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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Importância do Tema 

Foi observado nos últimos anos a grande quantidade de colapsos ocorridos em 

barramentos hídricos no país. Tais situações ocorrem por fatores diversos que podem 

advir desde erros de projeto à falta de manutenção do empreendimento.  

O Comitê internacional de grandes barragens (ICOLD) tem contribuído com estudos 

que proporcionam em questões como: Quais os principais processos ou mecanismos que 

causam acidentes? Quais as medidas de prevenção? Monitoramento, quais métodos e 

aplicações devem ser tomadas? 

A segurança de barragens em operação tem diversos aspectos específicos: a 

inevitável mudança na característica dos materiais com acréscimo da idade, ciclo térmico 

e hidrostático, eventos extraordinários como terremotos, enchentes etc. 

O Brasil foi um dos países que mais construiu barragens nas últimas décadas. 

Especialmente em virtude do crescimento da geração de energia oriunda do 

aproveitamento hidrelétrico, já que o país dispõe de grande potencial hidrelétrico. 

Somente a bacia do Rio Amazonas representa 40,5% de todo o potencial hidrelétrico 

nacional, sendo que muito pouco do potencial dessa bacia foi explorado até então. O 

Plano Nacional de Energia prevê um avanço de investimentos para a construção de 

Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) até 2030 (GOVERNO FEDERAL - BRASIL, 

2012). Atualmente esta fonte de geração de energia é responsável por aproximadamente 

64% da geração de energia total (não somente energia elétrica) no Brasil, como 

observado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1- Matriz Energética. (Fonte: EPE, 2016, apresentação relatório BEN 2016). 

Embora seja dependente do petróleo como fonte de energia, o Brasil possui uma das 

matrizes energéticas mais renováveis do mundo (entre os países industrializados). Como 

pode ser verificado nos dados ilustrados no Gráfico 1, cerca de 67% da energia brasileira 

tem como origem fontes renováveis (hidráulica, eólica e solar). 

 

As barragens surgiram inicialmente com a função de utilização dos recursos hídricos 

para consumo humano e combate as secas, no entanto, hoje têm as mais diversas 

finalidades e tipologias. O tipo de barragem mais comum no Brasil é o de barragem de 

terra e enrocamento, correspondendo a 82% do total, sendo os 18% restantes de barragens 

de concreto (SAYÂO, 2009).    

1.2 Objetivos 

O trabalho tem como objetivo principal estudar a importância de inspeções na 

segurança de barragens, e a importância na prevenção e correção de falhas. Assim como 

comparar lei e normas com que é praticado em uma empresa da área. 
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1.3 Justificativa da Escolha do Tema 

No Brasil, quanto a legislações, levando em conta a grande quantidade de barragens, 

tramita o Projeto de Lei nº 1181/2003 que tem como objetivo fixar diretrizes para a 

promoção da segurança de barragens de cursos de água seja para diversos fins como: 

açudes, resíduos industriais, balneários, hidrelétricas, etc. 

Ferreira (1999) apresenta um trabalho realizado por Mello em 1981 que trata sobre 

barragens de rejeito nos Estados Unidos da América, um comparativo entre os custos de 

um eventual acidente, que englobam desde perda operacional, meio ambiente, imagem 

empresarial e reparos, e os custos para garantir a segurança de barragens que apreciam 

estudos preliminares à construção, auscultação e manutenção. Tal estudo revela que, 

embora cada caso apresente diferentes circunstâncias que vão desde o tamanho do 

empreendimento até o efeito cascata, os custos com a segurança de barragens são 

exponencialmente menores comparados a um acidente. 

Toda barragem representa um risco, para as populações e propriedades situadas a 

jusante do barramento, tais riscos podem ser sensivelmente reduzidos com a implantação 

de um sistema de observação através de instrumentos, inspeções visuais periódicas, 

controles topográficos de deslocamentos, levantamentos batimétricos, etc. De modo a 

permitir um acompanhamento pronto e permanente do “estado de saúde” do 

empreendimento, na fase de construção, durante o primeiro enchimento e na fase de 

operação. 

O autor desse texto teve também a oportunidade de trabalhar como estagiário por 

dois anos na Empresa Light Energia, em que se envolveu com diversos aspectos da 

segurança de barragens. Fez análise de dados de instrumentos e acompanhou inspeções 

visuais em algumas das barragens sob responsabilidade da empresa. A relação do autor 

com a empresa permitiu a obtenção dos dados que compõem o estudo de caso. 

1.4 Metodologia Utilizada 

Na realização desse trabalho, o autor teve acesso ao acervo da empresa Light 

Energia, do Rio de Janeiro, e para compor todo o embasamento teórico foi em busca de 

monografias de graduação, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Não somente 
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documentos acadêmicos, o autor buscou livros e notícias sobre os temas relacionados e 

poderiam trazer relevância para o que está sendo abordado. 

1.5 Estrutura da Monografia 

No capítulo 1 é feita uma introdução ao leitor quanto ao assunto que será tratado. 

No Capítulo 2 discorre-se, a partir de um levantamento da literatura especializada 

no tema, sobre as finalidades das barragens, os tipos existentes e os aspectos que devem 

ser considerados na escolha do tipo mais adequado para diversos cenários de projetos. 

Aborda também a evolução de barragens de uma forma geral e acidentes principais, com 

seus riscos e impactos. 

O capítulo 3 fala sobre as principais técnicas para construção de barragens, suas 

etapas, e critérios de escolha do local a ser executado 

O capítulo 4 aborda temas relacionados a vida útil das barragens, impactos das 

técnicas construtivas no tempo de vida. Além da importância de inspeção e manutenção 

preventiva na vida útil. 

No capítulo 5 define-se instrumentos de auscultação e sua relevância tanto na 

construção como operação e manutenção de um empreendimento como uma barragem. 

O capítulo 6 aborda o papel das entidades reguladoras, a legislação e normas de 

segurança de barragens. 

O capítulo 7 apresenta um levantamento da bibliografia referente a inspeção 

preventiva, conceito e classificação, como foi a evolução, técnicas e mão de obra e 

cultura no setor. 

No capítulo 8 é descrito o estudo de caso, realizado em uma empresa do setor, 

comparando o bibliografia, leis e normas, com o que é praticado na empresa. 

Por fim, no capítulo 9 são feitas as conclusões e considerações finais, assim como 

sugestões para futuros trabalhos. 
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2 BARRAGENS – CONTEXTUALIZAÇÃO 

2.1 Conceituação 

Barragem é uma estrutura construída transversalmente a um rio ou talvegue com a 

finalidade de se obter a elevação do seu nível d’água, gerando assim um reservatório. 

Esta pode ser destinada: a geração de energia, a irrigação, a navegação, ao abastecimento 

urbano e industrial, a piscicultura, a recreação, ao controle de cheias, a regularização de 

vazão, dentre outros objetivos. 

As barragens desde o início da história da Humanidade, foram fundamentais ao 

desenvolvimento. A sua construção devia-se, sobretudo, à escassez de água no período 

seco e à consequente necessidade de armazenamento de água, feito em barragens 

executadas em bases empíricas (CBDB, 2011). Algumas das barragens mais antigas de 

que se há conhecimento situavam-se, por exemplo, no Egito, Médio Oriente e Índia. Com 

a Revolução Industrial, houve a necessidade de construir um crescente número de 

barragens, o que permitiu o progressivo aperfeiçoamento das técnicas de projeto e 

construção. No Brasil, as primeiras barragens foram construídas na região Nordeste, no 

início do século XX, com a função de combater a seca e regularizar as vazões dos rios 

que eram utilizados para irrigação. Essas primeiras barragens brasileiras também foram 

projetadas em bases empíricas. Atualmente no Brasil, as barragens construídas são em 

sua maioria destinadas a geração de energia  

 

Gráfico 2 - Funções das barragens brasileiras. (SAYÃO, 2009) 
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As barragens podem ser classificadas por diversos tópicos, o mais popular é o tipo 

de estrutura, porém o tamanho e propósito de construção também são itens de 

classificação. 

2.1.1 Classificação de Barragens 

As barragens podem ser classificadas de várias formas, tendo como base a sua 

função, a sua estrutura e materiais de construção, a sua dimensão (altura e volume do 

reservatório) e outros aspectos. Geralmente é usada uma combinação de diversos tipos 

de classificação para permitir descrever melhor a barragem. 

Os padrões internacionais definem como grandes barragens as maiores de 15 metros 

de altura (medidos da base da fundação até a crista), ou qualquer barragem entre 10 e 15 

metros que atenda alguma das seguintes condições: 

a) Comprimento de crista de mais de 500 metros; 

b) Capacidade do reservatório de mais de um milhão de metros cúbicos; 

c) Descarga máxima de inundação maior que 2000 metro cúbicos por segundo; 

d) Barragem possui problemas de fundação especialmente difíceis; 

e) A barragem possui design incomum. (ICOLD). 

Dentre os propósitos mais conhecidos o Comitê Internacional de Grandes Barragens 

(CIGB, ICOLD) explica que podem ser para providenciar água para irrigação; 

suprimento de água para cidades; criar reservatórios para suprimento de indústrias; 

balneários recreativos; geração de energia elétrica, este no Brasil é um motivo 

contemporâneo que toma grandes proporções; controle de cheias. Esses propósitos 

podem isolados, planejados para várias utilizações ou simplesmente após a construção 

de um barramento sob um foco de propósito ele pode ser utilizado com outros fins. 

Uma distinção muito importante a considerar é a baseada no material de construção 

e no tipo de estrutura. Assim, podem-se considerar dois grandes grupos: o das barragens 

de concreto e alvenaria e o das barragens de aterro (solo e enrocamento). Este tipo de 

distinção baseia-se principalmente na existência ou não de ligação entre os materiais de 

construção. As barragens de concreto e alvenaria são feitas de materiais ligados, sendo o 

cimento ao ligante ou, no caso de barragens de alvenaria algum tipo de argamassa. As 

barragens de aterro, por outro lado, são feitas de materiais soltos como solos (desde 
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argilas até solos arenosos), de enrocamento ou misturas de solo-enrocamento. Entre 

outros aspectos, estes materiais são, até certo ponto, sensíveis à erosão. 

