1
1,90
2
2,50
0
0,80
0
0,00
4
4,30

11,30
0
7,40
0
8,10
0
4,50
0
6,30
0
11,00
0
12,60
0
4,50
0
5,80
0
10,30
0
8,80
0
10,30
0
11,10
0
3,00
0

Total
12,20
12,10
9,00
9,10
12,20
18,20
13,00
16,20
12,00
15,00
15,00
12,00
15,00
12,20

Os reesultados doos ensaios de
d caracterizzação geotéécnica são apresentado
a
os no Quadrro nº 4.9,
a segguir. A anáálise dos ressultados moostra que a fração graanulométricaa predomin
nante é a
areiaa, com porceentagem vaariando de 118% a 89%,, média de 57%, e desvvio padrão de 19%.
A segunda fraçãão predomin
nante é o siilte, com po
orcentagem variando dee 5% a 66%
%, média
de 333%, e desviio padrão dee 20%. A teerceira fraçãão é o pedreegulho, variiando de 2%
% a 22%,
com média de 9% e desvio padrão de 77%.
Quad
dro nº 4.9: Trrincheiras Executadas no S
Sítio da Barrragem Moxotó
Tr

Localizaçã
ão

Estaca

TR-24
4

Eixo Moxo
otó
Moxotó/Cana
al S4
(2221)
Moxotó/Cana
al S4
(2221)
Eixo Moxo
otó
Eixo Moxo
otó
Eixo Moxo
otó
Eixo Moxo
otó
Eixo Moxo
otó
Eixo Moxo
otó
Eixo Moxo
otó
Eixo Moxo
otó
Eixo Moxo
otó
Eixo Moxo
otó

193

Argila Silte Areia Pe
IP/
1ª
2ª
edreg.
T
Total
LL LP
P IP
IG HRB
(%) (%) (%)
%arg
cat. cat.
(%)
19
8 A -71,30 2,00 3,30 41 25,8
8 15
1
62
18
- 6 15,01

8135

3,20 0,90 4,10

43 22,4
4 21

1

50

47

2

9 A -7- 6 21,00

8150

0,60 3,90 4,50 N L N P N P

1

5

72

22

0 A -2- 4

2,10
2,00
1,60
0,92
1,74
2,50
4,70
0,70
0,50
0,45

1
0
0
0
0
2
0
0
0
0

66
37
28
34
11
52
39
8
13
27

33
53
56
62
76
46
55
86
85
56

0
10
16
4
13
0
7
6
2
17

14
2
6
5
0
14
11
0
0
5

TR-25
5
TR-26
6
TR-34
4
TR-37
7
TR-39
9
TR-43
3
TR-47
7
TR-48
8
TR-94
4
TR-95
5
TR-96
6
TR-97
7

129
141
170+08
27 LD 10
0
84 LD 50
0
100 LD 32
2
4
18
35
215
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0,70
0,40
2,33
1,92
1,86
1,60
0,70
2,10
0,80
4,95

2,80 44 21,1
2,40 22 N P
3,93 39 23,2
2
2,84 42 21,6
6
3,60 N L N P
4,10 50 29,8
8
5,40 53 19,9
9
2,80 N L N P
1,30 N L N P
5,40 38 25,0
0
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NP
16
20
NP
20
33
NP
NP
13

-
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A- 4
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Os boletins de sondagens
s
mistas
m
e a ppercussão deemonstram que ao longgo do eixo do
d dique
Moxxotó são enccontrados perfis
p
de teerrenos aluv
vionares e coluvionare
c
es de granu
ulometria
variaada e com baixa resistência ao cisaalhamento.
Um dos aspecttos geotécn
nicos mais importantess da fundação do diqque Moxotó
ó são as
ocorrrências de espessas
e
cam
madas de soolos e rochaas saprolíticcas gnáissicaas ao longo
o do eixo
do baarramento. Estas ocorrrências estãão registradas nas sond
dagens SM--211, SM-212, SM214, SM-215, SM-216,
S
SM
M-217, SM
M-218, SM-2
219, SM-22
20, SM-2233, SM-224 e outras
fora do eixo de barramento
b
.
Embora uma grrande maiorria dos ensaaios de infilltração realiizados nas ccamadas dee solos e
rochaas saprolíticcas gnáissiccas mostre uuma permeaabilidade dee média à bbaixa (k na faixa de
10-4 cm/s a 10-5 cm/s) paraa estes tiposs de terrenoss, é de se essperar locaiis com valo
ores mais
altos de conduutividades hidráulicas
h
para os materiais
m
saaprolíticos não plásticcos com
pedreegulhos e blocos rocho
osos.
As soondagens (SM-211/km
m 0+075, SP
P-217/km 1+742,
1
SM--218/km 2+
+ 176 e SM-219/km
2+4779) demonsttram que oss solos aluviionares de baixa
b
resistêência da funndação da barragem
b
apressentam SPT
T ≤ 7, sendo
o alguns com
m valores menores
m
do que
q 5. Estess valores associados
a suaa natureza aluvionar e a importânncia do Em
mpreendimeento permiteem concluirr que os
mesm
mos deverãão ser totalm
mente remoovidos da fundação
fu
daa barragem,, o mesmo valendo
para os solos coluvionares mais
m superfficiais dos perfis
p
de alteeração.
A paartir destas constataçõe
c
s e considerrações foram
m estabeleccidos os perf
rfis ou linhaas limites
de esscavações e as seções transversais
t
s de projeto do dique Moxotó,
M
connforme deseenhos do
projeeto executivvo.
Para um melhoor entendim
mento, as linnhas limites das escav
vações geraais da fund
dação do
nidas no pperfil geológico-geotéccnico do eiixo do barrramento.
diquee Moxotó foram defin
Destaa forma, ficca demonstrrado que toodos os aterrros do barramento estãão assentad
dos sobre
soloss e rochas saprolíticass, com SPT
T ≥ 10. Asssim, todos os aterros dda barragem
m foram
projeetados para se assentarrem sobre o topo dos terrenos con
nstituídos dee solos saprrolíticos,
confo
forme definiido nas seçõ
ões transverrsais do projjeto, notas de
d serviço dde terraplen
nagem de
escavvações e noo desenho dee tratamentoo da fundaçção - as escaavações gera
rais da fundaação dos
aterroos do barram
mento deveem se limitaar ao topo daas camadas de solos sap
aprolíticos.
Mesm
mo com as
a definiçõ
ões referidaas, todas as escavaçções de soolos aluvio
onares e
coluvvionares coom baixa reesistência ddeverão, trecho a trech
ho de fundaação, ser objeto de
análiise visual e tátil e de au
utorização ppela equipe de Supervissão de obrass - quando possível,
p
os soolos coluvionares ou residuais dde coloração
o vermelhaa poderão sser utilizado
os como
mateerial de aterrro da barrag
gem.
O diqque Moxotóó apresenta uma alturaa máxima so
obre os terrenos de funndação da ordem
o
de
10,0 m. Desta forma, traata-se de uuma barrag
gem de peq
queno portte, no conttexto do
emprreendimentoo em questãão.
Com
mo em todoss os estudos de barrageens e que paartem do geral para o eespecífico, o projeto
do diique Moxottó evoluiu de
d uma seç ão homogênea de terraa para o esttudo de alteernativas
de seeções zoneadas ou miistas. Estas últimas allternativas tem
t
como objetivo reeduzir os
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impaactos ambientais com a utilização de jazidas fora da faix
xa de abranngência do Canal
C
de
Integgração do Rio
R São Francisco e permitir o máximo aproveitam
mento dos materiais
m
proveenientes das escavaçõees obrigatórrias do Empreendimento como aterrros.
Com
m relação àss seções tip
po zoneadass, fez-se o estudo de várias
v
alternnativas com
m núcleo
esbellto de argilaa, trincheiraa de vedaçãão (cut-off) e espaldarees com os m
materiais grranulares
diverrsos disponííveis na obrra.
Confforme antess referido, com
c
a análisse detalhadaa dos perfiss de sondaggens dos terrenos de
fundaação do dique
d
Moxotó percebbe-se que em vários trechos ddo barrameento são
encontradas esppessas cam
madas de soolos e roch
has saprolíticas. Estass condições geram
duviddas quanto ao estabelecimento doos limites dee escavações de soluçõões de vedaçção, para
uma solução com
m seção de barragem ccom núcleo esbelto.
Os m
materiais sapprolíticos (ssaibros) apreesentam condutividadee hidráulicaa, no geral, variando
v
de m
média a baixa - os ensaios de infiltrração nas so
ondagens an
ntes referidaas registram
m valores
na fa
faixa de 100-4 cm/s a 10-5 cm/s. No entanto
o, sabidamente estes materiais residuais
r
saproolíticos são heterogêneeos e, muittas vezes, problemático
p
os em obraas onde se pretende
p
reserrvar água e ainda maais se a meesma envollver a neceessidade dee otimização ou de
reduçção máximaa de perdas por percolaação pela fu
undação da barragem.
b
Há qque se destaacar que o controle dee percolaçãão sempre é um pressuuposto relev
vante da
concepção de uma barraagem, aindda que se trate de uma pequuena barrag
gem em
deterrminados trrechos do seu eixo. Fooi prevista nos dimenssionamentoss do dique Moxotó
uma vazão perccolada de 1..303 m3/s ppara um perríodo de retorno de 1.0000 anos naa cota de
cheiaa do rio Moxotó (elevação 500,0 m
m), o que co
orresponde a uma veloccidade de 2,,50 m/s.
Assim
m, duas queestões ou co
ondicionanttes de projeto se destaccam para a cconcepção da seção
tipo ddo dique Moxotó,
M
com
m núcleo arggiloso centraal, com o seeu prolongam
amento até a base da
trinchheira de veedação (cut-off) e com
m espaldarres de mon
ntante e jussante integrralmente
consttituídos de materiais granulares (enrocameentos, soloss saprolíticoos não pláásticos e
transsições):
 Qual serria a condiçção para a definição da
d profundid
dade da trinncheira de vedação
frente àss grandes esspessuras ddos materiais saprolíticos da fundaação do barrramento
principall ou quais os critérioss de paralissação de su
uas escavaçções no cam
mpo - as
camadass saprolíticaas ou saibroos em algun
ns trechos atingem espeessuras até maiores
do que a dos maciço
os de barram
mento;
 Mesmo com
c
a trinccheira de veedação (cut--off), nesta situação, hhaveria um caminho
de percoolação muito
o reduzido em qualqueer posição da
d fundaçãoo da barrageem, uma
vez quee o espald
dar de monntante seriia constituíído unicam
mente de materiais
m
granulares. Neste caso,
c
até seer atingido o núcleo arrgiloso cenntral de ved
dação do
barramennto, as águaas percoladaas não teriaam, praticam
mente, nenhuuma perda de carga
- caminhho de perco
olação reduuzido ou cu
urto pressup
põe gradientte hidráulicco alto e
forças dee percolação
o altas.
Por eestas razõess foram estu
udadas alterrnativas de barragem com
c
seção mista, todaas com o
espalldar de monntante consttituído de s olos areno--argilosos ou
u argilo-areenosos prov
venientes
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das eescavações obrigatóriaas dos canaais adjacenttes ao barramento ou mesmo dee jazidas
próxiimas.
Nestaa alternativa fica mantiida a trincheeira de vedaação (cut-off
ff), sendo essta com uma função
de veedação dividdida ou com
mpartilhada com o aterrro areno-arg
giloso do esspaldar de montante
m
e a pporção centrral ou núcleeo da barraggem. Destaa forma, a in
ncorporaçãoo do aterro argiloso
no esspaldar de montante
m
im
mpõe um auumento sign
nificativo no
n caminho de percolaação pela
fundaação da barrragem e, por consequêência, se ob
btém a redu
ução dos graadientes hid
dráulicos
e um
m maior conttrole geral da
d percolaçãão pela barrragem.
Com
mo as seçõees de maiorr altura de barramentto se localiizam em árreas de várrzeas ou
terrennos planos com occorrências de solos aluvionarees argilosoos, optou-se pelo
aprovveitamento destes maateriais de escavação
o para a concepção
c
de um taapete de
impeermeabilizaçção localizzado à m
montante. Desta
D
form
ma, os sollos aluvionares e
coluvvionares devem
d
ser lançadoos e com
mpactados formando um tap
pete de
impeermeabilizaçção para mo
ontante.
O taapete de im
mpermeabillização devverá ser construído
c
com os soolos aluvio
onares e
coluvvionares arggilosos, am
mbos provennientes das escavaçõess obrigatóriias da fund
dação da
barraagem. Este tipo de aterrro, por ser um compleemento de vedação
v
daa barragem nos
n seus
trechhos mais alltos, deveráá ser regullarizado e compactado com trattor de esteeira - se
caraccterizando como
c
um aterro
a
argilooso de botaa-fora, confforme especcificações técnicas.
t
Com
mo único cuuidado especial deste aaterro é que antes do enchimentoo do reserv
vatório o
mesm
mo receba uma
u
regularrização finaal com trato
or de esteiraa para miniimizar os effeitos de
fendaas de traçãoo.
Com
m a nova seçção mista dee projeto tem
m-se um maior controlle de percollação pela fundação
f
da baarragem e a definição mais
m seguraa da profund
didade da su
ua trincheiraa de vedação.
Assim
m, a seção mista ou zoneada
z
prroposta apreesenta a seguinte conccepção e prrincipais
definnições, confforme detalh
hamento doo projeto:


O espaldar de montan
nte da barrragem deveerá ser tod
do construíddo com ateerros de
m
materiais sapprolíticos argilosos proovenientes de
d escavaçõ
ões obrigatóórias da obrra e com
ínndice de pllasticidade ≥ 8% (aterrro Tipo B1) e o núcleo com soolos coluvio
onares e
reesiduais arggilosos de coloração veermelha da jazida
j
Moxo
otó (aterro T
Tipo A).

