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1. Introdução - Barragens 

•  Conceito; 
 

• Papel das barragens na sociedade; 
 

• Exemplos recentes de problemas: 
Samarco, Bento Rodrigues – MG; 
 
• Vantagens da Geofísica na Engenharia  
de Barragens. 

Fonte: arquivo pessoal. 



1.2. Objetivos 

• Analisar o fluxo subsuperficial no interior da 

barragem;  

 

• Encontrar possíveis zonas de fraqueza: 

• Área de percolação de água; 

• Sentido do fluxo; 

 

 

 

 

 

• Construção de um mapa de potencial 

espontâneo na barragem. 

 Fonte: Gallas (2005). 



1.3 Localização da Área de Estudo 

 



2. Finalidades das Barragens 

Barragens de Regularização 

 

• Controlar o déficit hídrico em períodos de 

estiagem; 

 

• Uso doméstico, industrial, piscicultura, 

controle de enchentes, navegação fluvial e 

irrigação. 

 

Fonte: BARBOSA JR, 2016.  
 



2. Finalidades das Barragens 

Barragens de Rejeito na mineração 

 

• Contenção de sedimentos;  

 

• Problemas: rompimentos geram 
desastres de grandes dimensões.  

Fonte: Google Earth, 2015. 



3. Tipos de Barragens 

Fonte: alterado de Carvalho, 2011.  

Barragens de Terra 
 

• Projeto simples; 

 

• Baixo custo; 

 

• Brasil: enrocamento + 

terra apresentam 

82% do total de 

barragens. 



3. Tipos de Barragens 

Fonte: alterado de Marangon, 2004.  

Barragens de Enrocamento 

 
 

• Projeto um pouco mais 

elaborado; 

 

• Disponibilidade de rocha 

dura e resistente. 
 



3. Tipos de Barragens 

Fonte: alterado de Marques Filho, 2012. 

Barragens de Concreto 

 
 

• Projeto mais elaborado; 

 

• Alto custo; 

 

• Brasil: construções na 

década de 60. 



4. Problemas gerais associados a barragens 

Erosão Interna (piping) 

 

• Principal problema em 

barragens de terra; 

 

• Erosão interna + 

galgamento somam 95% 

dos casos de ruptura em 

barragens (Foster et 

al.,2000). 

Fonte: modificado de Perini, 2009.  



4. Problemas gerais associados a barragens 

Fonte: modificado de Powledge et al., 1988.  

Galgamento (overtopping) 

 

• 40% dos casos de ruptura de 

barragens; 

 

• Resultado de chuvas 

intensas que elevam o nível 

d’água acima da crista. 
 



5. Origens do Potencial Espontâneo 

Potencial de Mineralização 

 

• Primeiro caso de uso do SP; 

 

• Natureza eletroquímica;  

 

• Zona saturada x zona não saturada 

= causa diferença do valor do 

potencial (d.d.p)  

Fonte: original de Sato & Mooney, 1960.  



5. Origens do Potencial Espontâneo 

Potencial de Difusão 

 

• Diferenças entre eletrólitos ou diferentes 

concentrações de um mesmo eletrólito; 

 

• Zonas de sinais opostos = criação de um 

diferencial de potencial (d.d.p); 

 

• Usos: geologia ambiental e engenharia. 
 Fonte: Toyota Eunice.  



5. Origens do Potencial Espontâneo 

Potencial de Fluxo (Streaming Potential) 

  
 

• Mapeamento de divisores de água, 

direção de fluxo e detecção de água 

subterrânea;  

 

• Movimento de fluídos em subsuperfície;  

 

• Substrato = atuaria como uma membra-

na selecionando os ânions.  

Fonte: MILSOM, J.; ERIKSEN, A., 2011. 



5. Origens do Potencial Espontâneo 

Método de Biogeobateria 

 
• Utilizado para explicar anomalias de potencial 

espontâneo em plumas de contaminação; 

 

• Transferência de elétrons ao longo de uma 

estrutura biológica (biofilme), entre a zona 

saturada e a zona insaturada dos materiais no 

tanque. 

Fonte: FACHIN,  2012. 



6. Metodologia para aquisição de dados 

 

Técnica dos Gradientes (ou eletrodos móveis) 

 

• Medidas sucessivas de potencial entre dois 

pontos de um perfil; 

 

• Vantagens: rápida operação e utiliza fios curtos; 

 

• Desvantagens: erro acumulativo tende a ser 

maior. 
 

Fonte: Lago, 2009.  



6. Metodologia para aquisição de dados 

Fonte: o autor. 

Técnica dos Potenciais (ou base fixa) 

 

• Utiliza uma estação base; 

 

• Eletrodo móvel percorre toda a malha 

de levantamento; 

 

• Vantagens: menor probabilidade de 

obter anomalias indesejadas. 

 

• Desvantagens: cabos maiores.  
 