2.1.2 Classificação por Tipo de Material e Estrutura 

2.1.2.1 Barragem de Concreto Gravidade 

Na barragem de gravidade a estabilidade é garantida conforme o formato e próprio 

peso, podem ser maciças ou vazadas, para resistir ao empuxo horizontal de água. Os 

materiais mais comumente utilizados neste tipo de barragem são: concreto massa 

(concreto convencional), ciclópico ou CCR (concreto compactado a rolo: concreto com 

consistência e trabalhabilidade tal que permite sua compactação através de rolos 

compactadores). 

 

Figura 1 - Seção transversal da barragem de concreto de Itumbiara, Brasil (SAYÃO, 2009). 

Além disso, as barragens de concreto requerem um menor volume de empréstimo 

de solo da região se comparadas às barragens de terra, o vertedouro pode ser construído 

de forma incorporada, menor volume de concreto do que o utilizado em uma barragem 

de concreto convencional. Outra vantagem das barragens de concreto é que elas podem 

ser projetadas para suportar o galgamento sem sofrer danos, como é o caso dessa 

barragem em Derwent, Inglaterra. (SOUZA, 2013). 
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Figura 2 - Barragem de concreto projetada para suportar o galgamento, em Derwent – Inglaterra 

(Site, tripadvisor.com.br) 

2.1.2.2 Barragem de Concreto Estrutural e Contrafortes 

Neste caso, a barragem é formada por uma laje impermeável a montante, apoiada 

em contrafortes verticais, exercendo compressão na fundação maior do que na barragem 

de concreto gravidade. Sendo assim, a fundação onde será apoiada uma barragem de 

concreto com contrafortes deve ser rocha com elevada rigidez (SAYÃO, 2009).  

Se comparada com as barragens de gravidade, as principais vantagens são: menor 

volume e menor subpressão na base. No entanto, as barragens com contrafortes exigem 

um projeto estrutural mais complexo e o uso de um número maior de fôrmas na execução 

dos contrafortes. (SOUZA, 2013). A Figura 3 mostra um exemplo. 
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Figura 3 - Exemplo de barragem com contraforte em Roselend – França (SAYÃO, 2009). 

2.1.2.3 Barragem em Arco 

Nas barragens em arco, a estabilidade é obtida pela combinação das ações da 

gravidade e do arco. Se a face jusante é vertical todo o peso da barragem deve ser levado 

à fundação pela gravidade, enquanto a distribuição da pressão hidrostática dependerá do 

arco conforme suas dimensões, um exemplo mostrado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Barragem de Funil. (Fonte: FURNAS) 

Esta estrutura possui um pequeno volume e o empuxo da água é transmitido em 

arqueamento horizontal para as ombreiras. As pressões exercidas na fundação são 



10 

 

elevadas e, portanto, requer ombreiras e fundação, ambas, em rocha sã com alta 

resistência e rigidez, maior que nos outros tipos de barragem (SAYÃO, 2009). E o 

concreto armado utilizado na estrutura deve ser de alta resistência. 

As barragens em arco são indicadas para regiões com vales estreitos e profundos, 

onde a barragem ficará “encaixada”. Como é o caso da barragem de Gordon. (SOUZA, 

2013). 

 

Figura 5 - Barragem em arco de Gordon, Southwest National Park – Austrália (fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Barragem). 

2.1.2.4 Barragem de Terra 

A barragem de terra é a mais comum no Brasil, por se ter vales muito largos e 

ombreiras suaves, necessitando de grandes extensões de crista, ao mesmo tempo em que 

se dispõe abundantemente de solo. Por não ser uma estrutura rígida estas barragens 

permitem ser assentes em fundações mais deformáveis, transmitindo esforços baixos 

para as fundações se comparadas com as barragens citadas anteriormente. Elas são 

indicadas para fundação de qualquer tipo de solo ou rocha (MENDONÇA, 2012). 

Para a construção desse tipo de barragem há a necessidade de grande quantidade de 

material para a elaboração do núcleo (material argiloso), espaldares, filtros e drenos. 
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Sendo assim, precisa-se analisar a disponibilidade de materiais adequados nas 

proximidades do local de instalação da barragem. 

As barragens de terra podem ser homogêneas (solo argiloso) ou zoneadas. Barragem 

zoneada é uma variação da barragem de terra homogênea constituída de diferentes tipos 

de solo ou o mesmo solo compactado em condições diferentes para otimização da seção 

ou em função da disponibilidade de materiais. 

2.1.2.5 Barragem em Aterro Hidráulico 

Esta barragem pode ser constituída de areia ou de rejeitos de mineração. O 

diferencial desse tipo de barragem é que o material do aterro é transportado por meio de 

tubulações com água (transporte com cerca de 85% de água). Após o lançamento do 

aterro ocorre a segregação do material. As partículas mais grossas se depositam perto do 

ponto de descarga e as partículas mais finas ficam mais distantes desse ponto. Nesse tipo 

de barragem os taludes de montante e jusante são naturalmente mais abatidos, ou seja, 

menos íngremes, devido ao tipo de lançamento do material. Como mostrado na Figura 6. 

Uma das vantagens da barragem de aterro hidráulico é o baixo custo e a grande 

desvantagem é que os espaldares não são compactados ou são levemente compactados, 

fornecendo uma areia fofa, sujeita ao efeito de liquefação se submetidos a uma 

solicitação muito rápida, como devido a sismos. (SOUZA, 2013). 

 

 

Figura 6 - Esquema de barragem em aterro hidráulico (MASSAD, 2003). 

2.2 Aspectos Históricos 

A mais antiga barragem que se tem notícia em território brasileiro foi construída 

onde hoje é área urbana do Recife, PE, possivelmente no final do Século XVI.  
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O ano de 1877 foi o início da maior tragédia nacional devido a fenômeno natural: A 

Grande Seca no Nordeste com duração superior a três anos deixou cicatrizes que até hoje 

são nítidas. O estado do Ceará, uma das áreas mais atingidas, na época com 1,5 milhão 

de habitantes, perdeu mais de um terço da sua população de maneira trágica, tendo sido 

palco de migrações em massa de flagelados. 

Em 1880, logo após a Grande Seca, o Imperador D. Pedro II que esteve na área 

atingida, nomeou uma comissão para recomendar uma solução para o problema das secas 

no Nordeste. As principais recomendações foram a construção de estradas para que a 

população pudesse atingir o litoral e a construção de barragens para suprimento de água 

e irrigação. Isso marcou o início do planejamento e projeto de grandes barragens no 

Brasil. A primeira dessas barragens foi Cedros, situada no Ceará e concluída em 1906. 

Na primeira década do século XX uma membrana de alvenaria ou de concreto era 

usualmente usada como elemento impermeabilizante interno de barragens de terra. A 

pequena altura das barragens e a rocha sã nos leitos dos rios minimizavam a necessidade 

de tratamento de fundação. A rocha sã em geral encontrada nas ombreiras, em vários 

projetos, conduziu à adoção de vertedouros de superfície simplesmente escavados em 

rocha sã. 

A maioria das grandes barragens do Brasil (pela classificação da CIGB) encontra-se 

na Região Nordeste, a maior parte delas em aterro compactado, sem serem muito altas. 

(CBDB, 2011)  

2.2.1 As primeiras barragens para produção de energia 

elétrica 

Nas regiões Sul e Sudeste a implantação de barragens foi principalmente direcionada 

para produção de energia elétrica. No final do Século XIX começaram a ser implantadas 

pequenas usinas para suprimento de cargas modestas e localizadas, todas com barragens 

de dimensões discretas. A primeira usina da Light entrou em operação em 1901, no rio 

Tietê, para suprimento de energia elétrica à cidade de São Paulo. Inicialmente 

denominada Parnaíba e depois Edgard de Souza, a usina, quando inaugurada, tinha 2 

MW instalados; sua barragem original com 12,5 m de altura, era de alvenaria de pedra 

constituída por grandes blocos de rocha gnáissica solidarizados com argamassa, sendo, 

em grande parte de sua extensão, um vertedouro de soleira livre. Em 1954 a antiga usina 
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foi substituída por unidades de recalque e a barragem alteada para 18,5 m através de 

reforços em contrafortes e com vertedouro com três comportas de segmento de 

capacidade conjunta de 800 m³/s. No final do século passado, em função das intensas 

alterações nos coeficientes hidráulicos de sua área de drenagem devido à urbanização da 

cidade de São Paulo e das cidades vizinhas, o vertedouro foi redimensionado com 

considerável acréscimo de capacidade. Até os anos cinquenta todas as empresas de 

energia elétrica eram privadas e as suas usinas eram situadas principalmente nas regiões 

Sul e Sudeste. A maior parte das barragens eram estruturas de concreto gravidade ou de 

alvenaria de pedra, não muito altas. Em 2011 haviam 1206 MW instalados em 

hidroelétricas de mais de 50 anos de idade. Muitas dessas unidades estão sendo 

reabilitadas e repotenciadas. As primeiras grandes barragens do País foram Cedros e 

Lajes, que entrou em operação em 1906 no estado do Rio de Janeiro com o objetivo de 

derivar as águas do ribeirão das Lajes para da usina de Fontes no Rio de Janeiro, na época 

uma das maiores do mundo. 