Umaa vez que o espaldar dee montante ffoi definido
o com materrial argilosoo e homogên
neo, este
podeerá, também
m, ser daa mesma origem do
d núcleo da barraagem, send
do que,
prefeerencialmennte, proven
niente das escavações obrigatóriias dos cannais adjaceentes ao
barraamento.


O espaldar de jusante, na zona dde drenagem
m do barramento e coom os objeetivos de
aaproveitameento dos maateriais das eescavações obrigatórias, foi conceebido com materiais
m
ggranulares diversos,
d
seendo que addjacente ao
o núcleo, fu
uncionandoo como matterial de
fi
filtro e de trransição, foi definida a zona de aterro com solos
s
saprollíticos não plásticos
p
(aaterro Tipo B2).

O atterro que está
e
sendo utilizado nno Lote 11
1 deverá attender aos critérios de
d filtro,
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especcialmente, com
c
relação
o ao critérioo de erosão
o interna (P
Piping). No entanto, deeverá ser
flexibbilizado o critério daa porcentaggem de fin
nos, sendo admitido ppara os ateerros de
mateeriais saprollíticos não plásticos
p
um
ma porcentagem que paassa na # 2000 maior qu
ue 5%. A
concepção de uma
u
zona dee solos saprrolíticos areenosos com
m pedregulho
hos não plássticos no
espalldar de jusaante pressup
põe que nãoo será necesssária a utiliização de arreias aluvio
onares de
filtroo, as quais não
n estão dissponíveis naa região da obra.


A
Adjacente à zona de aterro
a
com solos sapro
olíticos não
o plásticos foram definidas as
ccamadas de transição de brita gradduada (aterro Tipo C), enrocamentto com fino
os (aterro
T
Tipo D) e ennrocamento de proteçãoo (aterro Tip
po E1);



C
Como transiição entre o enrocamennto com fin
nos e as cam
madas de soolos saprolííticos da
fu
fundação, fooi projetado um dreno sub-verticall e um tapete horizontaal de brita graduada
g
ccompactada (aterro Tip
po C) que see estende até 1,50 m além do pé ddo talude dee jusante.
D
Desta formaa, a camada de brita graaduada prottege todo o talude de juusante e a fundação
f
dda barragem
m em todas as direçõess dos fluxoss das águas de percolaação – este material
ddeve atenderr os critério
os de filtro e para isto foram
f
defin
nidas as faixxas granulométricas
ddo DNIT, as
a quais sãão conheci das pelos Construtorees de obraas de infraeestrutura
roodoviária;



P
Para fazer a transição entre a britta graduadaa e o enrocaamento do espaldar dee jusante
ooptou-se peela utilizaçãão dos enrrocamentoss com fino
os (aterro T
Tipo D), também,
t
pprovenientess das escavaações de m
maciços roch
hosos pouco
o alterados e sãos. Estee tipo de
m
material de aterro pode ser cham
mado de Random e se constituí eem uma miistura de
bblocos de roocha sã com
m finos não pplásticos, o que favoreecerá o atenndimento do
o critério
dde proteção//contenção da
d camada dde brita graduada;



O talude de montante deverá
d
ser prrotegido com camadas de brita graaduada (ateerro Tipo
C
C) e enrocam
mento lançaado (aterro T
Tipo E2);



N
Nos locais de
d várzea com espessaas camadas aluvionares argilosas foram definidos os
trrechos com
m tapete de impermeabi lização de montante.
m
Esta
E estruturra complem
mentar de
vvedação devverá ser co
onstruída coom os solo
os aluvionaares e coluuvionares argilosos,
aambos, provvenientes daas escavaçõões obrigató
órias da fun
ndação do ddique Moxo
otó. Este
tiipo de aterrro, por ser um compleemento de vedação
v
da barragem nnos seus treechos de
vvárzea e maais altos, deeverá ser reegularizado e compactado com trrator de esteira - se
ccaracterizando como um
m aterro arggiloso de bo
ota-fora (aterrro Tipo F);;



P
Para melhorrar a proteçãão do taludee de jusantee contra o effeito das che
heias do rio Moxotó,
fo
foi definida a utilização
o de uma caamada comp
pactada de enrocamentto sem fino
os (aterro
T
Tipo E1) - esta camad
da tem esp essura mín
nima de 1,0
00 m e suaa altura máxima na
eelevação 5000,00 m;



C
Com a definnição do esp
paldar de m
montante com
m solos arg
gilosos, a triincheira de vedação
(ccut-off) passsou a ter, a priori, a esspessura mááxima de 2,50 m de proofundidade,, medida
a partir da linha ou cotas das esscavações dos
d solos aluvionares
a
e coluvion
nares da
fu
fundação com baixa ressistência.

Nos trechos com
m escavaçõees da fundaação da barrragem com profundidaades maiores do que
2,50 m, esta estrutura de vedação
v
foii dispensad
da na zona central do barramento
o - neste
caso,, a rigor, tooda a base da barragem
m, abaixo das cotas dos
d terrenoss naturais, pode
p
ser
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admiitida como uma trincheira de veddação, com dimensões ampliadas e reforçadaas com o
tapette de imperm
meabilizaçãão com soloos aluvionares e coluvio
onares.


N
Na linha central do eix
xo da barraagem que coincide
c
com o da trinncheira de vedação
ddeverão ser feitas as inj
njeções de ccalda de cim
mento nos teerrenos rochhosos sapro
olíticos e
roocha sã, connforme especificações técnicas, nos
n trechos de
d barragem
m com alturra menor
ddo que 5,00 m. A cortiina de injeçções somente será execcutada em ttrechos esp
pecíficos,
ddeterminadoos pela insspeção e aanálise in loco
l
das condições
c
hhidrogeológ
gicas do
substrato roochoso da trincheira
t
dde vedação (cut-off). Nos
N casos de necessiidade de
innjeções de calda de cimento pelaa constataçãão de descontinuidadess geológicass ou alta
ccondutividadde hidráulicca dos terreenos rochosos de fundaação, a corttina de injeeção será
inniciada com
m a injeção de
d furos priimários com
m espaçamen
nto de 12,000 m, executtando-se,
se necessárrio, injeçõees secundár
árias e tercciárias com
m espaçam
mentos men
nores. A
pprofundidadde máxima deverá
d
ser equivalentee à altura da coluna dee água no ponto
p
da
innjeção;



O
Os taludes do barrameento foram
m definidos com inclin
nações de 1,0(V):2,5((H) para
m
montante e 1,0(V):1,8((H) para juusante, as qu
uais serão comprovaddas com anáálises de
eestabilidade ao escorreg
gamento;



O coroamennto da barragem é connstituído dee três camaadas de ateerros com materiais
m
ggranulares, sendo
s
de baaixo para ciima a seguiinte sequên
ncia: camadaa de brita graduada
g
dde 0,20 m soobre os aterrros argilos os do espalldar de mon
ntante e o nnúcleo; a camada de
eenrocamentoo com finoss com 0,400 m e, finalmente, na cota
c
de corroamento mais
m uma
ccamada de brita
b
graduada com 0,200 m de espeessura.

Com
m as análisees dos elem
mentos de pprojeto pod
de-se afirmaar que a seeção tipo do
d dique
Moxxotó atende aos
a principaais itens do projeto de uma
u barragem de terraa e enrocameento, em
especcial com reelação aos aspectos hiidrogeológicos, de com
mpressibiliddade, resistêência ao
cisalhhamento e proteção
p
de seus aterroos aos efeito
os de erosão
o superficiall.
Umaa vez que o barramento
o foi concebbido com seeção zonead
da, e o mesm
mo apresen
nta altura
máxiima sobre a fundação de 13,91 m (km 0+08
80), julga-see desnecesssário a revissão ou a
verifficação do dimensionaamento da espessura do filtro vertical
v
e hhorizontal de brita
graduuada. Este sistema
s
de drenagem
d
innterna está posicionado adjacentee a um amplo aterro
de ennrocamentoo, que é o taalude de ju sante do baarramento, estando,
e
poortanto, com
m amplas
conddições de dreenar as águaas de percollação.
4.5.88.3. Barrageem Barreiro
o
A baarragem Barrreiro apreseenta uma alltura máxim
ma sobre os terrenos
t
de fundação da
d ordem
de 155,00 m, tenddo o seu resservatório liimitado pelo
o km 166+6
690 (E8334+
+10) e km 168+320
1
(E84416), onde o mapeameento geológgico indicou a presença de aflorramentos dee biotita
gnaissse.
No loocal do eixo da barrag
gem foram eexecutadas três sondag
gens rotativaas, denomin
nadas de
SR-1179, SR-1800 e SR-81, que mostraam que o síttio de implaantação da barragem Barreiros
B
está localizadoo na zonaa do embaasamento cristalino composto
c
ppor biotita gnaisses,
g
biotitta gnaissess migmatizaados, migm
matitos com
m estruturas estromátiica, granad
da-biotita
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gnaissses, hornbllenda gnaisses e localm
mente interccalações de anfibolitos,, leptinitos e rochas
calcoosilicáticas.
A sonndagem SR
R-181, execu
utada na om
mbreira direiita, mostrou
u a presençaa de solo co
oluvionar
arenoo-argiloso na
n superfíccie, com esspessura dee 0,70 m, capeando
c
ddiretamente solo de
alteraação que see estende atté 1,45 m. N
Na sequênccia tem-se rocha alteradda mole atéé 9,75 m
de prrofundidadee, passando
o para rochaa alterada dura,
d
pouco
o fraturada, até a profu
undidade
final do furo, de
d 18,15 m. Ensaios dee perda d´áágua indicarram altas abbsorções d’’água no
trechho de 14,000 m a 16,05
5 m, obtenddo-se uma pressão
p
máxima de 1, 8 kg/cm² para
p
uma
vazãoo de 100 l//min. Outro
os trechos aapresentaram
m permeabiilidades méédias equivaalentes a
4,2x110-4 cm/s. Ensaios dee infiltraçãoo no solo de alteraçãão indicaram
am permeab
bilidades
-6
-6
variaando de 1,0xx10 cm/s a 4,0x10 ccm/s.
No leeito do riaccho Barreiro
os a sondaggem SR-180
0 indicou a presença dde coluvião argiloso
na suuperfície, coom espessu
ura de 0,40 m, capeand
do solo de alteração,
a
coonstituído por
p siltearenooso compaccto, presentte até 2,10 m de profu
undidade. Segue-se
S
abbaixo rocha alterada
molee e rocha altterada dura de biotita ggnaisse, estta medianam
mente a pouuco fraturad
da, até as
profuundidades de
d 4,00 m e 10,05 m
m. Os ensaio
os de perdaa d´água inndicaram ab
bsorções
nulass, mostranddo ser o maaciço rochosso impermeeável. No trrecho de soolo de alterração, os
ensaiios de perm
meabilidade indicaram vvalores da ordem
o
de 3,6
6x10-6 cm/ss.
Na oombreira essquerda a sondagem
s
SR-179 intterceptou 0,60 m de solo coluviionar na
superrfície, consstituído por areia fina argilosa marrom,
m
cap
peando soloo de alteraçção. Este
solo,, constituíddo de silte-arenoso coompacto, en
ncontra-se até 1,50 m de profundidade,
capeaando diretaamente o biiotita gnaissse. O topo rochoso é constituídoo por rocha alterada
molee de materiaal brechado,, alterado e muito fragm
mentado atéé a profundiidade de 2,2
20 m. Na
sequêência tem-sse o maciçço sã, poucco fraturado
o até a pro
ofundidade final de 10,01
1
m.
Ensaaios de perrda d´água indicaram baixas abssorções com
m permeabiilidade máx
xima de
1,0x110-5 cm/s, enquanto
e
qu
ue o ensaio de infiltraçção realizad
do no trechoo de 1,0 m a 3,0 m
-44
indiccou permeabbilidade de até 1,1x10 cm/s.
O Quuadro nº 4.110, abaixo, apresenta aas sondagens mistas reaalizadas nessta fase dos estudos,
que cconfirmaram
m os resultaados obtidoss na fase de projeto bássico.
Quadro nº 4..10: Sondagen
ns Mistas Ex ecutadas no Sítio
S
da Barrragem Barreir
iro

