
 
 

I Encontro Nacional de Desastres 1 

INFILTRAÇÕES NA BARRAGEM DE HUACATA (TARIJA-BOLIVIA) 

Vanesa Ponce Balderrama1; Ibraim Fantin da Cruz2 

RESUMO – Muitas barragens no mundo apresentaram importantes problemas de infiltração, e 
casos ocorridos na Bolívia não são exceções, como nas represas de Taperas e Quecoma, na região 
de Cochabamba (Bolívia), onde as obras apresentaram perdas significativas de água durante o 
primeiro preenchimento do reservatório, da mesma forma que ocorreu no primeiro aterro do 
reservatório da represa de Huacata, com significativos registros de fluxos de infiltração. O objetivo 
deste trabalho é fornecer o diagnóstico da situação atual da barragem, identificando possíveis falhas 
nas fases de elaboração do projeto e construção da barragem; fornecer orientações com indicação 
das ferramentas necessárias, para a fase de reparo da barragem. Foram gerados critérios, em 
termos de projeto de fundações para barragens de rocha com face de concreto, tudo, a fim de 
reduzir o risco de falhas semelhantes em futuras barragens. 
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INFILTRATIONS IN HUACATA DAM (TARIJA-BOLIVIA) 

 

 

ABSTRACT – Many dams in the world presented important infiltration problems, and cases in Bolivia 
are not exceptions, as in the Taperas and Quecoma dams in Cochabamba region (Bolivia), where the 
works presented significant water losses during the first filling of the reservoir, as occurred in the 
first landfill of the Huacata dam reservoir, with significant infiltration flow records. The objective of 
this work is to provide a diagnosis of the current dam situation, identifying possible failures in the 
phases of project design and dam construction; provide guidelines indicating the necessary tools for 
the repair phase of the dam. Criteria have been generated in terms of the design of foundations for 
concrete facing rock dams, all in order to reduce the risk of similar failures in future dams. 
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1 - INTRODUÇÃO 

1.1 - Antecedentes 

A barragem de Huacata, durante o primeiro enchimento, registrou volumes significativos de 

infiltração, um fenômeno que colocou em questionamento a rigidez e a estabilidade da barragem. 

Muitas fundações no mundo apresentaram infiltrações significativas, e ocorrência dessa natureza 

na Bolívia não é exceção, como os casos das represas Taperas e Quecoma, na região de Cochabamba 

(Bolívia), onde as obras apresentaram consideráveis perdas de água durante o primeiro enchimento 

do reservatório, cujos reparos não foram executados de forma apropriada. 

1.2 - Aspectos gerais 

O projeto Huacata está localizado na região de Tarija (Bolívia), sendo a área de exploração de 

recursos hídricos localizada no município de San Lorenzo e a área alvo, nos municípios de San 

Lorenzo e Esgrima. O projeto está entre as coordenadas 21º15 'e 21º31' de latitude sul, 65º42'e 

65º50' de longitude oeste. 

O acesso à área é através da estrada local que leva às cidades de Huancoyro e Huacata, 

enquanto o Vale do Rio Guadalquivir pode ser acessado pela estrada principal que vai para a cidade 

de Tomatas Grande. Estas estradas estão em boas condições quase todo o ano, facilitando o acesso 

na área do projeto. 

O projeto contempla a transferência de água do rio Huacata, que é um afluente do rio Pilaya 

e pertence à bacia do rio Pilcomayo. As comunidades beneficiadas com água de irrigação são: 

Corana, Canasmoro e Carachimayo. 

 

2 - OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é estabelecer de forma objetiva a evolução dos vazamentos de água 

observados no sopé da parede, a jusante da barragem de, um fenômeno que é conhecido como o 

calcanhar de Aquiles neste tipo de barragem. 

 

3 - REVISÃO DO DESENHO DA BARRAGEM DE HUACATA E ASPECTOS 
CONSTRUTIVOS 

A seguir será apresentada uma análise dos aspectos gerais do projeto final da barragem de 

Huacata, descrição, e critérios de projeto, estudo geológico, geotécnico, entre outros aspectos. 
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3.1 - Barragens com face de concreto 

As barragens de enrocamento com placa de concreto armado apoiada na face a montante, é 

uma opção muito interessante, desde que sejam obedecidas as condições de fundação e a 

disponibilidade de material rochoso. 

Neste tipo de barragem os assentamentos são geralmente importantes, levando a 

deslocamentos e/ou deslizamentos da placa, causando com muita frequência a quebra das juntas 

entre o rodapé e a placa (VALLARINO, 2007). Uma das principais consequências dessa falha são as 

fugas descontrolada de água, que estão presentes não só pelas secções indicadas, mas também por 

qualquer outro contato ou pela base, que durante a execução não foram tomadas as devidas 

atenções. 