Em 1934 o decreto federal nº 24643 conhecido como Código de Águas e o 

cancelamento da cláusula ouro que protegia as empresas concessionárias dos efeitos da 

desvalorização da moeda nacional, passaram a desencorajar diretamente os investidores 

do setor elétrico. Devido à contenção tarifária e à fragilidade do capital nacional, passou 

a haver insuficiência de oferta de energia nas décadas seguintes. Os danos ao progresso 

da Nação foram intensos e irrecuperáveis, tendo sido causado intenso estrangulamento 

na expansão de oferta de energia elétrica. Esse estrangulamento fez com que o governo 

federal e alguns governos estaduais criassem empresas de energia elétrica. Assim, o setor 

elétrico foi aos poucos sendo estatizado. 

Logo após a II Guerra Mundial, a Light, concessionária da mais desenvolvida região 

do País, construiu diversas barragens e grandes casas de forças subterrâneas no Rio de 

Janeiro e em São Paulo. Para esses empreendimentos consultores individuais prestaram 

importante apoio tais como Karl Terzaghi, Arthur Casagrande e Portland Port Fox. 

Desde o início dos anos cinquenta as concessionárias estatais passaram a se 

concentrar em empreendimentos de grandes vultos. Por esse motivo as mais importantes 

contribuições no sentido de desenvolvimento de tecnologias de projeto, construção e 

operação de barragens são principalmente devidas à implantação de hidroelétricas. Em 

1960, devido à política de restrição tarifária iniciada pelo Código de Águas que incluiu 

o não reconhecimento de remuneração de capital empregado em obras de geração, 
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transmissão e distribuição de energia elétrica, a capacidade instalada no território 

nacional era de apenas 5.000 MW, dos quais 3.700 MW provinham de hidroelétricas. 

(CBDB, 2011). 

2.2.2 Evolução do conhecimento dos recursos hidro 

energéticos 

Na primeira metade do século passado, dada a escassez de mapeamento e as 

dificuldades logísticas, os recursos hídricos em território brasileiro eram pouco 

conhecidos e não tinha havido ainda estudos sistemáticos que posteriormente, a partir 

dos anos sessenta, passaram a ser designados por estudos de inventário. A Light, 

responsável pelo suprimento de energia elétrica às mais importantes regiões no Rio de 

Janeiro e em São Paulo, efetuava estudos dispersos, tendo inclusive atingido as Sete 

Quedas, sem o conhecimento dos potenciais do rio Grande e do rio Paranaíba, muito mais 

próximos. Nessa época, John Cotrim, diretor técnico da Cemig, organizou uma 

expedição pelo rio Grande entre dois potenciais conhecidos: os locais das usinas de 

Itutinga e de Peixoto. Nessa expedição foi identificado o local de Furnas que 

posteriormente deu origem à empresa de mesmo nome.  

A descoberta desse potencial causou espanto no meio técnico da época. Como 

reflexo desse levantamento veio o objetivo da Cemig de efetuar um levantamento dos 

recursos hidro energéticos de Minas Gerais. A Cemig solicitou apoio financeiro ao 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP sigla em inglês). Ao 

abrigo desse recurso financeiro, Cemig assinou, em 2 de novembro de 1962, um contrato 

com a Canambra Engineering Consultants, um consórcio entre as empresas consultoras 

canadenses, Montreal Engineering Company Ltd. e G.E. Crippen & Associates Ltd. e a 

americana Gibbs & Hill Inc., para que fosse realizado o inventário dos recursos hidro 

energéticos em Minas Gerais. Com a sugestão do Banco Mundial que atuou nesse 

inventário como agente executivo do UNDP, de estender os estudos à toda Região 

Sudeste considerando a importância desses estudos para a otimização dos investimentos 

em geração de energia elétrica e como todos os rios que nascem em Minas Gerais 

atravessam outros estados, o governo federal se interessou vivamente pela iniciativa da 

Cemig e, em 3 de junho do ano seguinte, os estudos foram estendidos à toda a Região 

Sudeste através de um contrato assinado entre a Canambra e Furnas. 
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Três grupos foram formados, um em Belo Horizonte, um em São Paulo e um no Rio 

de Janeiro. Os dois primeiros grupos desenvolveram o inventário dos recursos hidro 

energéticos em relatórios independentes e o grupo sediado no Rio de Janeiro usou os 

resultados obtidos adicionados a investigações de outras possíveis fontes geradoras, 

inclusive termoelétricas a carvão, a óleo e usinas nucleares, para formatar o programa 

final de desenvolvimento energético da Região Sudeste. A área total investigada foi de 

1,1 milhão de quilômetros quadrados cobrindo 28.000 km de rios, usando 3.700 horas de 

voos de reconhecimento, englobando 510 locais de barragem dos quais 264 foram 

levantados com melhor precisão, o que demandou aerofotografias de uma área de 

516.000 km². Foram identificados como viáveis potenciais que somados atingiram 

40.000 MW. Os estudos de inventário constituíram-se em atividade sem precedente, 

tendo direcionado o desenvolvimento hidro energético da região. Nas fases posteriores 

de implantação das usinas, a maioria esmagadora dos estudos realizados pela Canambra 

foi posteriormente aprofundada nas etapas sucessivas de projeto dentro das diretrizes 

inicialmente estabelecidas. 

Considerando o sucesso dos estudos desenvolvidos na Região Sudeste, a Canambra 

foi contratada para efetuar estudo de mesmo escopo para a Região Sul. Posteriormente, 

nos anos setenta, empresas nacionais realizaram estudos de inventário hidro energéticos 

nas regiões Norte e Nordeste. A partir dos anos oitenta os estudos anteriores começaram 

a ser revisados e densificados em quase todo o território nacional. Progressivamente as 

condicionantes ambientais foram ganhando espaço nas definições de projetos em 

inventários. Um exemplo típico foi a revisão do inventário do rio Paraibuna em Minas 

Gerais que havia sido feito nos anos oitenta. A partir de poucos anos após seu término, 

os projetos que pelas exageradas dimensões de seus reservatórios inundariam centros 

urbanos e grandes extensões de obras de infraestrutura viária, foram progressivamente 

alterados para reservatórios de menores dimensões, maior número de usinas com quedas 

mais modestas e pequenos trechos não aproveitados. (CBDB, 2011). 

2.2.3 Alteração nos critérios tarifários 

Nos anos sessenta e setenta, devido ao estabelecimento do critério da verdade 

tarifária introduzido no início do governo Castelo Branco por Bulhões de Carvalho e 

Roberto Campos, um impressionante número de grandes hidroelétricas foi construído e 

entraram em operação, algumas das quais entre as maiores do mundo na época. Nos anos 
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oitenta e noventa um menor número de hidroelétricas entrou em operação devido à 

carência de recursos financeiros das estatais causada principalmente pelos impactos na 

economia nacional devidos aos dois choques do petróleo e a crescente inflação. 

Entretanto, a concentração de investimentos em poucos, mas grandes empreendimentos, 

continuou, resultando no que mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1 - Maiores hidroelétricas em operação em 2011 (CBDB, 2011) 

 

Extensos reservatórios foram criados para algumas dessas grandes hidroelétricas. 

Tais reservatórios passaram a propiciar benefícios de regularização de vazões e, 

consequentemente, otimização de operação e confiabilidade no suprimento de energia 

elétrica. A Tabela 2 dá uma dimensão dos reservatórios. 

Hidroelétrica Potência (MW) Região Tipo de Barragem

Tucuruí 8370 N TE/CG

Itaipu (Brasil) 7000 S GA/CG/CT/ER/TE

Ilha Solteira 3444 SE/CO TE/CG

Xingó 3162 NE BEFC

Paulo Afonso IV 2462 NE TE/CG

Itumbiara 2082 SE/CO TE/CG

São Simão 1710 SE/CO TE/CG

Foz do Areia 1676 S BEFC

Jupiá 1551 SE/CO TE/ER/CG

Porto Primavera 1540 SE/CO TE/CG

Itá 1450 S BEFC

Itaparica 1479 NE TE/CG

Marimbondo 1440 SE TE/CG

Salto Santiago 1420 S ER

Água Vermelha 1396 SE TE/CG

Segredo 1260 S BEFC

Salto Caxias 1240 S CCR

Furnas 1216 SE ER

Emborcação 1192 SE/CO ER

Salto Osório 1078 S ER

Sobradinho 1050 NE TE/CG

Estreito 1050 SE ER

Legendas:

N

S Região Sul

SE Região Sudeste

NE Região Nordeste

CO Região Centroeste

TE barragem de terra

ER barragem de enrocamento com núcleo de terra

BEFC barragem de enrocamento com face de concreto

CG barragem de concreto gravidade

CCR barragem de concreto compactado com rolo

GA barragem de concreto em gravidade aliviada

CF barragem de concreto em contrafortes

Região Norte
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Tabela 2 - Maiores reservatórios (CBDB, 2011) 

 

Desde pouco antes do início dos anos oitenta o governo federal e os governos 

estaduais passaram a enfrentar grandes dificuldades para prover recursos necessários 

para a implantação de novas usinas e de sistemas de transmissão. Nas obras federais 

houve intensa concentração de recursos na construção das maiores usinas, 

nomeadamente em Itaipu e Tucuruí, e depois em Xingó, ficando as demais obras federais 

sujeitas às verbas de desmobilização. Essas verbas correspondiam aos valores que seriam 

despendidos caso as obras viessem a ser paralisadas. Como esses valores eram 

insuficientes para manter o ritmo ideal de construção, essas obras ficaram sujeitas a 

vultosos dispêndios devido aos acréscimos de custo de construção e à maior incidência 

de juros durante a construção, tendo afetado negativamente as empresas contratadas para 

fornecimento de serviços e de bens de capital. (CBDB,2011) 

2.2.4 Hidroeletricidade nos anos recentes 

Em 1996, através da Lei 9427, uma importante modificação ocorreu no setor elétrico 

com a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica. Pouco depois foi instituída a 

Agência Nacional de Águas e o Operador Nacional do Sistema, entidade, teoricamente 

privada, que atua na coordenação e no controle da operação das geradoras e dos sistemas 

de transmissão. Uma segunda alteração na legislação ocorreu em 2004 mantendo o 

processo de licitação para novos projetos, mas tornando-se vencedor aquele que 

apresentasse a menor tarifa, ficando assim concessionário da usina ou do sistema de 

transmissão. As transações de compra e venda de blocos de energia no sistema 

interligado de transmissão são feitas sob os auspícios do Mercado Atacadista de Energia 

através de contratos bi-laterais de curta duração. Todo o planejamento concernente a 

privatização, alterações operacionais e licitações para concessões têm sido processado 

pela ANEEL. 