Nº

Localizaçção da
Sondag
gem

Profundidade
P
((m)
E
Empresa

Sondagem Rotaativa
SP

N

E

SM-230

9.106.481

678.348

RW

SM-231

9.106.502

678.413

SM-232

9.106.508

678.482

Total
Solo
S

Roocha

2,40

0,00
0

99,60

12,,00

RW

4,45

0,00
0

77,55

12,,00

RW

3,05

0,00
0

99,15

12,,20

Os bboletins de sondagens mistas e a percussão
o demonstram que aoo longo do eixo da
barraagem Barreeiro são encontrados
e
perfis co
om ocorrên
ncias de soolos aluvio
onares e
coluvvionares dee granulomeetria variadaa, com espeessura variaando de 0,440 m, na so
ondagem
SR-1180, à 2,80 m na SM-2
231 - os maateriais colu
uvionares ap
presentam, no geral, coloração
averm
melhada e podem
p
ser classificados
c
s como areias argilosass com pedreegulhos.
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As m
maiores esppessuras de solos aluviionares são
o registradass no trechoo mais proffundo do
vale,, no entornno das sond
dagens SM -231 e T-3
360, respectivamente, localizadass no km
0+4778,2 e km 0+470. Naa sondagem
m à percusssão são reg
gistradas occorrências de siltearenooso com coonsistência mole, com SPT ~3 a 4. Já no boletim
b
da ttrincheira T-360
T
os
soloss aluvionarees foram reg
gistrados coom espessurra total de 2,30
2 m, senddo que subjjacente e
até a profundidaade limite de
d 3,30 m occorre uma camada
c
de areia
a
grossaa. Assim, daa análise
compparativa desstas duas so
ondagens p ode-se infeerir que neste trecho occorrem cam
madas de
soloss arenosos aluvionares
a
e residuaiss (saibro), que
q somadaas totalizam
m a profundiidade de
4,80 m na sondaagem SM-231.
Os ennsaios de innfiltração e perda d’águua nos mateeriais residu
uais gerais m
mostram vaalores de
conddutividade hidráulica
h
ou
o permeabbilidade doss solos e rochas
r
(rochha alteradaa mole e
rochaa dura) da fundação
f
nu
uma faixa aampla de 6,4
4x10-4 cm/s a 1,2x10-8 cm/s. Estess valores
de condutividadde hidráulicca, em conj
njunto, perm
mitem inferir que os ssolos sapro
olíticos e
mente alta a muito
rochaas da fundaação da barragem aprresentam peermeabilidade relativam
baixaa e numa faaixa de variaação relativaamente sign
nificativa.
Os m
maiores vaalores de permeabilid
p
dade no eiixo do barrramento sãão registraados nas
sonddagens SM-231 e SM-232, no enntorno do km
m 0+478,2. Nestas soondagens oss solos e
rochaas saprolítiicas, também classificcados como
o saibros, apresentam
a
permeabiliidade na
faixaa de valoress de 6,4x10-4 cm/s a 2,,2x10-4 cm//s. Estes vallores, deviddo a importtância da
obra,, podem serr considerad
dos como reelativamente altos e o que
q é típicoo em materiais desta
naturreza (saibroos), com classsificação dde areias méédias e grossas siltosas com pedreg
gulhos.
Nas ddemais sondagens locaalizadas nass ombreiras esquerda e direita, inccluídos os lo
ocais das
sonddagens SR-1179, SR-180
0, SR-181, os ensaios de
d infiltraçãão e perda dd’água dem
monstram
que oos materiaiss saprolítico
os apresentaam permeab
bilidades baaixas, com valores na faixa de
2,9x110-7 cm/s a 1,2x10-8 cm
m/s.
Ao loongo de toddo o eixo dee barramentto e subjaceente aos solo
os transporttados, encon
ntram-se
as camadas de solos e rochas
r
saprrolíticas dee biotita gn
náissica com
m coloraçãão cinza
mole), as qu
uais são
“mossqueada” (ssolos de allteração e rrocha decomposta ou alterada m
consttituídas, prredominanteemente, de areias méd
dias e grosssas siltosass com pedrregulhos
finoss – materiaiss que quand
do não ou poouco plásticcos, também
m, são classiificados de saibros.
Um dos aspecctos geotéccnicos maiss importan
ntes da fun
ndação da barragem são as
ocorrrências de camadas
c
rellativamentee espessas de
d solos e rochas saproolíticas ao longo
l
do
eixo do barrameento. Estas ocorrênciaas estão reg
gistradas no perfil geollógico-geotécnico e
nos boletins daas sondagen
ns SM-230 , SM-232 e SR-181. Por exempplo, nas so
ondagens
SM-2232 e SR-1181 as cam
madas de soolos e roch
ha saprolíticcas atingem
m, respectiv
vamente,
espesssuras de 5,,50 m e 9,05
5 m - nestass camadas os
o valores de
d SPT são dda ordem de
d 10 nos
soloss saprolíticoos e maiorres do que 20 para os
o materiaiss rochosos muito alteerados e,
portaanto, podem
m ser consiiderados coomo materiaais compactos a muitoo compacto
os. Estes
valorres de referrencia dão a fundaçãoo do barram
mento, em toda
t
a sua extensão, uma
u
boa
conddição de ressistência ao cisalhamennto para um
m maciço homogêneo de terra com altura
menoor do que 155,00 m.
Em síntese, a fundação
f
daa barragem
m Barreiro é constituíd
da de uma cobertura de solos
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aluviionares e cooluvionares de pouca e spessura (≤
≤ 0,90 m) no
os flancos ddo barramen
nto e que
na poorção mais profunda do
d vale os soolos aluvion
nares atingeem espessurra de até 2,,80 m na
sonddagem SM-2231. Estes sedimentoss por sua natureza
n
ap
presentam bbaixa resistêência ao
cisalhhamento e devido ao porte e impportância do
d empreend
dimento devvem ser rem
movidos
totalm
mente da pllanta da barragem de teerra.
Atinggidas as caamadas de materiais rresiduais a sequência de solos e rochas sap
prolíticas
arenoo-siltosas coom pedregu
ulhos (saibroos) apresen
ntam baixa compressibi
c
ilidade e resistência
ao ciisalhamentoo alta (SPT ≥ 10) e cresscente com a profundid
dade até atinngir a rocha sã.
Com
m relação àss condiçõess de permeeabilidade dos
d terrenos saprolíticcos da fund
dação da
barraagem, destaacam-se as ocorrências
o
de materiaiis saprolíticcos com esppessura da ordem
o
de
até 33,80 m e permeabilid
dade relativvamente allta. Os dem
mais trechoos da fund
dação da
barraagem apressentam eleementos dee projeto que permittem considderar os materiais
m
saproolíticos e a rocha
r
sã com
mo terrenoss com baixaa condutivid
dade hidráullica.
As ssondagens e inspeções das escavaações das obras
o
dos Lotes
L
11 e 12 confirm
maram as
princcipais características geeotécnicas ggerais detecctadas no prrojeto básicco da FUNC
CATE, e
estass permitem a manutençção da conceepção origin
nal da barraagem com seeção homog
gênea de
terra e filtros vertical e horiizontal de ar
areia, conforrme desenho
os de projetto executivo
o.
As ccondições hidrogeotécn
h
nicas e geoomecânicas permitem a adoção dde uma seçãão típica
únicaa de barrragem hom
mogênea dde terra com
c
filtros - não foram deetectadas
heterrogeneidadees na fund
dação que exijam altteração ou variações da seção tipo do
barraamento de teerra ao long
go do seu eiixo de barraamento.
A seção homoggênea tipo preconizada
p
deverá ser implantadaa com a utillização prefferencial
mportamentoo argiloso e de coloraação vermellha. Estes materiais
m
dos ssolos residuuais de com
deverão ser obttidos em jazzidas e em escavaçõess obrigatóriias do Lotee 12. Além destes e
com as devidass análises e atendimennto das dem
mais especiificações téécnicas pod
derão ser
utilizzados comoo aterros arg
gilosos os m
materiais colluvionares escavados
e
dda própria fundação
f
da baarragem e que
q são classsificados coomo areias argilosas
a
co
om pedregullhos.
Com
mo materiaiss de aterros argilosos ppara a consttrução da baarragem devverão ser utilizados
u
soloss de origem
m residual ou coluvioonar classifficados com
mo areno-ar
argilosos ou
u argiloarenoosos e que apresentem
m coloraçãoo avermelhaada. Estes materiais
m
dee aterro, dee acordo
com o Sistema de Classifficação doss Solos (SU
UCS) devem
m ser classsificados co
omo dos
grupoos CL (argiilas de baix
xa plasticidaade arenosas com ou seem pedreguulhos) e CH
H (argilas
de allta plasticiddade arenosaas com ou ssem pedregu
ulhos). Estees materiaiss, preferencialmente
e a ppriori, devem
m apresentaar IP ≥ 8% - este critério e a inclussão de outroos tipos de materiais
m
para aterros arggilosos deveerão ser reavvaliados peela equipe técnica de SSupervisão de obras
com base em annálises de aterros experiimentais.
Com
mo um critérrio básico para
p
a prepparação da fundação da
d barragem
m foi estabeelecida a
remooção total dos solos aluvionarees e coluv
vionares areenosos e aargilosos de
d baixa
resisttência de tooda a base dos
d maciçoos de barram
mento - além
m destes ma
materiais dev
verão ser
remoovidos os bllocos rocho
osos que aflloram no trecho do rio
o. De acordoo com as seeções de
projeeto as escavvações deveem atingir o topo dass camadas de
d solos sap
aprolíticos, os quais
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apressentam SPT
T ≥ 10.
Os limites das remoções de solos suuperficiais de baixa resistência eestão definiidos nas
seçõees transverssais de projjeto, desenhho 1240-DE
ES-2020-04
4-81-008: B
Barragem Barreiro Seçãão Geológicco-Geotécniica Transveersal, e perrfil geológiico-geotécnnico, desenh
ho 1240
DES-2020-04-81-007: Barrragem Barrreiro - Seção Geológico-Geotécnicca Longitud
dinal, do
Projeeto Executivvo. Desta fo
orma, fica ddemonstrado
o que todos os aterros ddo barramen
nto estão
assenntados sobree solos e rocchas saprolííticas, com SPT ≥ 10.
As liinhas limitees das escav
vações da fuundação forram inferidaas através dda análise do
os perfis
de soondagens e devem ser objeto de aanálise visu
ual e tátil e de autorizaação pela eq
quipe de
Supeervisão de obras,
o
trecho
o a trecho dee fundação..
Rem
movidos os solos
s
transpo
ortados refeeridos e os blocos
b
roch
hosos que affloram no trrecho do
rio oos aterros doo filtro horizzontal deveem ser lançaados sobre os
o materiaiss residuais arenosos
a
da fuundação ou sobre o su
ubstrato rochhoso são. Assim,
A
foi concebido
c
uum filtro ho
orizontal
não ssuspenso, viisto que este deverá se assentar so
obre o terren
no de fundaçção.
Apessar dos resuultados dos ensaios dee permeabillidade nos solos
s
saproolíticos da fundação
f
acusaarem baixa permeabilidade nos fllancos do baarramento foi
f projetadda uma trinccheira de
vedaação (cut-off
ff), conform
me seus lim
mites de prrofundidadee estabeleciidos nas seeções de
projeeto e perfil geológico--geotécnicoo. Esta estru
utura cump
pre as funçõões de insp
peção da
fundaação, intercceptação dee fluxos intternos atrav
vés de fendas de traçãão que ocorrrem nos
terrennos naturaiis de regiõees áridas e , finalmentte, para red
duzir as vazzões de percolação
atravvés de evenntuais estrattos areno-siiltosos com
m contraste de permeaabilidade, tíípico em
camaadas de soloos saprolíticcos de rochaas gnáissicas e/ou granííticas.
A triincheira de vedação foii projetada com profun
ndidade de até
a 4,80 m, medida em
m relação
me perfil dee escavaçõees ao longo
o do eixo dee barramentto, a sua
ao teerreno naturral. Conform
maioor profundiddade deveráá ser atingidda no km 0+
+478,2, no entorno do local da so
ondagem
SM-2231 - trechoo anteriormeente analisaado como crrítico por ap