 

3.2 - Projeto final da barragem de Huacata 

A seção principal da barragem de Huacata é apresentada na Figura 1, na qual várias zonas 

podem ser observadas, elas cumprem diferentes funções. Além disso, A barragem possui uma 

superfície de aterro e um tubo de descarga inferior localizado no corpo da barragem, que possui 

dois portões (operação e manutenção). O duto de descarga inferior é construído em H ° A ° e tem 

todos os elementos para sua operação. 

 

 

Figura 1- Seção da barragem de Huacata (Fonte: SERINCO, 2012) 

 

3.3 - Processo de construção da barragem de Huacata 

A construção da barragem de Huacata, de acordo com informações coletadas pela construtora 

responsável, foi realizada seguindo as instruções indicadas nas Especificações Técnicas do estudo 

de projeto, além das recomendações feitas pela Supervisão do projeto. Em seguida, as atividades 

mais importantes são mencionadas: 
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• Escavações - Sabe-se que as linhas de referência de escavação foram cumpridas, o que não é uma 

prática comum neste tipo de trabalho. Outras informações obtidas referem-se ao processo de 

escavação, este item foi feito sem o uso de explosivos, o que é correto para não fragmentar o maciço 

rochoso. 

 

• Injeções - Da mesma forma, sabe-se que as injeções na fundação foram feitas em duas linhas até 

atingir a chamada rejeição. Além disso, sabe-se que foi observada durante injeções em estribos que 

o material injetado é distinguido em adjacente bem, o que foi uma indicação de grau de fratura da 

rocha. 

   

• Conformação do corpo da Barragem - De acordo com as informações obtidas, o corpo da 

barragem em suas diferentes zonas foi executado simultaneamente por camadas horizontais 

contínuas (ninhadas) de encosta a encosta em espessuras de aproximadamente 50 cm de altura. 

Para a compactação do quebra-mar e nas zonas de transferência, foram utilizadas 4 passagens do 

rolo vibratório liso. 

 

• O plinto e a tela de concreto - O suporte e o elemento impermeabilizante foram construídos uma 

vez completados com o enchimento do corpo da barragem. As lajes foram construídas de cima a 

baixo, com largura de 8 m, sobre uma laje de pedra. Por outro lado, o pedestal não tem juntas, foi 

construído em um todo. 

 

• Instrumentação - Um sistema de instrumentação projetado com a finalidade de determinar o 

comportamento da fundação, do enchimento e da face do concreto durante as fases de construção, 

primeiro enchimento e operação do reservatório não foi previsto. 

Devido às características da barragem, pelo menos a instalação dos seguintes instrumentos 

deveria ter sido prevista: 

• piezômetros de arame de vibração e piezômetros de observação (registrar pressões    

intersticiais desenvolvidas no enchimento e na fundação). 

• Células de assentamento (deslocamentos verticais internos do aterro). 

• Pontos de controle da superfície (deslocamentos horizontais e verticais da superfície). 

• Aterro (capacidade das infiltrações da barragem e sua fundação). 

• Acelerômetros (medida de aceleração sísmica). 

 

Durante a fase de construção são instalados piezômetros fora do corpo da barragem, que 

estão localizados a jusante da barragem, eles praticamente não cumprem sua função. 
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4 - DIAGNÓSTICO DO TRABALHO 

Nos dias 3 e 4 de fevereiro de 2012, foi realizada a inspeção da barragem de Huacata, 

oportunidade em que foram realizadas algumas medições, além de informações verbais recebidas 

no processo de construção. A seguir, um breve comentário sobre os aspectos mais relevantes 

observados in situ: 

4.1 - Assentamentos 

Durante os dois dias de visita na barragem, nenhum instrumento de medição de engenharia 

foi usado para determinar a magnitude dos assentamentos e/ou distorções. No entanto, as 

deformações que a barragem sofreu após o primeiro enchimento recentemente, são facilmente 

visíveis a olho nu. 

Os assentamentos são fenômenos bem conhecidos na barragem de enchimento e em maior 

grau nas barragens de queda de rocha. Essas deformações ocorrem com maior intensidade durante 

o primeiro preenchimento e diminuem com o tempo. 

Os assentos são a causa da deformação da placa por um lado e por outro se refletem na perda 

do abrigo com a respectiva deterioração do aspecto da barragem. 

Os assentos são de alguma forma proporcionais aos fluxos de infiltração (ALPAÑES, 1986) 

Estes assentamentos são observados tanto na face quanto na coroa da represa (Figura 2). 

 

 

Figura 2- Sinais de assentamentos da barragem de Huacata (Fonte: autoria própria). 

 

4.2 - Deformação da placa 

As pressões hidrostáticas durante o primeiro enchimento do reservatório geram um 

movimento descendente do elemento de suporte resistente da tela, particularmente na coroa e no 

centro, este fato faz com que a articulação do perímetro se abra e a tela esteja praticamente 

flutuando no quebra-mar, sujeito a compressão por atrito, com alguma tração moderada em áreas 

próximas à articulação do perímetro. 