Barragem Área (km²) Volume (km³) Extensão (km)

Sobradinho 4214 34 350

Tucuruí 3007 50 170

Balbina 2360 17 225

Porto Primavera 2250 20 250

Serra da Mesa 1784 54 116

Itaipu* 1350 29 170

*Incluindo a parte do reservatório sobre território paraguaio.
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Devido ao sistema ser interligado em grande parte do território nacional, as novas 

hidroelétricas, além de suprirem energia na sua região, promovem benefícios para outras 

áreas. Como resultado, um vasto sistema de transmissão em alta tensão e em extra alta 

tensão promove a interligação de várias regiões do País ao sul do rio Amazonas unindo 

os dois maiores sistemas nacionais: o Norte/ Nordeste ao Sul/Sudeste/Centroeste. Está 

programada para futuro próximo a interligação entre a margem sul e a margem norte do 

rio Amazonas. Em 2008 mais de 95% da população tinha acesso a serviço público de 

eletricidade compreendendo mais de 99% dos municípios. 

Em novembro de 2008 a capacidade instalada no País era de 104.816 MW em 1768 

usinas geradoras das quais 706 eram hidroelétricas, 1042 termoelétricas e duas 

termonucleares. Nos últimos 10 anos a média anual do aumento da capacidade instalada 

foi de 3652 MW. Há poucos anos atrás bem mais de 90% da capacidade instalada 

provinha de usinas hidroelétricas. Ao final de 2008 essa proporção caiu para 74% devido 

ao planejamento para a diversificação de fontes geradoras e às dificuldades de obtenção 

de licenciamentos ambientais para barragens e reservatórios. Em abril de 2011 a 

capacidade total instalada no País passou a ser de 112.398 MW. (CBDB, 2011) 

 A capacidade instalada de geração elétrica no Brasil, ao final de 2016, atingiu o 

montante de 150,4 GW (80,6% de renováveis), com 9,5 GW de expansão sobre 2015. 

(MME, 2017) 

2.3 Rupturas e Colapsos de Barragens 

Por isso, nas barragens de aterro, especialmente em barragens de terra, um dos 

principais aspectos a ter em conta, tem a ver com o fato de ser extremamente perigoso 

que haja galgamento. Tal evento, com uma certa duração, quase certamente originará a 

ruptura da barragem. Por esta razão, existem vários aspectos do projeto e concepção da 

barragem que deverão ser levados em consideração a fim de evitar este problema. Neste 

contexto, o estudo de acidentes históricos ou incidentes é de suma importância para a 

avaliação do risco e sua mitigação, e, claro, nesse sentido, para o projeto das barragens. 

Segundo ICOLD (1995) e Stpledon (1992), existem 3 principais causas de acidentes 

ou incidentes em barragens de terra. A mais comum está relacionada com a percolação 

excessiva e descontrolada (e consequente erosão) através do aterro ou através da 

fundação, diversos estudos estatísticos estabelecem que a erosão interna ou a erosão 
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tubular (piping) no aterro ou fundação contabilizam aproximadamente 20 45% de todos 

os acidentes. Outra causa importante, no caso das barragens de terra, é o galgamento, 

correspondendo a cerca de 10% a 14% de todas as falhas. As restantes causas de 

acidentes estão com a deformação excessiva (14%), deslizamentos nas encostas, a 

instabilidade sísmica, avaria nas comportas, má construção, etc.  

Outros aspectos a serem considerados é que a maioria dos acidentes tem ocorrido 

em pequenas barragens, ou seja, em barragens com altura máxima entre 15 e 20 m. Tal 

fato está provavelmente relacionado com um projeto menos elaborado, soluções 

incorretas, soluções ultrapassadas, má compactação, mau controle de qualidade e menos 

gastos com estudos geológicos e geotécnicos (VISEU et al., 2015). De acordo com a 

ICOLD (1995), a relação entre as barragens de altura “H” que sofreram acidente o 

número total de barragens com a mesma altura é aproximadamente constante, ou seja, há 

mais acidentes em pequenas barragens porque o seu número é muito mais elevado.  

A principal causa das mortes em decorrência de rompimentos de barragens advém 

da onda de cheia provocada pelo rápido esvaziamento do reservatório. Considerando-se 

isoladamente o evento de ruína da estrutura da barragem, devido a uma falha qualquer, 

o potencial de vítimas fatais é muito reduzido em relação ao que pode ser causado pela 

enchente associada (AGUIAR, 2014).  

De acordo com BALBI (2008), as inundações são transbordamentos de água 

provenientes de rios, lagos e açudes, provocando o alagamento temporário de terrenos, 

normalmente secos, como consequência de um aporte atípico de um volume de água 

superior ao habitual, o que pode provocar danos a pessoas e bens. Quando extensas, 

destroem ou danificam plantações, residências e indústrias, e exigem um grande esforço 

para garantir o salvamento de animais e pessoas. Essa situação de crise é mais agravada 

pelos prejuízos que sofrem os serviços essenciais, especialmente os relacionados à 

distribuição de energia elétrica, ao saneamento básico e à saúde. 

2.3.1 Principais acidentes ocorridos 

Relação dos principais acidentes ocorridos com barragens encontrados na bibliografia, 

na Tabela 3: 

 



21 

 

Tabela 3 - Principais acidentes de ruptura de barragens em ordem cronológica. (Souza, 2016). 

 

Dentre tantos casos de ruptura ocorridos ao longo de toda história, apresenta-se neste 

item alguns casos famosos, envolvendo barragens de diferentes tipos e características. 

2.3.1.1 Barragem de Malpasset, França. 1959. 

A barragem de Malpasset era constituída por uma estrutura de concreto em arco 

sobre o rio Reyran na Riviera Francesa (Côte d’Azur), no sul de França. As principais 

funções da barragem eram os de fornecer água potável e permitir a irrigação da região.  

A barragem colapsou em 02 de dezembro de 1959, matando 423 pessoas devido à 

cheia resultante.  

A brecha no paramento da barragem criou uma enorme onda de ruptura e a frente de 

água, com 40 metros de altura, moveu-se a 70 km/h. Esta onda destruiu duas pequenas 

aldeias, Malpasset e Bozon, um estaleiro de construção de uma autoestrada, e cerca de 

Barragem País Tipo Data

Dale Dyke (Bradfield) Inglaterra Terra 1864

Iruhaike Japão Terra 1868

Mill River EUA Terra 1874

South Fork (johnstown) EUA Terra 1889

Walnut Grove EUA Enrocamento 1890

Bouzey França Concreto Gravidade 1895

Austin EUA Concreto Gravidade 1911

St Francis EUA Arco 1928

Alla Sella Zerbino Itália Concreto Gravidade 1935

Pampulha Brasil Terra 1954

Veja de Terra Espanha Contrafortes 1959

Malpasset França Arco 1959

Orós Brasil Terra 1960

Vanjont Itália Arco 1963

Ban Qiao & Shimantan China Terra 1975

Teton EUA Terra 1976

Barragem dos Macacos Brasil Terra 2001

Barragem Cataguases Brasil Terra 2003

Kolontár Hungria Terra 2010

Mount Polley Canadá Terra 2014

Herculano Brasil Terra 2014

Fundão Brasil Terra 2015
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20 minutos após a ruptura, a onda amortecida (embora com ainda cerca de 3 m de altura), 

chegou a Fréjus, junto da costa. (ECOLO, 2015) 

 

Figura 7 - Barragem de Malpasset antes e depois da ruptura Fonte: ECOLO(2009) 

2.3.1.2 Barragem de Orós, Brasil. 1960. 

O pior acidente ocorrido no Brasil com barragens foi a ruptura do açude de Orós, 

Ceará em 1960. Segundo JANSEN (1983), um pouco antes da meia noite do dia 25 de 

março de 1960, o então açude de terra ainda em construção, denominado de Orós sofreu 

galgamento, resultado de uma onda de cheia proveniente de uma precipitação 

pluviométrica de mais de 635 mm, que ocorreu em menos de uma semana. Segundo 

MCCULLY (2001), cerca de 1.000 pessoas perderam suas vidas neste acidente.  

JANSEN (1983) narra que a evacuação de aproximadamente 100.000 pessoas 

provenientes do Vale do Jaguaribe começou no dia 22 de março. Após o galgamento do 

açude, alertas foram transmitidos, via rádio, para todas as áreas de risco. A onda de cheia 

atingiu com força total os povoados situados no estreito vale a jusante da estrutura. 

Castanheiro, uma pequena vila situada na confluência dos rios Jaguaribe e Salgado, 

desapareceu. A cidade de Jaguaribe, situada cerca de 75 quilômetros a jusante de Orós, 

foi atingida pela onda, aproximadamente, 12 horas depois que o rompimento começou. 
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Num total de 1.200 moradias, 600 foram arruinadas ou severamente danificadas. 

Cerca de 9 horas depois que a torrente invadiu Jaguaribara, 35 quilômetros a jusante, 

mais de 700 casas foram danificadas ou completamente destruídas. Estima-se que mais 

ou menos 50.000 pessoas ficaram desabrigadas devido à inundação do vale. Após os 

reparos, a construção de Orós foi concluída e o reservatório passou a ser operado em 

fevereiro de 1961. 

 

Figura 8 - Barragem de Orós e seu galgamento (Google). 