presentar oss maiores vaalores de
perm
meabilidade e serem detectadass camadas de areia grossa (T
T-360). Co
om esta
profuundidade a vedação deeverá ultrappassar a cam
mada de so
olo de alterração ou saaprolítico
com permeabiliddade de 6,4x10-4 cm/s a 2,2x10-4 cm/s.
c
Nos flancos do
d barrameento a trinncheira de vedação deverá serr implantada com
profuundidade vaariável ating
gindo valorr máximo de
d 2,50 m, medida em
m relação ao
o terreno
naturral. Com essta profund
didade será possível em
mbutir a veedação na rrocha saprolítica ou
rochaa alterada e superar caminhos prreferenciais de fluxo através
a
de ppossíveis feendas de
traçãão. Ademais, essa pro
ofundidade permitirá uma
u
inspeçãão suficiennte das cam
madas de
soloss saprolíticoos, as quais atingem a eespessura dee até 9,75 m na sondaggem SR-181.
A am
mpliação daa profundid
dade da trinncheira de vedação (ccut-off) som
mente podeerá vir a
ocorrrer se as innspeções daas escavaçõees demonsttrarem a occorrência dee camadas arenosas
muitoo permeáveis, que ju
ustifiquem tal procediimento. Neeste sentidoo, especial atenção
deverá ser dada à profundid
dade das esscavações da trincheiraa de vedaçãoo no entorn
no do km
0+1770, no local da trincheirra T-362, um
ma vez quee neste trech
ho da ombreeira direita o terreno
saproolítico devee atingir um
ma profundiidade total de 3,70 m e a trinche
heira de ved
dação de
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aproxximadamennte de 2,50 m.
m
Na liinha central da trincheeira de vedaação, deslocada 2,00 m à jusantee do eixo ceentral da
barraagem, deveerão ser feiitas as injeeções de calda
c
de cimento nos terrenos rochosos
r
saproolíticos e naa rocha sã, conforme
c
esspecificaçõees técnicas.
Nos trechos de barragem com
c
altura m
menor do que
q 5,00 m, a cortina dde injeções somente
será executada em trechos específico s, determin
nados pela inspeção
i
e análise in loco das
conddições hidroogeológicas do substraato rochoso
o da trincheeira de veddação (cut-o
off). Nos
casoss de necessiidade de injjeções de caalda de cimeento pela co
onstatação dde descontin
nuidades
geolóógicas ou allta condutiv
vidade hidrááulica dos teerrenos roch
hosos de funndação, a co
ortina de
injeçções será inniciada com
m a injeçãoo de furos primários com
c
espaçaamento de 12,0 m,
execuutando-se, se
s necessáriio, injeções secundáriaas e terciáriaas com espaaçamentos menores.
m
A profundidade máxima deeverá ser eqquivalente à altura da coluna
c
de áágua do reseervatório
no poonto da injeeção.
Com
mo o objetivvo de dar um
m destino m
mais nobre para os maateriais argiilosos escav
vados da
fundaação da barragem
b
fo
oi projetaddo um tapeete de imp
permeabilizzação locallizado à
monttante. Destta forma, os
o solos aaluvionares e coluvion
nares deveem ser lan
nçados e
comppactados forrmando um
m tapete de im
mpermeabillização paraa montante.
Destaa maneira, o tapete de imperm
meabilização
o deverá ser
s construuído com os
o solos
aluviionares e cooluvionares argilosos, ambos, pro
ovenientes das
d escavaçções obrigattórias da
fundaação da baarragem. Este tipo dee aterro, po
or ser um complemennto de ved
dação da
barraagem nos seeus trechos mais altos, deverá ser regularizad
do e compacctado com trator de
esteirra - se caraacterizando como um aaterro argilo
oso de bota--fora, confoorme especiificações
técniicas. Comoo único cu
uidado espeecial deste aterro é que
q antes do enchim
mento do
reserrvatório o mesmo
m
receb
ba uma reguularização final
f
com trrator de esteeira para minimizar
m
os effeitos de fenndas de tração.
Aindda, para o controle
c
da percolação da barragem e de suaa fundação e tendo em vista se
tratarr de um maaciço de barrramento coom altura máxima
m
da ordem
o
de 155,00 m, foi adotado
um ssistema de drenagem
d
in
nterna consstituído de um
u filtro veertical e horrizontal de areia. O
filtroo vertical é recomendado para a altura refe
ferida, o qu
ue facilitaráá os proced
dimentos
consttrutivos desste sistema vital
v
para a estabilidadee da barrageem de terra..
Os taaludes de montante
m
e de
d jusante deeverão ser protegidos
p
com
c
camadaas de transição com
brita graduada e enrocamen
nto.
A prroteção do talude
t
de ju
usante com enrocamen
nto se faz necessário
n
e convenien
nte tendo
em vvista as coondições cliimáticas seeveras da região
r
do empreendim
e
mento – a proteção
p
tradiccional destte talude co
om grama nativa não tem se mostrado
m
efiiciente paraa aterros
argiloosos, quanddo das oco
orrências dee chuvas to
orrenciais após
a
períoddos prolong
gados de
secass.
A diimensão daa camada de
d proteção do talude de montan
nte com esppessura de 0,50 m
(meddida perpenddicular ao talude) de ennrocamento
o foi definid
da por um crritério presccricional
(valoor mínimo para uma obra com grandes vo
olumes de enrocamennto provenieentes de
escavvações obriigatórias) uma
u
vez quue o reservatório apresenta extennsão reduzida. Esta
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dimeensão faciliita o aprov
veitamento de blocos de rocha provenienttes das esccavações
obriggatórias com
m diâmetross médios daa ordem de até 0,30 m,, sem britaggem e com menores
dificuuldades de seleção doss materiais dde aterros removidos diretamente
d
dos cortes do canal
princcipal do emppreendimen
nto.
O cooroamento da
d barragem
m deverá ser revestido com
c
uma cam
mada de briita graduadaa.
Com
mo material de filtro deverão
d
serr utilizadas areias méd
dias e grosssas aluvion
nares de
jaziddas licenciaddas. Os filttros da barrragem deveem atender os critérioss de erosão
o interna
(pipiing) e drennagem. Ainda, de form
ma complem
mentar, as areias paraa filtro não
o devem
d material qque passa na
n # 200 maior que 5%..
possuuir uma porrcentagem de
Os taaludes do baarramento foram
f
definiidos com in
nclinações de
d 1,0(V):2, 5(H) para montante
m
e 1(V
V):2(H) paara jusante, as quais são compro
ovadas com
m análises de estabiliidade ao
escorrregamento.
Com
m as análisess dos elemeentos de prrojeto pode--se afirmar que a seçãão tipo da barragem
b
Barreeiro atende aos princip
pais itens do projeto de
d uma barragem homoogênea de terra,
t
em
especcial com reelação aos aspectos hiidrogeológicos, de com
mpressibiliddade, resistêência ao
cisalhhamento e proteção
p
de seus aterroos aos efeito
os de erosão
o superficiall.
4.5.88.4. Barrageem Campos
A baarragem Cam
mpos apreseenta uma alltura máxim
ma sobre os terrenos
t
de fundação da
d ordem
de 199,00 m. Traata-se de um
ma barragem
m de médio porte,
p
no co
ontexto do eempreendim
mento em
questtão, situadaa logo após a estação EBV-6, ficcando o reseervatório enntre o km 176+763
1
(E88838+3) e km
m 177+620 (E8881).
(
O mapeamen
nto geológico indicou a presença de
d rochas
graniito-gnáissiccas, do tipo porfirítico, na ombreirra direita, e de biotita ggnaisse na ombreira
o
esqueerda.
No loocal do eixo da barrag
gem foram eexecutadas quatro sond
dagens rotaativas, deno
ominadas
de SR-141, SR--142, SR-143 e SR-1666, que mo
ostram que o sítio de implantaação da
barraagem Barreeiros está localizado na zona do
d embasam
mento cristtalino comp
posto por
biotitta gnaisses, biotita gn
naisses miggmatizados, migmatito
os com estrruturas estromática,
granaada-biotita gnaisses, Hornblenda
H
gnaisses e localmentee intercalaçções de anffibolitos,
leptinnitos e rochhas calcosilicáticas.
A sonndagem SR
R-141, execu
utada na om
mbreira direiita, mostrou
u a presençaa de solo co
oluvionar
na suuperfície, coom espessurra de 0,45 m
m, capeando
o solo de altteração de ggranito gnaiisse até a
profuundidade dee 6,50 m, co
onstituído ppor silte-aren
noso compaacto e índicees SPT superiores a
30 ggolpes/30 cm
m finais. Daí
D até a prrofundidadee de 8,50 m,
m a rocha apresenta-sse como
alteraada mole, que
q passa a rocha alterrada dura e extremamente fraturaada até 10,0
0 m. Em
sequêência, até 15,20 m, pro
ofundidade ffinal da son
ndagem, a ro
ocha é sã, s endo extrem
mamente
fratuurada até 122,10 m e meedianamentee fraturada no trecho restante.
r
Ennsaios de in
nfiltração
d’águua mostraraam que o so
olo de alterração é pou
uco permeáv
vel, varianddo a permeaabilidade
entree 1,6x10-5 cm/s e 1,2x10-6 cm
m/s. No treecho de ro
ocha alteraada e fratu
urada, a
perm
meabilidade é muito baaixa com vaalores de peermeabilidaade equivaleentes entre 5,8x10-6
cm/s e 5,8x10-7 cm/s. No
o trecho dee rocha sã os ensaios de perdaa d’água in
ndicaram
perm
meabilidade baixa, com condutividdades hidráu
ulicas equivaalentes a 1,44 e 2,4x10-55 cm/s.
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No lleito do riaacho, a son
ndagem SR
R-142 indico
ou a presen
nça de 0,400 m de alu
uvião na
superrfície, consstituído porr areia finaa argilosa, marrom, caapeando soolo de alterração da
biotitta gnaisse subjacente.
s
Este solo é constituíd
do por silte-arenosos, m
marrom, co
ompacto,
com índices SPT´s elevaados, superriores a 19
9 golpes/30
0 cm. Ensaaios de in
nfiltração
indiccaram permeabilidades baixas de aaté 1,2x10-66 cm/s. Até a profundiddade de 9,30
0 m temse o biotita gnaisse
g
com
mo rocha alterada du
ura e extremamente fraturada e baixa
perm
meabilidade,, equivalentte a 3,5x10-55 cm/s. Daí para baixo, a rocha é ssã, pouco frraturada,
ondee ensaios de
d perda d´água
d
inddicaram baiixa permeaabilidade, ccom condu
utividade
-5
hidrááulica equivvalente a 4,1
1x10 cm/s..
Na oombreira esqquerda da barragem
b
fooram executtadas as son
ndagens SR
R-143 e SR--166 que
apressentaram ceerca de 0,50
0 m de coluuvião argilo
o-arenoso na
n superfíciee e espessa camada
de allteração. A sondagem SR-143 intterceptou so
olo de alteraação e rochha alterada mole
m
até
as prrofundidadees de 7,40 m e 10,45 m
m, respectivaamente, seg
guindo-se roocha alterad
da dura e
extreemamente fraturada.
fr
Naa sondagem
m SR-166, em cota mais elevada, o solo de altteração e
a roccha alteradaa mole foram
m interceptaados em pro
ofundidadess mais rasass a 2,03 m e 4,65 m,
respeectivamentee. Em cotass inferiores ocorre roch
ha alterada dura, extreemamente fraturada
f
até 55,40 m, e medianament
m
te fraturadaa no trecho inferior.
i
O solo de alteeração é con
nstituído
por ssilte-arenosso compacto a muito compacto, com perm
meabilidade baixa variando de
1,2x110-6 cm/s a 3,6x10-5 cm/s.
c
Os ennsaios de perda
p
d’águ
ua indicaram
m para o trrecho de
rochaa alterada dura, com
m permeabiilidade baix
xa a muito baixa e vvalores variando de
3,0x110-6 cm/s a 2,7x10-5 cm
m/s.
O Quuadro nº 4.111, abaixo, apresenta aas sondagens mistas reaalizadas nessta fase dos estudos,
que cconfirmaram
m os resultaados obtidoss na fase de projeto bássico.
Quadro nº 4..11: Sondagen
ns Mistas Ex ecutadas no Sítio
S
da Barrragem Campoos
Nº

