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Apos breve descri\:ao geogrMica.
geol6gica e geo-econ6mica da zona
em que se exploram os mannores estudados, faz-se a caracteriza\:ao mfnero-petrogrMica, geomecanica e
geoquirnica destes, procurando relacionar as propriedades estudadas com
a colora\:ao das referidas rochas. Seguidamente, interpretam-se os resultados dos ensaios laboratoriais de
fadiga termica efectuados, estabelecem-se as leis de varia~o das grandezas controladas com o tempo,
calculam-se indices de altera\:ao e ordenam-se as rochas estudadas de
acordo com a sua resistencia a meteoriza\:ao. Finalmente, estuda-se a fracturai;ao de uma zona limitada do
maci\:O rochoso (Herdade da Vigaria), da qual foram extraidas muitas
das rochas caracterizadas, agrupamse em familias as superficies de descontinuidade presentes em cada uma
das pedreiras dessa zona, e procedese a caracterizai;ao dessas familias
quanto a atitude, espai;amento, abertura e area; com base nestas caracteristicas geometricas, tenta-se prever o
volume medio dos blocos a ex trair de
cada pedreira.

Os aspectos abordados neste trabalho encontram-se desenvolvidos ao
longo de sete capftulos, de acordo
com o que seguidamente referimos.
No capftulo 1 fazemos uma breve
referenda aos di versos tipos de barragens, ap6s o que analisamos o conceito de enrocamento. Abordamos a
evolui;ao da constru\:ao de barragens
de enrocamento, dando relevo arealidade portuguesa que e comparada
com a tendencia a nfvel mundial.
No capftulo 2 apresentamos os
metodos de estudo e as tecnicas de
en·saio. Descrevemos a sequencia dos
trabalbos mais frequentemente realizados para o estudo da barragem, com
particular incidencia para os aterros
de enrocamento. A caracterizai;ao
geol6gica, geotecnica, fisica e mecanica dos materiais rochosos que constituem os enrocamentos e referida.
Abordamos principalmente as rochas
granfticas, sendo tambem analisadas
as rochas carbonatadas.
A geologia de engenharia dos lo.cais estudados e descrita no capitulo 3. 0 desenvolvimento dado ao
estudo nao e o mesmo para todos os
locais, variando com as suas caracteristicas particulares e com os objectivos especfficos que pretendemos
atingir. De um modo geral damos enfase aos aspectos geol6gicos, aos trabalhos de prospcc\:aO, as condii;6es
geotecnicas, a pedreira e locais de
emprestimo e ~ principais caracteristicas das barragens.
No capftulo 4 apresentamos o estudo dos materiais rochosos. A carac-
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teriza~o e abordada principalmente
em fun\:aO do tipo litol6gico. Procuramos estudar a mineralogia. a composi~o
qumuca, o estado de
altera~o, a resisrencia ea durabilidade, de modo a entender os aspectos
relevantes e explicar os fen6menos
envolvidos. Quisemos ainda aprofundar as rela\:6es existentes entre as propriedades dos materiais e as
caracteristicas mecanicas dos enrocamentos.

A barragem de enrocamento de
Paradela. construida nos finais da decada de 50, e ainda hoje a mais al ta do
seu tipo no nosso pais. Os problemas
verificados durante a vida da obra. em
consequencia dos elevados assentamentos, motivaram-nos a realizar o
estudo dos 1:Ilateriais do enrocamento
e a simular o comportamen- to da
barragem, utilizando os resultados
obtidos nos ensaios de laborat6rio
realizados com camaras de grande
diametro. Estes aspectos sao apresentados no capftulo 5.
No capftulo 6 abordamos os aspectos ligados a realiZa\:aO dos aterfOS experimentais, com referencia ~
barragens da Apartadura e do Lagoacho. Para alem da caracteriza~o dos
materiais, abordamos as tecnicas e
condi\:6eS de ensaio utilizadas e a
contribui\:i'iO dos resultados obtidos
para a elabora\:aO das especifica\:6es
de COllSlru\:aO.
No capitulo 7 resumimos as principais conclus6es do trabalho e efectuamos algumas considera\:6es de
caracter final.