2.3.1.3 Reservatório de Baldwin Hills, EUA. 1963. 

O reservatório de Baldwin Hills localizava-se na região metropolitana de Los 

Angeles. Era um lago artificial localizado no topo de uma colina, tendo uma altura de 71 

metros e uma capacidade de armazenamento de 0.96 × 106 m³.  

Como é comum nestes casos houve e ainda há alguma discussão sobre as causas da 

ruptura da barragem, mas o mecanismo de falha está bem estabelecido. O reservatório 

encontrava-se localizado numa zona onde existia exploração petrolífera onde as 

atividades para a exploração do petróleo podem ter causado alguma perturbação na área, 

incluindo na zona da fundação da barragem e do reservatório (U.S. Department of the 

Interior, 2012).  

Segundo alguns autores, houve um movimento em algumas das falhas quase 

verticais que existiam na fundação, que foram suficientes para permitir passagem de água 

através da espessa camada de argila de 3 m, que foi especialmente concebida para evitar 

a percolação excessiva através da fundação rochosa (HAMILTON e MEEHAN ,1976). 
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2.3.1.4 Barragem de Teton, USA. 1976. 

O caso da ruptura da barragem Teton é um dos mais bem documentados na história 

dos acidentes em barragens. Na sequência do acidente, diversos estudos permitiram 

apontar as causas mais prováveis para a sua ruptura.  

A barragem de Teton era um empreendimento com fins múltiplos para o 

fornecimento de água de água, proteção contra inundações, geração de energia elétrica, 

e, também, com fins recreativos. A barragem tinha aproximadamente 93 m de altura e 

cerca de 1 km de comprimento no coroamento. O reservatório tinha uma capacidade total 

de 308 × 106m³ (TETON DAN, 2000).  

A barragem colapsou em 05 de junho de 1976, quando o nível de água no 

reservatório se aproximava do seu valor máximo pela primeira vez. Dois dias antes do 

colapso da barragem, haviam sido detectadas duas ressurgências (emergência de água 

subterrânea proveniente da perda de um curso de água superficial), na margem direita 

junto do pé de talude da barragem. No sábado 05 de junho, aproximadamente às 08:30, 

foi detectada uma zona úmida no paramento de jusante da barragem. Rapidamente essa 

zona evoluiu e o escoamento tornou-se incontrolável levando à ruína da barragem. A 

barragem colapsou completamente às 11h e 57 m. O colapso da barragem ocorreu cerca 

de 5 horas após a detecção da primeira passagem de água (TETON DAN, 1996). 

 

Figura 9 - Ruptura total da brecha da Barragem de Teton. AGUIAR (2014) 



25 

 

2.3.1.5 Barragem Mount Polley, Canadá. 2014. 

Em 4 de agosto de 2014, a barragem de rejeitos em Mount Polley, uma mina de 

cobre e ouro na Colúmbia Britânica, Canadá, falhou. Dezessete milhões (17.000.000) de 

metros cúbicos de água e oito milhões (8.000.000) de metros cúbicos de rejeitos foram 

liberados, criando dois lagos nas proximidades (KINROSS, 2015).  

Segundo a Kinross, foi a maior falha de barragem de rejeitos do Canadá e um 

importante alerta para o setor de mineração. Relatórios recentes descobriram que o 

impacto ambiental da falha da barragem em Mount Polley provavelmente será menor do 

que o originalmente previsto, sem impacto significativo ao ciclo da pesca de salmão. 

Contudo, o impacto foi bastante significativo para a economia e as comunidades locais. 

 

Figura 10 - Ruptura total da Barragem de Mount Polley. KINROSS (2015) 

2.3.1.6 Barragem Fundão, Brasil. 2015. 

No dia 5 de novembro de 2015, ocorreu o rompimento da barragem de Fundão, e 

parte dos seus rejeitos chegaram à barragem de Santarém – onde estava armazenada água 

– provocando uma erosão parcial na parte direita de seu barramento.  

Em função do rompimento da barragem de Fundão, um volume de aproximadamente 

32 milhões de m³ de rejeitos provenientes da atividade minerária – volume parcial do 

total de 56 milhões de m³ que estavam armazenados – vazou para fora da área da empresa. 

O material atingiu um rio próximo às operações da Samarco (Gualaxo do Norte), 
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percorreu o seu leito, desaguou no Rio Doce e chegou ao mar em 22 de novembro de 

2015. O percurso da pluma de turbidez até chegar à foz do Rio Doce, no encontro com o 

Oceano Atlântico, impactou diversos municípios nos Estados de Minas Gerais e Espírito 

Santo, ao longo de 650 quilômetros (SAMARCO, 2016). 

 

Figura 11 - Ruptura da Barragem Fundão. (SAMARCO, 2016) 
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3 TÉCNICAS CONSTRUTIVAS 

A cada tipo de barragem está intrinsecamente ligada maior ou menor probabilidade 

de risco, em função dos materiais, forma, local de construção, método construtivo. Em 

função disso, são projetadas com coeficientes de segurança que cubram a maior parte dos 

riscos, como qualquer outra obra de engenharia. 

Como cada barragem está em um local único, que jamais se repete, as barragens não 

podem ser padronizadas e resta, sempre, uma pequena incerteza, que é coberta pelo fator 

de segurança, ou seja, elas são sempre construídas deixando uma margem de segurança. 

Uma barragem é composta de partes: a fundação e seus apoios laterais, chamados de 

ombreiras, o maciço de que é construída com suas funções internas, a proteção junto ao 

reservatório contra ondas, chamada riprap, a proteção do topo ou crista, a proteção da 

face exposta ao tempo, por grama, pedras, etc. 

As barragens não são estanques. Elas permitem que a água passe por elas, desde que 

de maneira controlada, ou seja, sem carregar materiais, seja da fundação e ombreiras, 

seja do próprio corpo. Para isto, são projetados drenos, que são filtros, que deixam passar 

apenas água. Esta água é monitorada por instrumentos. 

Instrumentos também monitoram recalques, fissuras, abatimentos, pressão interna e 

na fundação, nível d´água, movimentos diferenciais, etc. Mas o mais importante é o 

acompanhamento do comportamento da estrutura por especialistas, com inspeções 

rotineiras, formais e especiais. São exigidos periodicidade e tipo de relatórios, além de 

acompanhamento de providências caso sejam observadas anormalidades. 

Tudo isto está preconizado na Lei de Segurança de Barragens, aprovada pelo 

Congresso Nacional, LEI Nº 12.334, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, bem como pelas 

regulamentações pelos órgãos fiscalizadores, ANA, ANEEL, DNPM, Órgãos Estaduais 

de Meio Ambiente, entre outros. (CBDB, 2015). 

3.1 Desvio de Rio 

Conforme afirma THOMAS (1976), qualquer que seja o tipo de barragem, para sua 

construção em geral é necessário que se realize a secagem do terreno para inspeção 
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geológica final, preparo da fundação e construção das estruturas civis. NAKAZATO 

(1988) afirma que a criação deste recinto ensecado é feita com o uso de barragens 

provisórias, construídas com material obtido em locais próximos, denominadas 

ensecadeiras. 

A função destas ensecadeiras é desviar o rio, total ou parcialmente, de modo a 

permitir a realização das obras. Para sua construção, em geral, o material (enrocamento, 

terra, rochas) é lançado no leito do rio, de forma a criar progressivamente uma barragem 

pelo seu empilhamento. Uma vez esta seja formada, pode-se realizar o desvio do rio, 

atividade para a qual existem basicamente duas abordagens distintas: o desvio em uma 

fase e o desvio do rio e múltiplas fases. 

3.1.1 Desvio do rio em uma fase 

Faz-se um canal de desvio, paralelo ao leito original do rio, lançando-se o material 

de uma ensecadeira (de montante) logo após a entrada do desvio, e o da outra (jusante) 

logo antes da saída, de forma a isolar a área onde será construída a barragem. Uma vez 

isolada, esta área pode ser ensecada com o uso de bombas que retiram a água de seu 

interior. A Figura 12 ilustra o processo. 

 

Figura 12 - Desvio de rio em uma fase (NAKAZATO, 1988) 

3.1.2 Desvio do rio em múltiplas fases 

Faz-se um estrangulamento do mesmo em seu leito, ensecando primeiro uma parte 

e depois a outra. A Figura 13 - Desvio do rio em duas fases (NAKAZATO, 1988) ilustra 

este procedimento: 
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Figura 13 - Desvio do rio em duas fases (NAKAZATO, 1988) 

Há que se considerar que ainda há uma outra possibilidade, a construção acima do 

leito. Pouco comum, esta significa construir a usina na margem do rio, com perda de cota 

por não estar no leito. 

3.2 Seleção do tipo de Barragem 

Uma das etapas do projeto de barragem que requer bastante cuidado e experiência é 

a escolha do tipo de barragem a ser construída. Diversos aspectos devem ser considerados 

para que se opte pela configuração de barragem mais adequada para a região onde esta 

será inserida. Alguns desses aspectos são: disponibilidade de material, topografia, clima, 

material de fundação, preservação ambiental. 

Atualmente a questão ambiental tem ganhado cada vez mais importância na 

construção de barragens. Os projetos devem ser feitos visando minimizar os impactos 

ambientais. Podem existir áreas onde não seja permitida a escavação ou o desmatamento, 

afetando assim na disponibilidade de material de empréstimo, e consequentemente, 

interferindo na escolha do tipo de barragem. Portanto, é imprescindível um estudo 

detalhado das limitações impostas por questões ambientais ainda nas fases iniciais do 

projeto. É melhor fazer vários barramentos que apenas um grande. 

Os principais tipos de barragens atualmente selecionados são barragem de terra, 

barragem de gravidade em concreto convencional e barragem em arco. Entretanto, não 

necessariamente estas alternativas de solução são categoricamente independentes e 

isoladas, pois em muitos casos existem combinações ou variantes das diferentes 

soluções. 
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A escolha do tipo de barragem deve ser feita considerando muitos aspectos técnicos, 

mas principalmente visualizando a utilização dos materiais disponíveis no local da obra. 