Localizaçã
ão da
Sondageem

Profundidade (m))
Em
mpresa

SM-239

N
9.111.212

E
686.870
6

RW

SM-240

9.111.192

687.004
6

RW

SM-241

9.111.278

686.949
6

RW

SP
S

Sond
dagem Rotativva

Total

1,,80

Sollo
0,00

Rochaa
13,300

2,,90

0,00

12,000

14,90

1,,10

0,00

11,000

12,10

15,10

Os bboletins de sondagens mistas e a percussão
o demonstram que aoo longo do eixo da
barraagem Camppos são en
ncontrados perfis com
m solos alluvionares e coluvion
nares de
granuulometria variada
v
e com
m pouca esppessura.
No eeixo da barraagem são reegistradas e spessuras de
d solos tran
nsportados m
menores quee 1,20 m
na soondagem SR
R-144 (km 0+542,55) , sendo quee esta sondaagem localiiza-se no trrecho do
verteedouro. No geral, e no
n eixo do barramento, as espesssuras de ssolos aluvio
onares e
coluvvionares sãoo pouco sign
nificativas e variam dee 0,40 m a 0,80
0 m.
Na pporção maiss baixa do perfil do tterreno foraam realizadas as sondaagens SM-2
239 (km
0+1889 afastameento do eix
xo 67,09 m
mJ), SR-142
2 (km 0+186,63) e SM
M-240 (km
m 0+191
afasttamento do eixo 68,7 mJ)
m alinhaddas perpend
diculares ao
o eixo do baarramento, as quais
confi
firmaram, em
e parte, a ocorrênciaa de uma cobertura de solos aaluvionares com as
espesssuras antess referidas. Esta observ
rvação se deeve ao fato de que no local da so
ondagem
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SM-2240, à jusaante da linh
ha do pé doo talude da barragem, constata-see uma espessura de
soloss aluvionarees da ordem
m de 2,90 m. Esta ex
xceção no padrão reggistrado nass demais
sonddagens deveerá ser objetto de avaliaação especiial durante as escavaçõões para a remoção
r
dos ssedimentos fofos a pou
uco compacttos da plantta da fundaçção da barraagem.
Ao loongo de toddo o eixo dee barramentto e subjaceente aos solo
os transporttados, encon
ntram-se
as caamadas de solos e ro
ochas saproolíticas (sollos de alterração e roccha decomp
posta ou
alteraada mole) originadass da decoomposição das referid
das litologgias, as qu
uais são
consttituídas, preedominantem
mente, de aareias médiaas e grossass siltosas coom pedregullho finos
- matteriais que quando
q
não ou pouco pplásticos, tam
mbém, são classificadoos de saibro
os.
Um dos aspecctos geotéccnicos maiss importan
ntes da fun
ndação da barragem são as
ocorrrências de espessas camadas
c
dee solos e rochas sapro
olíticas ao longo do eixo do
barraamento. Estas ocorrên
ncias estão registradaas no perfill geológicoo-geotécnico
o e nos
bolettins das soondagens SR
R-141 (km
m 0+041,59)), SR-143 (km 0+3411,42), SR-1
144 (km
0+5118 afastameento do eiixo 11,15 mM) e SM
M-241 (km
m 0+244). Por exemp
plo, nas
sonddagens SR-141 (km 0+041,59)
0
e SR-143 (km 0+34
41,42) as camadas de
d solos
saproolíticos atinngem espesssuras de 88,55 m e 10
0,45 m, resspectivamennte, em rellação ao
terrenno natural - nestas caamadas os valores de SPT são sempre
s
maiiores do qu
ue 19 e,
portaanto, podem
m ser classiificados com
mo materiaais compactos a muitoo compacto
os. Estes
valorres de referrencia dão a fundação do barram
mento uma boa
b condiçãão de resistência ao
cisalhhamento paara um maciiço com altuura menor do
d que 20,00
0 m.
As sondagens rotativas forram executaadas em du
uas fases, seendo que ass com identtificação
com SR foram executadas
e
na fase de projeto bássico e as com
m prefixo SSM na atuall fase de
d análise ddo conjunto
o de ensaioss de infiltraação e perdaa d’água
projeeto executivvo. Assim, da
podee-se agruparr os resultad
dos dos enssaios em do
ois conjunto
os de resulttados, sendo
o que os
das ssondagens SR
S registram
m valores dde condutiviidade hidráu
ulica dos soolos e rochaas (rocha
alteraada mole e rocha dura)) da fundaç ão na faixa de 3,6x10-5 cm/s a 1,22x10-6 cm/s e os das
sonddagens SM com
c
valoress, em profuundidades mais
m rasas, da
d ordem dee 1x10-4 cm
m/s. Estes
valorres de conndutividadee hidráulicaa, em con
njunto, perrmitem infe
ferir que os
o solos
saproolíticos e roochas da fu
undação da barragem apresentam
a
permeabiliddade baixa a muito
baixaa e uma faixxa de variaçção relativam
mente significativa.
Em síntese, a fundação
f
daa barragem
m Campos é constituíd
da de uma cobertura de
d solos
aluviionares e coluvionaress de pouca espessura e, subjacen
nte, uma seequência dee solos e
rochaas saprolítticas areno
o-siltosas ccom pedreegulhos (saaibros), coom resistên
ncia ao
cisalhhamento alta
a
e cresscente com
m a profun
ndidade atté atingir a rocha sã,
s com
comppressibilidade baixa e permeabilid
p
dade de baix
xa a muito baixa.
b
As ccondições hidrogeotécn
h
nicas e geoomecânicas encontradaas permitem
m a adoção de uma
seçãoo homogêneea de terra única, com
m filtros - não
n foram detectadas
d
hheterogeneid
dades na
fundaação que exxijam alteração ou variaações da seção tipo do barramentoo de terra.
A seção homoggênea tipo preconizada
p
deverá ser implantadaa com a utillização prefferencial
dos ssolos residuuais de com
mportamentoo argiloso e de coloraação vermellha. Estes materiais
m
deverão ser obttidos em jazzidas e em escavaçõess obrigatóriias do Lotee 12. Além destes e
com as devidass análises e atendimennto das dem
mais especiificações téécnicas pod
derão ser
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utilizzados comoo aterros arg
gilosos os m
materiais colluvionares escavados
e
dda própria fundação
f
da baarragem.
Com
mo um critérrio básico para
p
a prepparação da fundação da
d barragem
m foi estabeelecida a
remooção total dos solos aluvionarees e coluv
vionares areenosos e aargilosos de
d baixa
resisttência de tooda a base dos
d maciçoss de barram
mento. De accordo com aas seções dee projeto
as esscavações deevem atingiir o topo doos terrenos constituídos
c
de solos saaprolíticos.
Os liimites das remoções
r
de
d solos supperficiais estão definid
dos nas seçções transveersais de
projeeto, constanntes no dessenho 12400-DES-2020
0-04-81-010
0: Barragem
m Campos - Seção
Geollógico-Geottécnica Transversal, e perfil geológico-geottécnico, connstante no desenho
12400-DES-20200-04-81-009
9: Barraggem Camp
pos - Seção
S
Geeológico-Geeotécnica
Longgitudinal, doo Projeto Ex
xecutivo. D
Desta forma,, fica demon
nstrado quee todos os atterros do
barraamento estãão assentado
os sobre soloos saprolíticcos, com SP
PT ≥ 19.
As liinhas limitees das escav
vações da fuundação forram inferidaas através dda análise do
os perfis
de soondagens e devem ser objeto de aanálise visu
ual e tátil e de autorizaação pela eq
quipe de
Supeervisão de obras,
o
trecho
o a trecho dee fundação..
Rem
movidos os solos transsportados reeferidos oss aterros do
o filtro horrizontal devem ser
lançaados sobre os
o solos sap
prolíticos daa fundação. Assim, foi concebido uum filtro ho
orizontal
não ssuspenso, viisto que este deverá se assentar so
obre o terren
no de fundaçção.
Apessar dos resuultados dos ensaios dee permeabillidade nos solos
s
saproolíticos da fundação
f
acusaarem baixa permeabiliidade, foi pprojetada um
ma trincheira de vedaçção, conforrme seus
limittes de profuundidade esttabelecidos nas seçõess de projeto e perfil geoológico-geo
otécnico.
Esta estrutura cuumpre as fu
unções de innspeção da fundação,
f
in
nterceptaçãoo de fluxos internos
á
e,
atravvés de fenddas de traçção que occorrem noss terrenos naturais dee regiões áridas
finalm
mente, para reduzir as
a vazões dde percolaçção através de eventuuais estratos arenosiltossos com coontraste de permeabiliidade, típicco em cam
madas de soolos saprolííticos de
rochaas graníticaas.
A triincheira de vedação foi projetada com profun
ndidade de 3,00 m, meedida em reelação ao
terrenno natural, com exceção do treccho no enttorno da esstaca 9 (km
m 0+180) onde
o
sua
profuundidade deeverá atingiir 2,31 m noo topo roch
hoso são ou
u medianam
mente alterad
do. Com
esta pprofundidadde uniformee será possíível embutirr a vedação
o na rocha ssaprolítica e superar
possííveis fendass de tração. Já, para o flanco esq
querdo do barramento,
b
, essa profu
undidade
perm
mitirá uma innspeção sufficiente da ccamada de solo saprolíítico, a qual
al atinge a espessura
de atté 7,40 m naa sondagem
m SR-143.
A am
mpliação daa profundid
dade da trinncheira de vedação
v
(cu
ut-off) someente poderáá a vir a
ocorrrer se as innspeções daas escavaçõees demonsttrarem a occorrência dee camadas arenosas
muitoo permeáveeis, que justiifiquem tal procedimen
nto.
Na liinha central da trincheeira de vedaação, deslocada 2,00 m à jusantee do eixo ceentral da
barraagem, deveerão ser feiitas as injeeções de calda
c
de cimento nos terrenos rochosos
r
saproolíticos e naa rocha sã, conforme
c
esspecificaçõees técnicas.
Nos trechos de barragem com
c
altura m
menor do qu
ue 5,00 m, a cortina dee injeções, somente
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será executada em trechos específico s, determin
nados pela inspeção
i
e análise in loco das
conddições hidroogeológicas do substraato rochoso
o da trincheeira de veddação (cut-o
off). Nos
casoss de necessiidade de injjeções de caalda de cimeento pela co
onstatação dde descontin
nuidades
geolóógicas ou allta condutiv
vidade hidrááulica dos teerrenos roch
hosos de funndação, a co
ortina de
injeçção será iniiciada com a injeção de furos primários
p
co
om espaçam
mento de 12,00
1
m,
execuutando-se, se
s necessáriio, injeções secundáriaas e terciáriaas com espaaçamentos menores.
m
A profundidade máxima deeverá ser eqquivalente à altura da coluna
c
de áágua do reseervatório
no poonto da injeeção.
Com
mo o objetivvo de dar um
m destino m
mais nobre para os maateriais argiilosos escav
vados da
fundaação da barragem, foi
f projetaddo um tap
pete de imp
permeabilizzação locallizado à
monttante. Destta forma, os
o solos aaluvionares e coluvion
nares deveem ser lan
nçados e
comppactados forrmando um
m tapete de im
mpermeabillização paraa montante.
Aindda, para o controle da percolação
p
da barragem
m e de sua fundação, e tendo em
m vista se
tratarr de um maaciço de barrramento coom altura máxima
m
da ordem
o
de 199,00 m, foi adotado
um ssistema de drenagem
d
in
nterna consstituído de um
u filtro veertical e horrizontal de areia. O
filtroo vertical é recomendado para a altura refe
ferida, o qu
ue facilitaráá os proced
dimentos
consttrutivos desste sistema vital
v
para a estabilidadee da barrageem de terra..
Os taaludes de montante
m
e de
d jusante deeverão ser protegidos
p
com
c
camadaas de transição com
brita graduada e enrocamen
nto.
A prroteção do talude
t
de ju
usante com enrocamen
nto se faz necessário
n
e convenien
nte tendo
em vvista as coondições cliimáticas seeveras da região
r
do empreendim
e
mento - a proteção
p
tradiccional destte talude co
om grama nativa não tem se mostrada
m
efiiciente paraa aterros
argiloosos, quanddo das oco
orrências dee chuvas to
orrenciais após
a
períoddos prolong
gados de
secass.
A diimensão daa camada de
d proteção do talude de montan
nte com esppessura de 0,50 m
(meddida perpenddicular ao talude) de ennrocamento
o foi definid
da por um crritério presccricional
(valoore mínimoo para uma obra com grandes vo
olumes de enrocamennto provenieentes de
escavvações obriigatórias), uma
u
vez quue o reserv
vatório apreesenta extennsão reduziida. Esta
dimeensão faciliita o aprov
veitamento de blocoss de rocha proveniennte das esccavações
obriggatórias com
m diâmetross médios da ordem de até
a 0,30 m, sem
s britageem.
Foi adotado paara todo o eixo de bbarramento largura de coroament
nto de 7,00
0 m e o
revesstimento com uma cam
mada de britaa graduada..
Com
mo material de filtro deverão
d
serr utilizadas areias méd
dias e grosssas aluvion
nares de
jaziddas licenciaddas. Os filttros da barrragem deveem atender os critérioss de erosão
o interna
(Pipiing) e drennagem. Ain
nda, de form
ma compleementar as areias paraa filtro não
o devem
possuuir uma porrcentagem de
d material qque passa na
n # 200 maior que 5%..
Os taaludes do baarramento foram
f
definiidos com in
nclinações de
d 1,0(V):2, 5(H) para montante
m
e 1(V
V):2(H) paara jusante, as quais são compro
ovadas com
m análises de estabiliidade ao
escorrregamento.
Com
m as análisess dos elemeentos de prrojeto pode--se afirmar que a seçãão tipo da barragem
b
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Cam
mpos atende aos princip
pais itens ddo projeto de
d uma barrragem de teerra e enroccamento,
em eespecial com
m relação ao
os aspectos hhidrogeológ
gicos, de co
ompressibiliidade, resisttência ao
cisalhhamento e proteção
p
de seus aterroos aos efeito
os de erosão
o superficiall.
4.5.88.5. Barrageem Barro Branco
A baarragem Barrro Branco apresenta uuma altura máxima
m
sob
bre os terrennos de fund
dação da
ordem
m de 12,000 m. Traata-se de uuma barrag
gem de médio
m
portee, no contexto do
emprreendimentoo em questãão.
Os bboletins de sondagens mistas e a percussão
o demonstram que aoo longo do eixo da
barraagem Barroo Branco são encontraddos perfis completos
c
de
d alteraçãoo de biotita gnaisse.
As ssondagens registram ocorrências
o
de perfis com uma camada suuperficial de
d solos
residduais com classificaçã
c
ão de areiass argilosas e argilas arenosas
a
coom pedregu
ulhos de
colorração marroom avermeelhada, subjjacente às camadas
c
dee solos e ro
rocha saprolítica de
biotitta gnaisse e migmatito.
O Q
Quadro nº 4.12,
4
a seguir, apresennta as sond
dagens misstas realizaddas nesta fase
f
dos
estuddos, que connfirmaram os
o resultadoos obtidos na fase de prrojeto básicoo.
Quadro nº 4.12:
4
Sondageens Mistas Exxecutadas no Sítio da Barrragem Barroo Branco
Nº