AFUNDANDO 
DESLOCAMENTO 

 LATERAL 
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Devido aos assentamentos diferenciais que foram apresentados no corpo da barragem 

Huacata, verificou-se que a placa impermeável foi submetida a uma deformação significativa 

(colapso) em um segmento no nível de descarga de fundo, que corresponde ao sítio de maior carga 

a que a barragem foi submetida (Figura 3). Essas deformações fazem presumir que causaram um 

colapso da junção entre o plinto e a laje de concreto. 

 

Em face a jusante da barragem, também apresentaram afundamento que pode ser notado na 

superfície, no entanto, isso não afeta a operação da barragem, apenas sua função estética. 

 

4.3 - Fluxo de infiltração 

Na barragem foi registrada a infiltração de fluxo a jusante da barragem, a taxa de fluxo está 

relacionada com o aumento do nível de água no reservatório, que atingiu 70% do nível de 

funcionamento máximo da barragem e diminuiu a taxa de fluxo de queda do nível do reservatório. 

Este fato em termos hidráulicos é normal, já que o fluxo é diretamente proporcional à raiz da altura 

da água (MARTINEZ, 2007). No entanto, a quantidade de água registrada está além do que é 

esperado e perda de água pode significar impactos sobre o objetivo do projeto e da deterioração 

da aparência do trabalho. 

 

 

Figura 3- Deformações da placa de concreto e deslizamento (Fonte: autoria própria). 

 

De acordo com o relatório da Construtora, o enchimento da barragem foi feito mantendo os 

tempos mínimos para o aumento do nível da água. Este aspecto é importante, pois desta forma os 

assentos previstos no corpo da barragem são gerados a uma velocidade que não produz pontos de 

colapso devido à sobrecarga. 

 

O afloramento de vazamentos de água ocorre principalmente no perímetro próximo à saída 

do tubo de descarga inferior (Figura 4). Este aspecto pressupõe inicialmente que a origem das 

 

Deformação da 
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filtrações esteja localizada no setor de conexão entre o duto de descarga inferior e a tela de concreto 

impermeável (BOLINAGA, 2008). No entanto, é mais provável que a água tenha sido gerada ao longo 

da junção perimetral do plinto e que estas águas convergem no setor da saída da conduta de 

descarga inferior (Figura 5), isto pela alta permeabilidade do corpo da barragem. 

 

 

Figura 4- descargas de infiltração no pé da barragem (Fonte: autoria própria). 

 

 

Figura 5- Possíveis formas de vazamento de água (Fonte: autoria própria). 

 

4.4 - Segurança da Barragem de Huacata 

O enrocamento compactado fornece uma boa estrutura, sendo resistente e drenante ao 

mesmo tempo, não apenas contra as forças de cisalhamento, mas também em termos de 

estabilidade interna contra o arrastamento de elementos menores pela água que pode filtrar 

através dele. Os blocos maiores constituem um esqueleto que contém as rochas menores, que são 

seguradas por eles, ou se movem dentro de seus buracos, mas sem sair. Por outro lado, embora os 

elementos mais finos possam eventualmente ser transportados pela água para o exterior, isso não 

afeta a estrutura da pedra que permanecerá intacta. 
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5 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

5.1 - Conclusões 

• O projeto final da barragem de Huacata em sua concepção negligenciou importantes 

elementos de segurança e, infelizmente, essas deficiências também não foram corrigidas durante a 

fase de construção. 

 

• O risco de colapso da barragem Huacata é praticamente zero, porque vazamentos de água 

não são um perigo para a estabilidade do trabalho, uma vez que o fenômeno da erosão interna ou 

sifonagem não ocorre neste tipo de barragem. 

 

• As perdas de infiltração são bastante comuns como ocorreu na barragem Huacata, a 

experiência mostra que, quando ocorre vazamentos, o problema tem sido complicado de um ponto 

de vista técnico, mas o custo dos reparos ter sido insignificante em comparação com as economias 

que a construção desse tipo de barragem acarretava. 

5.2 - Recomendações 

• Para a barragem particular, Huacata no entendimento de que água ainda armazenado não 

será explorado pelos beneficiários futuros, esvaziando o reservatório que permite uma tramitação 

acelerada trabalho exploratório para identificar locais de drenagem de água é recomendado e 

trabalhos de reparo subsequentes. 

• Dada a total ausência de instrumentação na barragem, recomenda-se instalar os seguintes 

instrumentos de controle: 

- Limnímetro (registro dos níveis / volumes de água no reservatório) 

- Parafusos de bronze, na coroa da barragem a cada 50 m (registro das deformações da seção 

da barragem). 

- Aterro (capacidade de fluxos de infiltração). 
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