A viabilidade da solução adotada passa pela disponibilidade e distância de transporte dos 

materiais. Assim sempre é indispensável um bom estudo geológico-geotécnico para o 

projeto de uma barragem, prévio à escolha da alternativa. 

No que diz respeito ao planejamento da obra é de fundamental importância o estudo 

detalhado da solução a ser aplicada e a compatibilização do cronograma com o regime 

pluviométrico e fluviométrico local. Normalmente os projetos de engenharia preveem as 

principais condições e condicionamentos para a construção, tais como: origem e destino 

dos materiais, desvio do rio para permitir a construção do maciço principal, casa de força 

e outras obras; disposição e projetos das ensecadeiras de montante e jusante; acessos 

provisórios e definitivos etc., mas é muito importante a participação do construtor junto 

ao projetista durante a etapa do projeto executivo, pois poderá contribuir com as 

informações precisas de como as obras vão ser conduzidas. 

Alguns aspectos são comuns na construção dos diferentes tipos de barragens. A 

sequência executiva para a escavação da fundação das barragens em rios perenes sempre 

passa por uma etapa muito importante que é o desvio do rio. É necessário desviar o curso 

d’água para alguma estrutura que permita a escavação a seco das fundações e isso 

condiciona a construção, seja de um túnel, galeria ou outra estrutura que permita ensecar 

o leito do rio no trecho a ser escavado. Normalmente está dimensionada para um 

determinado tempo de recorrência estabelecido de comum acordo entre o empreendedor, 

projetista, construtor e seguradora. Estes estudos, normalmente feitos pelos projetistas, 

devem ser analisados em conjunto com o construtor que deverá dispor dos recursos para 

a construção adequada e a tempo destas estruturas de desvio. O conhecimento da 

fluviometria do rio é fundamental. Em obras de menor envergadura pode ocorrer que a 

utilização do desvio se dê somente por um período úmido, o que reduz o risco, mas não 

o elimina, assim uma atenção especial deve ser dada no planejamento para o 

cumprimento desta tarefa. 

O desvio por meio de túnel requer uma atenção especial e obriga ao construtor ter 

equipes especializadas em escavação subterrânea. Devem ser observados todos os 

cuidados para garantir sua estabilidade sob o fluxo d’água e a seco. 
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Uma vez terminada a escavação das ombreiras e fundação as mesmas devem ser 

limpas e tratadas para receber o corpo do barramento. Nesta etapa é necessário proceder 

a um bom mapeamento geológico o que deve ajudar com informações para o tratamento 

das fundações. O tratamento da fundação, normalmente requerendo injeções, deve ser 

executado com extremo cuidado, por pessoal especializado. As injeções podem ser 

realizadas a céu aberto e eventualmente através de galerias, o que dificulta extremamente 

o trabalho, mas em alguns casos são inevitáveis. O planejamento das injeções deve ser 

conduzido com assistência do projetista que as especificou de maneira a atingir os 

objetivos visualizados garantindo a redução da perda dágua por infiltração, evitar o 

eventual carreamento de finos e garantindo a estabilidade e operacionalidade da 

barragem. 

Como a construção de barragens requer grande movimentação de materiais o 

planejamento de escavação e transporte de materiais é fundamental. A depender das 

quantidades e distâncias de transporte a escolha dos equipamentos de transporte pode 

variar de simples caminhões basculantes convencionais a transporte por correias 

transportadoras, passando por motoscrapers, caminhões fora de estrada ou outros 

intermediários ou especializados. No caso de pequenos volumes em grandes distâncias, 

algumas vezes circulando por vias existentes o uso de caminhões convencionais é 

adequado, entretanto quando a jazida está suficientemente próxima, a utilização de 

correias transportadoras pode ser a solução mais interessante. O uso de caminhões 

especializados para rocha (com caçambas reforçadas e sem tampa traseira), para argila 

(com cantos arredondados e revestidos com material antiaderente) ou para solo em geral 

beneficiará a produtividade. 

A escolha e o dimensionamento correto dos equipamentos de escavação, transporte, 

espalhamento e compactação é fundamental para o sucesso dos trabalhos. Para tal é 

indispensável que se tenha um detalhamento das quantidades dos trabalhos por cada 

etapa de construção, devendo ser definido através de uma curva cota volume das 

diferentes atividades (aterro em solo, argila de núcleo, enrocamento, filtros etc), de 

maneira a permitir projetar os acessos dos equipamentos a cada nível dos trabalhos no 

corpo da barragem com rampas compatíveis. (CBDB, 2007). 
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3.2.1 Barragem de terra 

As barragens de terra têm a necessidade de grande quantidade de material para a 

elaboração do núcleo (material argiloso), espaldares, filtros, drenos e, se necessário, 

enrocamento. A argila é utilizada como material de vedação e o enrocamento com a 

função de dar estabilidade ao corpo do barramento como um todo. Os taludes do núcleo 

argiloso podem ser mais verticais porque são executados concomitantemente aos 

espaldares de montante e jusante, mantendo-se estável nesta condição. 

Neste tipo de solução é muito importante a disponibilidade dos materiais nas 

proximidades do local do barramento. A existência de material disponível de escavações 

obrigatórias das outras estruturas tais como canal de aproximação, vertedouro, tomada, 

d’água, acessos etc, conduz a esta solução permitindo o adequado balanceamento de 

materiais. 

Condições particulares da topografia, disponibilidade de materiais, geologia da 

fundação e ombreiras condicionam o projeto do barramento. 

Para a boa execução do corpo da barragem é importante ter todos os materiais 

previamente ensaiados, quantificados e com estudos de compactação bem elaborados. 

Sempre que possível a execução de aterros experimentais deve ser feita. Isto vai garantir 

que durante a execução dos aterros os diferentes graus de compactação vão ser atendidos, 

que os materiais para os filtros e transições estarão compatíveis e que os corpo do aterro 

da barragem possa subir por igual, de maneira a garantir a boa execução dos trabalhos. 

Alguns outros pontos complementares ao corpo da barragem importantes devem ser 

destacados e observados durante a construção, tais como: instrumentação, proteção de 

taludes, dreno de pé etc. (CBDB, 2007). 

3.2.2 Barragem de gravidade em concreto convencional 

São denominadas de gravidade as barragens que têm sua estabilidade garantida 

principalmente pelos esforços de gravidade, ou seja, seu peso próprio. Geralmente são 

empregadas no barramento de rios encaixados em vales estreitos ou gargantas/canyons e 

compondo arranjos de barragens mistas de concreto e terra, nos encontros/abraços e 

ligações entre tomada de água e vertedouro.  
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É o tipo de barragem mais resistente e de menor custo de manutenção. Este tipo pode 

ser adaptado para todos os locais, mas a sua altura é limitada pela resistência das 

fundações. (Marangon, 2004) 

Normalmente usa-se uma seção transversal triangular e na parte superior, no 

coroamento, uma seção retangular. O paramento de montante pode ser vertical ou contar 

com uma inclinação mínima a partir de determinada altura, alargando a base da barragem. 

O paramento de jusante tem uma inclinação da ordem de 0,6 a 0,8 (H): 1 (V). A 33Figura 

14 mostra uma seção típica 

 

Figura 14 - Seção típica de uma barragem de concreto gravidade(CBDB, 2007). 

Uma barragem de gravidade é uma estrutura de concreto massivo, sem armaduras, 

formando um bloco monolítico. As estruturas devem ser sempre assentadas em rochas 

com adequadas características mecânicas para suportar a carga vertical e conferir 

estabilidade contra esforços de cisalhamento e deslizamento. 

Cuidados especiais devem ser tomados, na fase de elaboração do projeto executivo, 

com a definição da classe do concreto e diâmetro máximo do agregado a ser aplicado no 

traço do concreto. Caso a estanqueidade do concreto não atenda adequadamente, reparos 

com produtos à base de epóxi, poliuretano e injeções de calda de cimento serão 

necessários, onerando substancialmente o custo da obra.  
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A ocorrência de fissuras e trincas no concreto é indesejável, pois estas aparecendo 

em posições aleatórias podem destruir a monoliticidade da estrutura, prejudicando sua 

forma de trabalho e levando a uma deterioração precoce do concreto. Assim, devem ser 

instaladas juntas nas barragens de concreto massa, em locais tais que, devidamente 

projetadas, substituam, na prática, as fissuras e possam ser adequadamente controladas e 

tratadas.  

Os principais tipos de juntas usados em barragens de gravidade de concreto são 

juntas de contração, de dilatação e de construção. 

As juntas de contração e dilatação são projetadas para acomodar variações 

volumétricas que ocorrem na estrutura após o lançamento do concreto. As juntas de 

contração são previstas para prevenir a formação de fissuras provocadas pelas tensões 

que normalmente existem durante o “encolhimento” (contração) da massa de concreto, 

devido ao seu resfriamento, subsequente às primeiras idades do concreto, em que grande 

quantidade de calor é liberada pelas reações químicas do cimento. 

Já as juntas de dilatação existem para permitir, ao contrário do caso anterior, a 

expansão volumétrica da estrutura por aumento da temperatura ambiente. Esta 

“liberdade” de movimentação é fundamental para que não haja tensões excessivas no 

concreto ou o prejuízo da unidade estrutural adjacente.  

Juntas de construção são projetadas, basicamente, para facilitar a construção, e 

secundariamente para reduzir as tensões iniciais provenientes do “encolhimento” e para 

permitir a execução de outra etapa de construção, bem como, tirar proveito do máximo 

alcance/rendimento dos equipamentos de apoio, tipo guindastes, braços lançadores de 

concreto. 