Localizaçã
ão da
Sondageem

Profundidade (m))
Em
mpresa

SM-243

N
9.111.212

E
686.870
6

STS

SM-244

9.111.192

687.004
6

STS

SM-245

9.111.278

686.949
6

STS

SP
S

Sond
dagem Rotativva

Total

2,,90

Sollo
0,00

Rochaa
6,20

1,,50

0,00

7,60

9,10

2,,60

0,00

6,40

9,00

9,10

Nas sondagens mistas a maior
m
espess ura de solo
o residual de biotita gnnaisse foi reegistrada
comoo 1,05 m naa sondagem
m SM-243. N
Na trincheirra T-375 a camada
c
de solo residuaal atinge
1,75 m. Assim,, no eixo da
d barragem
m Barro Brranco a oco
orrência de solos resid
duais de
melhada osccila de uma espessura de
d 0,70 m, na trincheirra T-371, a 1,75 m,
colorração averm
na triincheira T-3375, isto naa ombreira eesquerda. Na
N ombreira direita estaa camada su
uperficial
oscilla de 0,85 m,
m na trincheeira T-374, a próximo de zero no limite do nnível do reseervatório
- na sondagem SRD-03, nesta
n
ombrreira, esta camada
c
não
o ocorre, aaflorando a biotitagnaissse.
Os bboletins de sondagens registram qque os solos residuais de biotita-ggnaisse, no eixo da
barraagem, apressentam valores de SP
PT de 6 a 10 nas so
ondagens SSM-243 e SM-245,
S
respeectivamentee. Analisand
do todas ass sondagens no local da barrageem, verificaa-se uma
variaação nos vallores da resistência doss solos resid
duais, sendo
o registradoos valores de 6 a 16.
Há qque se obserrvar que estta grande vvariação mu
uito provaveelmente se ddeve ao fato
o de que
estass medidas de
d resistênccia à penetrração foram
m feitas noss limites enntre as cam
madas de
soloss residuais e a camada de solo saprrolítico.
Embora não tennham sido registradass ocorrências de soloss aluvionarres nos bolletins de
sonddagens, estes devem occorrer no leeito do riach
ho, especiallmente na áárea do esp
paldar de
jusannte. Com a análise das inspeções llocais podee-se inferir que
q serão enncontrados terrenos
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aluviionares na planta
p
do barramento
b
e estes dev
vem ocorrerr no trecho entre as triincheiras
T-3774 e T-375 e para jusan
nte do eixo de barrameento. Esta situação proovavelmentee não foi
detecctada nas sondagens,
s
uma vez qque a SM-2
243 foi loccada entre as duas so
ondagens
anterriores, porém
m deslocadaa para monttante.
Ao loongo de toddo o eixo dee barramentoo e subjacen
nte aos solo
os residuais de pouca espessura
e de coloração avermelhad
da, encontraam-se as caamadas de solos e rocchas saprolííticas de
biotitta gnáissicaa com coloração cinza ((escura, esb
branquiçadaa e variegadda) e com SP
PT ≥ 11.
Os m
materiais saaprolíticos amostrados
a
(solos de alteração
a
e rocha decoomposta ou alterada
molee) são classiificados com
mo areias finnas, médiass e grossas siltosas,
s
com
m pedregulh
hos finos
- matteriais que quando
q
não ou pouco pplásticos, tam
mbém são classificado
c
os de saibross.
Um dos aspecctos geotéccnicos maiss importan
ntes da fun
ndação da barragem são as
ocorrrências de camadas
c
rellativamentee espessas de
d solos e rochas saproolíticas ao longo
l
do
eixo do barrameento. Estas ocorrênciaas estão reg
gistradas no perfil geollógico-geotécnico e
ns SM-243,, SM-244 e SM-245. Por exempplo, nas so
ondagens
nos bboletins daas sondagen
SM-2245, removvidos os solo
os superfici ais (vegetall e residual)), as camadaas de solos e rochas
saproolíticas atinngem espeessuras de 6,50 m. Nestas caamadas oss valores de SPT
deterrminados sãão da ordem
m de 11 noss solos saprrolíticos e maior
m
do quue 22 nos materiais
m
rochoosos muito alterados, podendo seer considerrados como materiais compactos a muito
comppactos. Estees valores de referenccia dão a fundação
f
do barramennto, em tod
da a sua
extennsão, uma boa
b condição de resistêência ao cisaalhamento para
p um maaciço homog
gêneo de
terra com altura menor do que
q 12,00 m
m.
Os eensaios de infiltração
i
e perda d’ággua nos maateriais saprrolíticos daas sondagen
ns mistas
(SM)) registram valores de condutividdade hidráullica ou perm
meabilidadee dos solos e rochas
(rochha alterada mole e roccha dura) daa fundação numa faixa ampla dee 1,04x10-4 cm/s até
5,7x110-5 cm/s. Estes
E
valorees de condu
dutividade hidráulica,
h
em
e conjuntoo, permitem
m inferir
que os solos e rochas saprolíticas daa fundação da barragem apresenttam permeaabilidade
relatiivamente baaixa, pois a maioria doos ensaios de
d infiltraçãão e perda dd’água situaam-se na
faixaa de variação de 10-5 cm
m/s.
Os m
maiores vaalores de permeabilid
p
dade no eiixo do barrramento sãão registraados nas
sonddagens SM-244 e SM--245, respecctivamente,, no entorno do km 0+
+240 e km
m 0+340.
Nestaas sondageens os solo
os e rochass saprolíticas, também
m classificaados como saibros,
apressentam perm
meabilidadee na faixa de valores de 1,62x10
0-4 cm/s a 1,06x10-4 cm/s
c
em
profuundidades de
d 4,00 m a 6,50 m em
m relação ao
a terreno natural.
n
Estees valores, devido
d
à
impoortância da obra, podem ser connsiderados como méd
dios (nem altos nem baixos).
Apessar destes valores,
v
as camadas
c
dee solos saprolíticos aprresentam claassificação de areia
grosssa siltosa coom pedregu
ulhos e a roocha com fraaturamento sub-verticaal, que em conjunto
c
podeem apresentaar potenciall de condutiividade hidrráulica maiss elevada.
Em ssíntese, a fuundação da barragem B
Barro Brancco é constitu
uída de umaa cobertura de solos
residduais de pouuca espessu
ura, sendo eesperada alg
guma ocorrrência de soolos aluvion
nares no
leito do córregoo e na porçção de jusaante do barrramento. Os
O solos reesiduais sup
perficiais
apressentam SPT
T da ordem de 6, e poor esta razão
o podem seer consideraados como solos de
baixaa resistênccia ao cissalhamento.. Desta maneira,
m
e devido à importân
ncia do
emprreendimentoo, devem ser
s totalmennte removid
dos da plan
nta da barrragem de teerra. No
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perfil geológicoo-geotécnico é estabeelecida a liinha limite de escavaação dos materiais
m
residduais, inferiida com baase na interp
rpretação do
os boletins de sondageens e inspeeções de
camppo.
Assim
m, os macciços da baarragem deeverão se assentar
a
sob
bre as cam
madas de materiais
m
saproolíticos arenno-siltosos com pedreggulhos (saib
bros), os qu
uais apresenntam resistência ao
cisalhhamento altta (SPT ≥ 11) e crescennte com a prrofundidadee até atingirr a rocha sã..
Com
m relação àss condiçõess de permeeabilidade dos
d terrenos saprolíticcos da fund
dação da
barraagem, destaacam-se as ocorrênciass de materiais saprolíticos nas soondagens SM
M-244 e
-5
SM-2245, com peermeabilidaade na faixaa de 1,0 x10
0 cm/s em profundidaades de até 9,00
9
m–
nestaas sondagenns e na SM-243
S
ainnda destacaam-se as camadas
c
dee saibros ou
o solos
saproolíticos classsificados como
c
areia grossa silto
osa e areiass finas e m
médias de coloração
cinzaa escura e cinza variegada. Estass condiçõess hidrogeotéécnicas e aas possibilid
dades de
ocorrrências de fendas
f
de trração nas caamadas sup
perficiais fazzem com quue seja neceessária à
adoção de uma trincheira de vedaçãoo ao longo do eixo de barramentoo que interrcepte os
fluxoos pelos soloos saprolíticcos.
As ccondições hidrogeotécn
h
nicas e geoomecânicas permitem a adoção dde uma seçãão típica
únicaa de barrragem hom
mogênea dde terra com
c
filtros - não foram deetectadas
heterrogeneidadees na fund
dação que exijam altteração ou variações da seção tipo do
barraamento de teerra ao long
go do seu eiixo de barraamento.
A seção homoggênea tipo preconizada
p
deverá ser implantadaa com a utillização prefferencial
dos ssolos residuuais de com
mportamentoo argiloso e de coloraação vermellha. Estes materiais
m
deverão ser obttidos em jazzidas e em escavaçõess obrigatóriias do Lotee 12. Além destes e
mais especiificações téécnicas pod
derão ser
com as devidass análises e atendimennto das dem
a
oss materiais residuais e coluvionnares escav
vados da
utilizzados comoo aterros argilosos
próprria fundaçãão da barrragem e qque são classificados como areeias argilossas com
pedreegulhos.
Com
mo materiaiss de aterross argilosos deverão seer utilizadoss solos de origem residual ou
coluvvionar classsificados como
c
arenoo-argilosos ou argilo
o-arenosos e que aprresentem
colorração averrmelhada. Estes
E
mateeriais de aterro,
a
de acordo coom o Sisttema de
Classsificação doos Solos (SUCS) deveem ser classsificados co
omo dos gruupos CL (arrgilas de
baixaa plasticidaade arenosass com ou ssem pedregulhos) e CH
H (argilas dde alta plassticidade
arenoosas com ou
o sem pedrregulhos). E
Estes materriais, preferencialmentee e a priorii, devem
apressentar IP ≥ 8% - este critério e a inclusão de outros tipos
t
de maateriais paraa aterros
argiloosos deverãão ser reavaaliados pela equipe técn
nica de Sup
pervisora coom base em análises
de atterros experrimentais.
Com
mo um critérrio básico para
p
a prepparação da fundação
f
daa barragem
m, foi estabeelecida a
remooção total doos solos ressiduais e aluuvionares arrenosos e arrgilosos de bbaixa resisttência de
toda a base dos maciços de barramentoo. De acord
do com as seeções de proojeto, as esccavações
uais apresenntam SPT ≥ 10.
devem atingir o topo das caamadas de ssolos saprolíticos, os qu
Os limites das remoções de solos suuperficiais de baixa resistência eestão definiidos nas
seçõees transverrsais de projeto,
p
coonstantes no
n desenho
o 1240-DE
ES-2020-04-81-012:
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Barraagem Barroo Branco - Seção Geoológico-Geo
otécnica Trransversal, e perfil geeológicogeotéécnico, connstante no desenho
d
12440-DES-2020-04-81-011: Barrageem Barro Branco
B
Seçãão Geológicco-Geotécniica Longituudinal. Destta forma, fiica demonsstrado que todos
t
os
aterroos do barram
mento estão
o assentadoss sobre solo
os e rochas saprolíticas,
s
, com SPT ≥ 10.
As liinhas limitees das escav
vações da fuundação forram inferidaas através dda análise do
os perfis
de soondagens e devem ser objeto de aanálise visu
ual e tátil e de autorizaação pela eq
quipe de
Supeervisão de obras,
o
trecho
o a trecho dee fundação..
Rem
movidos os solos resid
duais e trannsportados os referidos aterros ddo filtro ho
orizontal,
devem ser lançaados sobre os
o materiaiss saprolítico
os da fundaação. Assim
m, foi concebido um
filtroo horizontal não susp
penso, vistoo que este deverá se assentar ssobre o terrreno de
fundaação.
Apessar dos resuultados dos ensaios de ppermeabilid
dade indicarrem baixa ppermeabilid
dade para
os solos saprollíticos da fundação ffoi projetad
da uma triincheira dee vedação (cut-off)
intercceptado fluuxos por esste tipo dee material, conforme seus limitees de profu
undidade
estabbelecidos naas seções dee projeto e pperfil geoló
ógico-geotéccnico. Esta eestrutura cu
umpre as
funçõões de insppeção da fu
undação, innterceptação
o de fluxoss internos aatravés de camadas
arenoo-siltosas, areias
a
com pedregulhos
p
s ou saibross não plásticos e por feendas de traação que
ocorrrem nos terrrenos naturais de regiiões áridas e, finalmen
nte, para reeduzir as vaazões de
percoolação atravvés de even
ntuais estrat
atos areno-siltosos com
m contraste de permeab
bilidade,
típicoo em camaddas de soloss saprolíticoos de rochass gnáissicas e/ou granítiicas.
A triincheira de vedação fo
oi projetadaa com profu
undidade vaariável de 22,00 m até 2,90 m,
mediida em relaçção ao terreeno natural.. As maiorees profundid
dades da triincheira de vedação
foram
m definidas no trecho entre
e
a trinccheira T-37
74 e a sondaagem SM-2243, no km 0+200 e
km 00+220, resppectivamentte. Com esttas profundiidades, além
m dos objettivos referid
dos, será
possíível embutiir a vedaçãão na rochaa saprolíticaa ou rocha alterada e atingir o substrato
s
rochooso pouco alterado
a
(km
m 0+220).
A am
mpliação daa profundid
dade da trinncheira de vedação
v
(cu
ut-off) someente poderáá a vir a
ocorrrer se as innspeções daas escavaçõees demonsttrarem a occorrência dee camadas arenosas
muitoo permeáveis, que ju
ustifiquem tal procediimento. Neeste sentidoo, especial atenção
deverá ser dada à profundid
dade das esscavações da trincheiraa de vedaçãoo no entorn
no do km
0+2000, no local da trincheirra T-374, um
ma vez quee neste trech
ho da ombreeira direita o terreno
saproolítico devee atingir um
ma profundiddade total de
d 4,20 m e a trincheirra de vedaçção deve
atinggir 2,50 m de
d profundid
dade.
Na liinha central da trincheeira de vedaação, deslocada 2,00 m à jusantee do eixo ceentral da
barraagem, deveerão ser feiitas as injeeções de calda
c
de cimento nos terrenos rochosos
r
saproolíticos e naa rocha sã, conforme
c
esspecificaçõees técnicas.
Nos trechos de barragem com
c
altura m
menor do qu
ue 5,00 m, a cortina dee injeções, somente
será executada em trechos específico s, determin
nados pela inspeção
i
e análise in loco das
o da trincheeira de veddação (cut-o
off). Nos
conddições hidroogeológicas do substraato rochoso
casoss de necessiidade de injjeções de caalda de cimeento pela co
onstatação dde descontin
nuidades
geolóógicas ou allta condutiv
vidade hidrááulica dos teerrenos roch
hosos de funndação, a co
ortina de