7. Geologia Regional 

Fonte: modificado de PERINOTTO, J. A. J. et al., 2008. 



8. Geologia Local 

Barragem de Cordeirópolis - SP 

Formação Serra Geral: blocos de basalto intemperizados.  
 

Fonte: arquivo pessoal. 



8. Geologia Local 

Barragem de Ipeúna - SP 
 

Grupo Itararé: diamictito argiloso cinza amarronzado.  
 

Fonte: arquivo pessoal. 



9. Aquisição de Dados 

     Barragem de Cordeirópolis – SP 

 

      Levantamento do Potencial 

Espontâneo (SP) 

 

 

• 3 linhas paralelas de coleta do SP, 

de 78 metros de comprimento, com 

espaçamento de 2 metros entres 

essas e 2 metros entre os eletrodos. 

 

• Total de 234 metros de dados do 

potencial espontâneo.  

 



9. Aquisição de Dados 

 Barragem de Cordeirópolis – SP 

Fonte: arquivo pessoal. 



9. Aquisição de Dados 

Barragem de Ipeúna – SP 
 

Levantamento do  

Potencial Espontâneo 

(SP) 
 

• 3 linhas paralelas de 

coleta do SP, de 122 

metros de comprimento, 

com espaçamento de 2 

metros entre essas e 2 

metros entre os 

eletrodos.  

 

• Total de 366 metros de 

dados do potencial 

espontâneo. 
 

 
 



9. Aquisição de Dados 

Esquema da coleta de dados na barragem de Ipeúna: 
 

Fonte: arquivo pessoal.  



 

Esquema representativo da 

coleta de dados do SP 

 

A) Milivoltímetro BISON 2390; 

 

B) Arranjo das linha de coleta 

de dados; 

 

C) Base de coleta de dados, 

detalhe para o eletrodo fixo. 

 

D) Caminhamento com o 

eletrodo móvel; 
 
 



10. Resultados 

A - maiores valores de SP coletados (120 a 

140mV); 

 

B – grande incidência de valores positivos de 

SP (80 a 120 mV); 

 

C – grande concentração de valores negativos 

de SP (-200 a -250 mV). 
 

Barragem de Cordeirópolis – SP 

 

Mapa do Potencial Espontâneo 



10. Resultados 

 

A – grande presença de 

valores negativos próximos 

ao reservatório 1 (-4 a -8  

mV); 

 

B – feição linear de valores 

negativos na região central da 

barragem (ponto de 60 

metros); 

 

C – valores positivos tanto a 

Leste como Oeste.  
 

 

Barragem de Ipeúna – SP 

 

 Mapa do Potencial 

Espontâneo 



11. Interpretação 

Barragem de Cordeirópolis – SP 

 

 

Explicação dos valores em destaque: 

 

Ponto A – altos valores de diferença 

de potencial espontâneo positivas. 

 

Motivo: presença de um vertedouro 

no local.  

 
 



11. Interpretação 

Barragem de Cordeirópolis – SP 

 

Explicação dos valores em destaque: 

 

Ponto B – grande concentração de 

valores positivos de SP (80 A 120 

mV). 

 

Motivo: presença de blocos de 

basaltos residuais bastante 

intemperizados. 
 
 



11. Interpretação 

Barragem de Cordeirópolis – SP 

 

Explicação dos valores em 

destaque: 

 

Ponto C – grande concentração 

de valores negativos de SP (-200 

a -250 mV). 

 

Motivo: fluxo d’água no interior da 

barragem (processo de erosão 

interna – piping). 
 
 



10. Interpretação 



11. Interpretação 



11. Interpretação 

Barragem de Ipeúna – SP 
 

Explicação dos valores em 

destaque: 

 

Ponto A - grande presença de 

valores negativos próximos ao 

reservatório 1 (-4 a -8  mV); 

 

Motivo:  

- Uma possível infiltração da água 

do reservatório 1 na estrutura da 

barragem.  
 



11. Interpretação 

       Barragem de Ipeúna – SP 
 

Explicação dos valores em 

destaque: 

 

Ponto B – feição linear de 

valores negativos na região 

central da barragem (ponto de 60 

metros); 

 

Motivo: vertedouro no 

reservatório 1 conecta os dois 

reservatórios.  
 



10. Interpretação 



11.1. Comparativo entre as barragens de Ipeúna  
e Cordeirópolis - SP 

Fonte: Dados da pesquisa.  



12. Conclusão 

• Método do potencial espontâneo apresentou dados satisfatórios;  

 

• Identificação de zonas de percolação de água (zonas de fraqueza); 

 

• Identificação de um possível problema de erosão interna (piping) na 

barragem de Cordeirópolis; 

 

• Dados condizentes com outros métodos geoelétricos (resistividade); 

 

• Fácil operação e manuseio do milivoltímetro.  
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