Definidas as juntas de contração, tanto longitudinais quanto transversais, têm-se 

definidos blocos e a construção da barragem consistirá na colocação de uma série blocos 

adjacentes, colunares. Cada bloco trabalhará com liberdade para variar de volume, sem 

restrição com relação ao seu adjacente.  

A prática corrente, então, é dividir a barragem em blocos, tomando-se por base o seu 

eixo longitudinal (sentido transversal ao fluxo do rio), com larguras da ordem de 15 a 20 

m, cada. A divisão é feita usando-se juntas verticais, transversais, de contração que 

devem ser estendidas da rocha de fundação até a crista. As juntas são fechadas à montante 

por vedações de borracha.  
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Secundariamente, o sistema de blocos serve também para o estabelecimento de 

etapas de construção bem definidas e planejadas de acordo com a capacidade de produção 

(centrais de concreto/sistemas de transporte, lançamento e adensamento dos concretos).  

Verticalmente, devem-se planejar as alturas das camadas, em função do cronograma 

executivo, das formas a serem usadas, das condições de dissipação de calor, do volume 

da camada e capacidades de produção.  

Dependendo das dimensões da estrutura pode ser necessário utilizar também juntas 

de contração longitudinais. As juntas de contração sempre devem ser construídas sem 

que haja qualquer amarração entre os blocos. Eventuais armaduras não podem de forma 

alguma ultrapassar a junta. 

Do ponto de vista construtivo supondo-se que a área de implantação da estrutura já 

esteja ensecada, concluída a escavação e feito o tratamento da fundação a sequência 

executiva deverá contemplar o seguinte:  

a) A depender do projeto, pode ser executada uma rede de drenagem, composta de 

meias canas assentes sobre a rocha, de forma a encaminhar a água para fora da estrutura, 

em direção à jusante; após esta etapa é conveniente efetuar as concretagens de 

regularização, pois além de possibilitar a criação de áreas de apoio para estocagens de 

formas, pré-armações etc, possibilita a rápida retomada das atividades, nestas áreas, 

quando necessário, inclusive as injeções impermeabilização.  

b) Para eliminar pressões dentro da rocha e entre a rocha e o fundo da estrutura são 

executados furos de drenagem que desembocam em uma galeria, situada na porção de 

montante. Esta galeria, a mais próxima das cotas inferiores da estrutura, também é usada 

para a execução de furos de injeção verticais ou inclinados, formando uma cortina. As 

injeções têm a finalidade de diminuir a permeabilidade e não a de proporcionar a 

consolidação da rocha. Alternativamente, as injeções podem ser feitas imediatamente a 

montante da estrutura, externamente à estrutura;  

c) Após todas as providências de preparo das fundações feita a marcação 

topográfica, inicia-se o posicionamento de formas metálicas ou de madeira para a 

execução dos blocos de concreto massivo;  

d) Os blocos são executados de acordo com um planejamento prévio e em ordem tal, 

saltando-se o adjacente e concretando-se o seguinte. Esta providência, além de facilitar 

o aspecto construtivo serve também para a dissipação do calor gerado pelo concreto em 
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especial nas primeiras idades. É de fundamental importância um acurado estudo térmico 

da massa de concreto, visando controlar sua temperatura, minimizando as fissuras. O 

estudo contemplará o pré- resfriamento do concreto e eventualmente o pós- resfriamento 

também;  

e) Após concretagem do bloco, depois de atingida certa resistência do concreto 

(aproximadamente 10- 12 horas depois do término da concretagem), procede-se, 

preferencialmente, ao “corte verde” que promoverá a rugosidade necessária à aderência 

do concreto da camada a ser superposta. O corte verde consiste do uso de água a alta 

pressão que, projetada sobre o concreto, escarifica a superfície, retirando as partículas 

soltas e grãos, deixando à mostra o agregado grosso, em forma viva. Caso não seja 

possível a realização do “corte verde”, deverá ser empregado o corte do concreto, 

remoção apenas da película superficial, com jato de água a alta pressão (water blaster); 

f) Em seguida deve-se promover a cura do concreto, que pode ser com água, química 

ou com areia molhada sobre o bloco. Sempre que possível deve-se optar pelo uso de água 

em abundância. O que normalmente se faz é, no perímetro do bloco, construir uma 

“parede” de, por exemplo, tijolos de aproximadamente 10 cm de altura e inundar de água 

por 5-7 dias, formando uma piscina. Este é o método mais barato e mais efetivo também;  

g) O bloco adjacente pode ter seus preparativos iniciados tão logo se retirem as 

formas laterais. Posicionam-se as formas, que devem ser fixadas e alinhadas 

topograficamente. Em seguida faz-se a limpeza interna e lança-se o concreto;  

h) Depois do período de cura, o bloco é limpo e pode-se começar a preparar a 

execução da camada superior, seguindo-se a sequência à cima.  

É sempre necessário um cuidadoso planejamento das etapas construtivas, desde as 

escavações de material comum e rocha, lançamento de concreto até as liberações de áreas 

de apoio as montagens. Os guindastes e equipamentos de apoios são fundamentais para 

a execução desta modalidade de barragem, devendo dar atenção na escolha dos 

guindastes ou quando possível a solução com cabo aéreo.  

Logo no início, nas primeiras camadas, é possível o lançamento direto, isto é, a 

entrada efetiva dos transportadores de concreto dentro do bloco, dispensando o uso de 

equipamentos de apoio. Bastando para tanto fazer uso de rampas em solo.  
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Para levantamento de formas o usual e mais econômico é a utilização de 

empilhadeiras e guindastes móveis de 15 a 20 t, içados pelos guindastes elétricos de 

maior capacidade, para dentro e fora dos blocos. 

Os cuidados com o lançamento e adensamento do concreto são muito importantes, 

pois garantem a homogeneidade, reduz a permeabilidade da massa de concreto e 

diminuem os retrabalhos com reparos. (CBDB, 2007) 

3.2.3 Barragem em Arco 

As barragens em arco podem ser basicamente: 

3.2.3.1 Barragem em Arco em concreto convencional: 

É alternativa para sítios com relação comprimento/altura menor que 6. A redução de 

volume comparada a barragem de gravidade convencional dependerá da relação acima e 

pode chegar a 35%. (CBDB, 2007) 

3.2.3.2 Barragem em Duplo Arco em concreto convencional: 

É alternativa para sítios estreitos, com relação comprimento/altura menor que 3. 

Exige boas condições geológicas e leva a redução de volume da ordem de 50% a 55% 

em relação a barragem gravidade convencional. É necessário um concreto mais rico e o 

prazo de execução é maior que os para as barragens gravidade. Permite sistemas de 

desvios mais curtos. 

A Barragem em Arco com Dupla Curvatura, é alternativa a ser construída em vales 

estreitos, com geologia de boa qualidade. Por suas características técnicas é dentre todas 

as alternativas, a que requer o menor volume de concreto. Sua estrutura é em concreto 

massa, não armado, em blocos com largura da base aproximadamente igual a 25% da 

altura e distância entre juntas de aproximadamente 18 metros. A sua geometria é 

complexa e a dupla curvatura é utilizada para otimizar a distribuição dos esforços, 

limitando ao máximo as zonas de tração e minimizando o volume de concreto.  

Muitas barragens de gravidade têm uma ligeira curvatura em planta, não só porque 

muitas vezes é exigida pela topografia local, mas também é projetada com a finalidade 

de provocar pressões tangenciais no arco, sob o efeito da pressão d’água do reservatório, 

de tal forma que possam compensar a retração do concreto. 
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O arco é apoiado contra as encostas do vale e estas devem, portanto, ser constituídas 

de uma rocha sã e firme. O preparo das fundações, é executado de acordo com as normas 

usuais para estruturas de concreto e são realizados antes do lançamento das primeiras 

camadas. O tratamento das fundações consiste em injeção de consolidação e cortina de 

vedação. Como consequência das maiores solicitações das fundações típicas de 

Barragem em Arco, estes tratamentos são mais extensos e mais criteriosos. São 

executados a partir de redes de galerias escavadas nas ombreiras. Estas galerias são 

executadas durante a fase de escavação das ombreiras e os serviços de injeção devem 

prosseguir paralelamente sem causar interferência com as atividades de execução do 

concreto da Barragem.  

O programa de injeção de consolidação deverá ser o mínimo necessário para evitar 

a percolação de água. A consolidação é executada com profundidade entre 6 e 15 metros, 

dependendo das condições do local. A cortina de injeção normalmente é executada com 

o uso de altas pressões e a grandes profundidades. A profundidade depende das 

características da fundação, mas varia tipicamente entre 30% a 70% da carga hidráulica.  

A fim de permitir altas pressões, a cortina de injeção é usualmente executada a partir 

da galeria de fundação da Barragem, ou do topo de concreto parcialmente lançado. No 

caso de se poder usar baixas pressões na parte superior da cortina, ela pode ser executada 

a partir da fundação, antes do lançamento de concreto e complementada por segmentos 

menores a partir da galeria, para complementar a conexão da Barragem à cortina. A 

cortina pode ser executada em túneis ou galerias ao longo dos encontros.  

Quando da conclusão das escavações obrigatórias do leito do rio, deverão estar 

concluídas as instalações industriais para produção do concreto e todo o sistema de 

transporte e lançamento. As concretagens são executadas em camadas sucessivas com 

altura de 2 a 3 metros de altura.  

O concreto é lançado, na maioria dos projetos, por meio de cabo aéreo, com 

capacidade da ordem de 27 toneladas para permitir a utilização de caçambas de 9 m³.  

Com o uso de cabos aéreos é sempre conveniente a implantação das centrais de concreto 

próximo à crista da barragem.  

Como se trata de grandes massas de concreto o controle térmico é fundamental. O 

concreto precisa ser pré-refrigerado e costuma-se reduzir a temperatura de lançamento a 

cerca de 18 graus Celsius. Também é comum a previsão de serpentinas de água gelada 
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imersas no concreto a aproximadamente cada três metros para promover o pós-

resfriamento e dissipar o calor de hidratação liberado durante a cura do concreto.  