Projeto Executtivo ● Lote D

221

1240-RE
EL-2001-00-01-001-R00

Consóórcio ECOPL
LAN-SKILL
MINISTÉRIO
M
O DA INTEG
GRAÇÃO NA
ACIONAL

injeçção será iniiciada com a injeção de furos primários
p
co
om espaçam
mento de 12,00
1
m,
execuutando-se, se
s necessáriio, injeções secundáriaas e terciáriaas com espaaçamentos menores.
m
A profundidade máxima deeverá ser eqquivalente à altura da coluna
c
de áágua do reseervatório
no poonto da injeeção.
Com
mo o objetivvo de dar um
m destino m
mais nobre para os maateriais argiilosos escav
vados da
fundaação da barragem
b
fo
oi projetaddo um tapeete de imp
permeabilizzação locallizado à
monttante. Destta forma, os
o solos aaluvionares e coluvion
nares deveem ser lan
nçados e
comppactados forrmando um
m tapete de im
mpermeabillização paraa montante.
Aindda, para o controle da percolação
p
da barragem
m e de sua fundação, e tendo em
m vista se
tratarr de um maaciço de barrramento coom altura máxima
m
da ordem
o
de 122,00 m, foi adotado
um ssistema de drenagem
d
in
nterna consstituído de um
u filtro veertical e horrizontal de areia. O
filtroo vertical é recomendado para a altura refe
ferida, o qu
ue facilitaráá os proced
dimentos
consttrutivos desste sistema vital
v
para a estabilidadee da barrageem de terra..
Os taaludes de montante
m
e de
d jusante deeverão ser protegidos
p
com
c
camadaas de transição com
brita graduada e enrocamen
nto.
t
de ju
usante com enrocamen
nto se faz necessário
n
e convenien
nte tendo
A prroteção do talude
em vvista as coondições cliimáticas seeveras da região
r
do empreendim
e
mento – a proteção
p
tradiccional destte talude co
om grama nativa não tem se mostrada
m
efiiciente paraa aterros
argiloosos, quanddo das oco
orrências dee chuvas to
orrenciais após
a
períoddos prolong
gados de
secass.
A diimensão daa camada de
d proteção do talude de montan
nte com esppessura de 0,50 m
(meddida perpenddicular ao talude) de ennrocamento
o foi definid
da por um crritério presccricional
(valoor mínimo para uma obra com grandes vo
olumes de enrocamennto provenieentes de
escavvações obriigatórias) uma
u
vez quue o reservatório apresenta extennsão reduzida. Esta
dimeensão faciliita o aprov
veitamento de blocos de rocha provenienttes das esccavações
obriggatórias com
m diâmetross médios daa ordem de até 0,30 m,, sem britaggem e com menores
dificuuldades de seleção doss materiais dde aterros removidos diretamente
d
dos cortes do canal
princcipal do emppreendimen
nto.
O cooroamento da
d barragem
m deverá ser revestido com
c
uma cam
mada de briita graduadaa.
Com
mo material de filtro deverão
d
serr utilizadas areias méd
dias e grosssas aluvion
nares de
jaziddas licenciaddas. Os filttros da barrragem deveem atender os critérioss de erosão
o interna
(pipiing) e drennagem. Ainda, de form
ma complem
mentar, as areias paraa filtro não
o devem
possuuir uma porrcentagem de
d material qque passa na
n # 200 maior que 5%..
Os taaludes do baarramento foram
f
definiidos com in
nclinações de
d 1,0(V):2, 5(H) para montante
m
e 1(V
V):2(H) paara jusante, as quais são compro
ovadas com
m análises de estabiliidade ao
escorrregamento.
Com
m as análisess dos elemeentos de proojeto, pode-se afirmar que a seçãão tipo da barragem
b
Barroo Branco attende aos prrincipais iteens do projeeto de uma barragem hhomogênea de terra,
em eespecial com
m relação ao
os aspectos hhidrogeológ
gicos, de co
ompressibiliidade, resisttência ao
cisalhhamento e proteção
p
de seus aterroos aos efeito
os de erosão
o superficiall.
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4.5.99. Túnel Monteiro
M
O túúnel Monteiiro está locaalizado no domínio daas rochas cristalinas, ddevendo intterceptar
biotitta gnaisse e migmatito.
O em
mboque foi estabelecido
o na estaca 9653, ondee a sondagem
m SR-167, na elevação
o 617,70
m, inndicou a prresença de solo
s
de alteeração até 11,09
1
m de profundidaade capeand
do rocha
alteraada dura dee biotita gn
naisse, extrremamente fraturada, até
a 13,49 m
m, e rocha alterada
dura,, medianam
mente a muiito fraturadda, até 17,0, m. A parttir daí, a soondagem in
ntercepta
rochaa sã, pouco fraturada, que
q se encoontra cerca de
d 3,00 m acima
a
da abbóbada prev
vista para
a eleevação 5988,28 m. Lev
vantamentoos com sísm
mica de reffração conffirmam essse perfil,
indiccando uma velocidade de onda ssísmica entrre 5.050 m//s e 5.250 m/s para o maciço
rochooso sã, e enntre 4.285 m/s e 4.34 0 m/s para a rocha alterada duraa, o que confere ao
maciiço, segunddo classificcação de B
Barton, claasses B e C, respecctivamente. Para a
deterrminação daas classes do
d maciço roochoso com
m base no leevantamento
to sísmico efetuado,
e
foi uttilizado o crritério de Barton para eessa associaação, em que:
Vp = logQc −3.5500(m/ s)
Ondee:
Vp = velocidadee de propagação de onddas p;
Qc = índice de qualidade
q
( Qc = Q/1000xσc ).
Entreetanto, conssiderando a pequena coobertura, seerá prudentee considerar
ar o maciço rochoso
da abbóbada com
mo classe C ou D.
No ddesemboquee as sondag
gens indicaaram uma cobertura
c
mínima
m
de rrocha da orrdem de
11,000 m e a presença
p
de biotita gnnaisse sã e pouco fratturado na rregião da abóbada,
a
caraccterizando um
u maciço rochoso
r
claasse B, segu
undo Barton
n. O perfil síísmico indicou para
o maaciço rochosso sã uma velocidade
v
ssísmica entrre 5.000 m//s e 5.200 m
m/s, confirm
mando as
boas característiicas geomeccânicas obseervadas.
Ao llongo do túúnel foi exeecutado um
m levantameento sísmico
o para a avvaliação do
o maciço
rochooso, observvando-se, regra geral, qque para um
ma profundid
dade de 20,,00 m, a velocidade
sísmiica é superrior a 5.000
0 m/s, indiccando um maciço
m
rochoso com bboas caractterísticas
geom
mecânicas, classes
c
A e B.
B
Ensaaios de perdda d’água indicaram
i
ppermeabilid
dades médiaas com fechho da abóbada. Tal
fato, entretantoo, deve serr consideraado como esporádico,
e
devendo o maciço rochoso
apressentar baixaa permeabiliidade ao lonngo das escavações do túnel.
O Q
Quadro nº 4.13,
4
a seguir, apresennta as sond
dagens misstas realizaddas nesta fase
f
dos
estuddos, que connfirmaram os
o resultadoos obtidos na fase de elaaboração doo projeto báásico.
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Quaadro nº 4.13: Sondagens Mistas
M
Executtadas no Tún
nel Monteiro

N

E

SM
M-301

9.1118.978

69
97.679

SM
M-302

9.1118.978

69
97.679

SM
M-303

9.1119.009

69
97.658

SM
M-304

9.1119.016

SM
M-305

9.1119.205

SM
M-305a

km+
+m

Empresa
E

SP

Sondaggem Rotativa
Solo

Rocha

Total

RW

1,60

1,80

28,30

31,70

RW

0,00
0

1,40

35,60

37,00

STS

7,45
7

0,00

29,60

37,05

69
97.692

RW

0,00
0

7,20

26,30

33,50

69
97.758

RW

0,00
0

0,00

9,30

9,30

9.1119.205

69
97.758

RW

1,50

0,70

30,30

32,50

SM
M-306

9.1119.678

69
97.918

RW

0,00
0

2,80

34,20

37,00

SM
M-307

9.1120.246

69
98.113

RW

1,30

0,00

49,80

51,10

193+ 100

9655

SM
M-308

195+ 000

9750

STS

5,30
5

0,00

34,70

40,00

SM
M-309

195+ 600

9780

STS

1,95

0,00

35,05

37,00

SM
M-310

196+ 000

9800

STS

14
4,20

0,00

19,80

34,00

SM
M-311

196+ 060

9803

STS

19
9,80

0,00

14,20

34,00

SM
M-312

196+ 060

9803

STS

18
8,60

0,00

21,70

40,30

196+ 000

9800

STS

9,40
9

0,00

30,60

40,00

SM
M-313

4.6

Profunndidade (m)

Localiza
ação da Sondaggem

Nº

9.1121.816

68
89651

MATERIIAIS NATU
URAIS DE CONSTRU
UÇÃO

d região, alliadas às caaracterísticaas lineares dda obra, im
mpuseram
As condições geeológicas da
n
de cconstrução ao
a longo
uma sistemáticaa bastante paarticular à ppesquisa de materiais naturais
do trraçado do Eiixo Leste.
O baalanceamentto de materriais ao lonngo do canaal direciono
ou a pesquissa de materriais aos
locaiis de barram
mento, fican
ndo as demaais obras sup
pridas pela compensaçção dos materiais ao
longoo do canal.. Por outro lado, a peequena espeessura de so
olos em áreeas de cristtalino, o
carátter expanssivo dos argilitos/foolhelhos e a granullometria fi
fina dos arenitos,
conddicionaram o estabeleciimento de ááreas de em
mpréstimo. Existem
E
resttrições com
m relação
às jaazidas de arreia em alg
gumas áreass, o que não
o ocorre co
om relação às necessid
dades de
mateerial pétreo.
4.6.11. Depósitoos de Materriais Naturaais
4.6.11.1. Jazidass de Areia
A occorrência dee depósitoss de areia e cascalho ao
a longo do
o Eixo Lesste tem disttribuição
bastaante reduzidda e erráticaa, sendo raroos os locais que poderãão ser utilizaados como jazidas.
j
O reegime pluviial, ocasion
nando enxuurradas em leitos roch
hosos, ensejjou a form
mação de
depóósitos de maaterial granu
ular localizzados e de pequenos
p
vo
olumes, connstituídos em
e geral,
por aareias de graanulometriaa fina a méddia, misturad
dos a restos de vegetaiss.
Exceepcionalmennte, em co
ondições ggeológicas particularess, foram oobservadas grandes
espesssuras de deposição
d
de
d areia, coomo a do leeito do rio Moxotó, eem áreas dee rochas
cristaalinas. Nos trechos de rochas
r
sedim
mentares occorrem exteensos depósiitos de areiaa, porém
de grranulometria fina.
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Depóósitos de caascalho oco
orrem princiipalmente na
n forma dee terraços fl
fluviais capeeando as
form
mações sediimentares, estas distri
ribuídas no
o trecho in
nicial do E
Eixo Leste.. Foram
obserrvadas, aindda, ocorrên
ncias de cas calho assocciadas às ro
ochas cristallinas, origin
nadas da
desaggregação dee veios quaartzosos, coonstituindo depósitos superficiais
s
de volumees muito
reduzzidos.
4.6.11.2. Áreas de
d Empréstiimo de Soloo (Material Argiloso
A
e Conglomera
C
ado)
A peesquisa de áreas
á
de em
mpréstimo fficou restritta aos locais próximoss aos barram
mentos e
dentrro dos futurros reservató
órios, sendoo os aterros atendidos pela
p compennsação de materiais
m
de esscavação obbrigatória de
d cortes viizinhos. Ev
ventualmentte, a necesssidade de pequenos
p
volum
mes de soloo nos aterro
os, a serem utilizados na
n construção dos taluudes finais do
d canal,
será suprida locaalmente, co
om as investtigações de áreas próxim
mas ao canaal.
Em ccada local de
d barramen
nto foram eestudadas árreas de emp
préstimo, seempre que possível,
p
dentrro do perím
metro do resservatório, bbuscando, assim,
a
causar o menorr impacto am
mbiental
possíível. As áreeas de emp
préstimo forram investiigadas atrav
vés de sonddagens à trrado, em
malhhas com esppaçamento de 200 m, e poços de inspeção,, sendo as suas profun
ndidades
limittadas pelo im
mpenetráveel. A cada m
metro foram
m coletadas amostras qque, posterio
ormente,
foram
m selecionaadas e env
viadas paraa a execuçção dos ensaios geotéécnicos. Em
m geral,
obserrvou-se quee os solos ap
presentam-sse ressecado
os, dificultaando a penettração do trado.
4.6.11.3. Materiaais Pétreos
A occorrência dee rochas crisstalinas de bboas caracteerísticas geo
omecânicass ao longo de
d todo o
traçaado do Eixoo Leste praaticamente eelimina a im
mplantação de pedreirras para a obtenção
o
dessees materiaiss e atender as
a necessidaades das obras, seja na obtenção dde agregados e finos
para concreto, como para trransições e bblocos paraa enrocamen
nto.
olo e a preesença de extensos aflo
oramentos rochosos e as boas
A peequena espeessura de so
conddições topoggráficas colaboram paara exploraações bastan
nte econôm
micas dos materiais
m
pétreeos, tendo sido
s
dispenssada a execcução de so
ondagens ro
otativas paraa a pesquissa desses
mateeriais.
Umaa suíte de roochas, repressentada prinncipalmentee por granito
os, migmatiitos e gnaisses, com
caraccterísticas tecnológica
t
s adequadaas e bastan
nte conheciidas no meeio técnico, tornou
desneecessária a execução de
d ensaios ggeomecâniccos na deterrminação dee suas prop
priedades
para utilização nas
n transiçõ
ões, enrocam
mentos e concreto. Anáálises em lâm
âminas petro
ográficas
foram
m elaboradaas no sentid
do de uniforrmizar a classificação litológica e vverificar a presença
p
de quuartzo delettério atravéss da presençça de extinçção ondulante.
Váriaas exploraçções rudimeentares de m
material péétreo foram observadass na região
o, muitas
delass abandonaddas.
4.6.22. Fundaçãão das Barrragens
Foram
m ensaiadoos duas amo
ostras indefformadas da fundação, sendo um
ma de argilitto siltito
(PIA
A- 04, 1,50 m a 1,80 m de profunddidade) e ou
utra de solo de alteraçãão de granitto (PIA 02, 00,60 m a 1,000 m de proffundidade).
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Os vvalores de peermeabilidaade obtidos foram de 2,1
2 x 10−7 cm
m/s para o ssolo de alteração de
−7
argiliito, e 1,7 x10 cm/s para
p
o solo de alteração de granito
o, enquantoo que os parrâmetros
de reesistência fooram c'=0,15
5 kgf/cm²; e ϕ ' = 23º; e c' = 0; e ϕ ' = 54º, resspectivamen
nte.
Nas aanálises de estabilidadee foram adootados os seeguintes parâmetros de resistência::
• Maaciço compaactado c' = 0,0
0 e 0,1 kggf/cm² e Ø' =28º;
=
c' = 0,2
0 kgf/cm² e Ø' =25º;
• Aluuvião

c' = 0,05
0 kgf/cm
m² e Ø' =25º;;

• Sollo de alteraçção

c' = 0,2
0 kgf/cm² e Ø' =25º.

Nas aanálises de percolação foram adottados os seg
guintes parâmetros:
• Maaciço compaactado

10−6 a 5 x 10
1 −5 cm/s;

• Filttros verticall e horizontaal de areia 110−2 e 10−3 cm/s;
c
• Filttro sanduíchhe

1,7 x 10−1 cm/s
c
(permeeabilidade m
média pondeerada);

• Aluuvião da funndação

10−6 e 10−5 cm/s;

• Sollo de alteraçção

5 x 10−6 e 5 x 10−5 cm//s.

4.6.22.1. Barraggem Moxotó
ó
Na bbarragem Moxotó
M
a um
midade naturral média ob
btida foi dee 9,58%, com
m desvio paadrão de
3,08%
%. Foram ensaiadas duas
d
amosttras de solo
o coluvionaar, duas am
mostras de solo de
alteraação e umaa amostra de
d aluvião. A fração grranulométriica predomiinante é areeia, com
porceentagens vaariando de 35%
3
a 59%,, a não ser no
n caso da amostra
a
de aaluvião, cujja fração
granuulométrica predominaante é siltee, com porrcentagem de
d 45%. O
Os materiaiis foram
classsificados com
mo CL e CH
H na classifficação de Casagrande.
C
O reesultado doss ensaios de
d compactaação mostrrou umidade ótima var
ariando de 13,2% a
18,4%
%, e densiddade seca máxima variaando de 1,603 g/cm³ a 1,878 g/cm
m³. A umidad
de ótima
obtidda foi semprre abaixo do
o Limite dee Plasticidad
de (LP). Esttima-se a addição, em média,
m
de
cercaa de 102 liitros de ág
gua por mettro cúbico de aterro compactadoo para corrreção da
umiddade naturall do solo atéé as condiçõões ótimas de
d compactação, sem cconsiderar as
a perdas
por eevaporação.
Foram
m ensaiadoos duas amo
ostras das ááreas de em
mpréstimo co
om corpos de prova moldados
m
em laaboratório, com grau de
d compactaação de 95%
% e umidadee ótima de ccompactaçãão, sendo
uma de colúvioo e a outra de solo dee alteração. A amostrra de colúvvio (37% dee argila)
apressentou perm
meabilidade de 8,8 x 100−8 cm/s, co
oesão efetiv
va de 0,19 kkgf/cm² e ân
ngulo de
atritoo efetivo dee 20º. A am
mostra de soolo de alteração (18% de argila) ttambém apresentou
perm
meabilidade de 8,8 x 10
1 −8 cm/s, coesão efeetiva de 0,1
13 kgf/cm² e ângulo de
d atrito
efetivvo de 24º.
Nas aanálises de estabilidadee foram adootados os seeguintes parâmetros:
• Maaciço compaactado c' = 0,0 e 0,1 kkgf/cm² e Ø' = 28º;
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• Aluuvião

c' = 0,15 kgf/cm
m² e Ø'= 19
9º.

Nas aanálises de percolação foram adottados os seg
guintes parâmetros:
• Maaciço compaactado

10−6 a 5 x 10
1 −5 cm/s;

• Filttros verticall e horizontaal de areia 110−2 e 10−3 cm/s;
c
• Filttro sanduíchhe

1,7 x 10−1 cm/s (perm
meabilidade pponderada);

• Aluuvião da funndação

10−6 e 10−55 cm/s;

• Sollo de alteraçção

5 x 10−6 e 5 x 10−5 cm
m/s.

4.6.22.2. Barraggem Barreiro
Na bbarragem Baarreiro a um
midade naturral média obtida foi dee 4,61%, com
m desvio padrão de
1,93%
%. Foram ensaiadas
e
qu
uatro amosttras, sendo três amostrras de solo de alteraçãão e uma
amosstra de colúvvio.
A fraação granulométrica prredominantee é areia, co
om porcentaagem varianndo de 49%
% a 62%.
O blloco indeforrmado da fundação
f
appresentou frração granu
ulométrica ppredominan
ntemente
argiloosa (50%).
Os m
materiais forram classificcados comoo CL na classsificação unificada
u
dee Casagrand
de, sendo
uma amostra dee solo de altteração clas sificada com
mo CH (blo
oco indeform
mado da fun
ndação).
O reesultado doss ensaios de
d compactaação mostrrou umidade ótima var
ariando de 10,6% a
13,3%
%, e densiddade seca máxima variaando de 1,815 g/cm³ a 1,987 g/cm
m³. A umidad
de ótima
obtidda foi semppre abaixo do
d Limite dde Plasticidaade (LP). Estima-se
E
quue seja neceessária a
adiçãão, em méddia, de cercaa de 137 littros de águaa por metro
o cúbico dee aterro com
mpactado
para correção da
d umidade natural do solo até ass condiçõess ótimas dee compactaçção, sem
consiiderar as peerdas por ev
vaporação.
Foi eensaiada um
ma amostra de
d solo de aalteração daa área de em
mpréstimo coom corpos de
d prova
molddados com grau
g
de com
mpactação dde 95% e umidade ótim
ma de comppactação. Ensaio
E
de
perm
meabilidade com cargaa variável aapresentou permeabilidade de 6, 8 x 10−8 cm/s.
c
Os
ensaiios triaxiaiss mostraram
m coesão efeetiva de 0,17
7 kgf/cm² e ângulo de aatrito de 32ºº.
Foi eensaiada um
ma amostra indeformaada de solo da fundaçãão com porrcentagem de
d argila
−
elevaada (50%), tendo-se ob
btido permeeabilidade de
d 3,3 x 10−8
cm/s, coeesão efetivaa de 0,15
kgf/ccm² e ânguloo de atrito de
d 19º.
Nas análises dee estabilidad
de e de perrcolação fo
oram adotad
dos os mesm
mos parâm
metros da
barraagem Moxootó.
4.6.22.3. Barraggem Camposs
Na bbarragem Caampos a um
midade naturral média obtida foi dee 4,61%, com
m desvio padrão de
1,93%
%. Foram submetidass a ensaioss de caracterização cinco amostrras, sendo uma de
colúvvio e quatroo de solo de alteração. A fração grranulométricca predominnante é a arreia, com
porceentagem vaariando de 52% a 774%, sendo
o que umaa amostra aapresenta a fração
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predoominantemeente argilossa (44%).
Três amostras foram
fo
classificadas com
mo CL e a amostra
a
de solo
s
de alteeração mais argilosa
foi cclassificada como CH na classifi
ficação de Casagrande
C
e. O resultaado dos ensaios de
comppactação mostrou
m
um
midade ótim
ma variando
o de 10,6%
% a 17,5%,, e densidaade seca
máxiima varianddo de 1,688 g/cm³ a 1,975 g/cm
m³. A umid
dade ótima obtida foi sempre
inferrior ao Limiite de Plasticcidade (LP)).
Estim
ma-se que seja necessárria a adiçãoo, em médiaa, de cerca de
d 153 litross de água por metro
cúbicco de aterroo compactaado para corrreção da umidade
u
natural do sollo até as co
ondições
ótimaas de com
mpactação, sem
s
considderar as perrdas por ev
vaporação. Foi ensaiaada uma
amosstra de soloo de alteraçãão da área de emprésttimo com co
orpos de prrova moldad
dos com
grau de compactação de 95% e um
midade ótim
ma. Ensaio de
d permeabbilidade com carga
variáável apresenntou permeaabilidade dee 3,3 x 10-7 cm/s. Os ensaios triaaxiais apressentaram
coesãão efetiva de
d 0,6 kgf/cm
m² e ânguloo de atrito de 24º.
Foi ccoletada um
ma amostra indeformadda do solo de alteração da fundaçção que apresentou
perm
meabilidade de 1,8 x 10
1 −8 cm/s. O
Os ensaios triaxiais ap
presentaram
m coesão effetiva de
0,11 kgf/cm² e ângulo
â
de attrito de 29º.
Nas aanálises de estabilidadee foram adootados os seeguintes parâmetros:
• Maaciço compaactado
• Sollo de alteraçção

c' = 0,0 e 0,1 kgf/cm²
k
e Ø'
Ø = 28º.
c' = 0,2 kgf/cm²² e Ø' = 25º e 28º.

Nas aanálises de percolação foram adottados os mesmos parâm
metros da baarragem Mo
oxotó.
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