Os blocos são executados pelo sistema de líderes e seguidores (par /impar) e o ritmo 

de lançamento das camadas é de 2 a 3 camadas e excepcionalmente 4 camadas por mês, 

dependendo da capacidade das instalações de produção de transporte e lançamento do 

concreto. 

Apesar da Barragem em duplo arco ter a geometria com curvas em planta e seções, 

as formas usadas em sua construção são planas. Os comprimentos dos segmentos 

correspondem ao comprimento dos painéis de forma. (CBDB, 2007) 

Na Figura 15 são apresentadas duas imagens de barragens em arco sendo construídas 

pelo sistema de líderes e seguidores 

 

Figura 15- A esquerda barragem de Alqueva (Portugal) e a direita Barragem Kölnbrein (Áustria). 

(CBDB, 2007). 

Um aspecto relevante na escolha do tipo de barragem é seu custo. Apenas como 

ilustração, a Tabela 4 apresenta uma noção dos custos relativos de alguns destes tipos 

(MASSAD, 2001). 
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Tabela 4 - Custo relativo entre tipos de barragens (Massad, 2001) 

Como se pode notar o custo de uma barragem de concreto é quase uma ordem de 

grandeza maior do que uma de terra, e, portanto, para barragens de grande extensão deve-

se considerar cuidadosamente a possibilidade do uso deste último tipo de material. Como 

pode ser visto no Anexo A, no Brasil quase todas as grandes obras hidrelétricas possuem 

ao menos uma parte de suas barragens em terra e/ou enrocamento (SCHREIBER, 1978). 

3.3 Métodos construtivos de barragens de rejeitos 

3.3.1 Aspectos gerais 

Barragens de rejeitos tem uma peculiaridade: são frequentemente construídas aos 

poucos, ao contrário das demais, que são construídas em sua altura e dimensões finais. 

isto acontece porque Barragens de rejeitos são utilizadas para conter os resíduos de uma 

mineração, por exemplo. Como o processo de lavra de uma mina é lento e pode levar 

anos, é mais econômico construir a barragem aos poucos, ou seria oneroso para a empresa 

que está iniciando a exploração construir uma barragem gigantesca, que ficaria sem 

utilização por vários anos. Esta peculiaridade faz com que a vida deste tipo de barragem 

passe por diversas fases, ao longo de décadas. Neste período a engenharia muda, o dono 

muda, o responsável muda, até os materiais disponíveis mudam. Então, elas devem ser 

mais seguras que as demais, pois você tem que ter certeza que está alteando uma 

barragem, ou seja, construindo sobre a barragem anterior, com segurança. A base tem 

que ser suficientemente forte para suportar os novos esforços. Os alteamentos não têm 

uma frequência pré-determinada, pois, caso o mercado esteja comprando menos minério, 

a velocidade de alteamento será menor e vice-versa. Com o alteamento, sua capacidade 

de armazenamento aumenta. 

Outra peculiaridade é que podem ser construídas com os próprios rejeitos, desde que 

tenham capacidade adequada de suporte. 
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Segundo Abraão (1987), os alteamentos podem assumir diferentes configurações, 

porém geralmente são utilizados três principais métodos construtivos de alteamento, 

Método de montante, jusante e por linha de centro, explicitados abaixo: 

3.3.1.1 Método de montante 

O mais antigo e mais empregado. Aproveita os rejeitos depositados como parte da 

estrutura. A mesma é iniciada a partir de um dique ou barragem piloto e posteriormente 

o rejeito é lançado à montante da crista, ao longo do seu perímetro, formando uma praia. 

As partículas mais grossas e pesadas do rejeito sedimentam e se alojam nas zonas perto 

do dique, enquanto as mais leves e menores são transportadas para as zonas internas da 

praia. O processo de alteamento da barragem é feito sucessivamente em todo o perímetro 

da bacia e esse processo é repetido até a elevação final da barragem, deslocando o eixo 

da crista sempre para montante.  

Para Chammas (1989), as principais vantagens do método de montante são: 

necessidade de menos material para alteamento além de ser o mais econômico, rapidez 

nos alteamentos e facilidade de operação. As desvantagens são: baixa segurança, 

susceptibilidade a liquefação; possui limite na altura; possibilidade de ocorrência de 

“piping” (fenômeno de erosão interna), entre dois diques. A ABNT NBR 13028 não 

recomenda o alteamento de barragens de rejeito pelo método de montante, em função 

dos problemas citados associados com esse método. 

3.3.1.2 Método de jusante 

Consiste no alteamento para jusante a partir do dique inicial. O eixo da crista vai se 

movendo a jusante conforme a construção de novos diques. A construção pode ser feita 

com material de empréstimo ou com o próprio rejeito, porém somente com sua parte 

grossa, que pode ser separada por ciclones. O material é lançado no talude de jusante e 

devidamente compactado. Os diques iniciais, assim como os que o sucedem, podem ser 

impermeabilizados e possuir drenagem interna.  

As vantagens do método de jusante são: a resistência a efeitos dinâmicos; por 

escalonar a construção sem interferir na segurança; facilitar a drenagem, possuir baixa 

susceptibilidade de liquefação e simplicidade na operação. As desvantagens são: o alto 

custo devido à grande área ocupada pelo maciço; grande quantidade de rejeito nas 
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primeiras etapas de construção; necessidade de emprego de ciclones. (CHAMMAS, 

1989); 

3.3.1.3 Método de linha de centro 

Seu comportamento estrutural se assemelha com ao do método de jusante. Constrói-

se um dique de partida e o rejeito é lançado perifericamente da crista do dique, formando 

uma praia. Os alteamentos subsequentes são construídos, lançando aterro sobre o limite 

da praia de rejeitos e no talude de jusante do maciço de partida, nunca movendo o eixo 

da crista de partida. O material de aterro pode ser de empréstimo, decape da mina ou 

estéril.  

As vantagens do método de linha de centro são: a facilidade construtiva; existência 

de um eixo constante; possuir custos compatíveis. A principal desvantagem é a 

possibilidade de escorregamentos potenciais.  

A escolha do método de execução irá depender de uma série de fatores tais como: 

tipo, características geotécnicas dos rejeitos, volume da produção anual de rejeitos, 

necessidade de reservar água, necessidade de controle de água percolada, sismicidade, 

topografia, hidrologia, hidrogeologia e geologia local e custos envolvidos. Representados 

na Figura 16. Na ordem, Método de montante, método de jusante e método de linha de 

centro. 

 

Figura 16 - Tipos de Alteamentos 
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Os drenos, estruturas comuns a todos os métodos construtivos, são responsáveis por 

prevenir excessos de poro pressão devido ao fluxo de água da barragem. As forças de 

poro pressão são forças favoráveis ao movimento. Caso não haja eficiência no sistema 

de drenagem em direcionar o fluxo na barragem, pode ocorrer piping, definido como a 

erosão interna que provoca a remoção de partículas do interior do solo, formando “tubos” 

vazios que provocam colapsos e escorregamentos laterais do terreno. Este fenômeno é 

descrito por Marques Filho e Geraldo (2002), ocorrendo em solos pouco coesos onde o 

gradiente hidráulico é maior que a coesão do solo. 

Rafael e Romanel (2014) concluem que a velocidade de disposição de rejeitos e de 

alteamentos junto com drenagem ineficiente contribuem para ocorrência de piping em 

barragem a montante. O que pode ser expandido para os demais métodos, considerando, 

o sistema de drenagem comum a todos os métodos e os alteamentos subsequentes. 

A Tabela 5 apresenta um resumo comparativo entre os principais métodos 

construtivos de barragens de rejeitos, destacando suas vantagens, desvantagens, 

características, propriedades, entre outros. O método de jusante se apresenta como um 

método de maior segurança. 

 

Tabela 5 - Resumo comparativo dos principais métodos construtivos de barragens de rejeitos 

(CARDOZO, 2017). 
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3.3.2 Principais problemas associados aos métodos 

construtivos em barragens de rejeitos 

Devido ao método construtivo e a dinâmica empregada na mineração o método que 

tende a apresentar menos problemas é o método de jusante. Isto devido ao fato de a 

geometria da barragem apresentar certa constância e o controle das propriedades dos 

materiais de construção independe do ritmo de deposição do rejeito, ou seja, se tem um 

controle nítido de toda a barragem, compactação do material, drenos e 

impermeabilização. 

Por ser construída sobre o material de rejeito depositado, o método de montante nos 

leva a uma maior dificuldade de controle das propriedades geotécnicas da zona em que 

é realizada o alteamento, ou seja, rejeito adensado. De acordo com Araújo (2006) e 

Martin e McRobert (1999), pelo fato dos alteamentos serem realizados sobre materiais 

previamente depositados e não consolidados, estes estão em condição saturada e tendem 

a apresentar baixa resistência ao cisalhamento e susceptibilidade à liquefação por 

carregamentos dinâmicos e estáticos. Araújo (2006), também comenta os problemas 

decorrentes do sistema de drenagem interno referentes a este método. 

Quanto ao método de linha de centro, classifica-se como sendo um método 

intermediário, com mais riscos associados que o método de jusante e menos que o de 

montante. Quanto a ele destaca-se o fato de que o dreno está localizado em posição fixa, 

vertical, e metade do alteamento ocorre pelo método de alteamento a jusante, o que leva 

aos pontos positivos deste método. 

Como respaldo ao supracitado temos o estudo de Rico, Benito, Salgueiro, Díez-

Herrero e Pereira (2008), onde este apresenta a relação de falhas em barragens em relação 

ao método construtivo. Onde o método de montante corresponde a 76% das falhas em 

barragem, sendo o restante (24%) proveniente dos demais métodos construtivos (jusante, 

linha de centro e outros). 

Quanto a análise de estabilidade da barragem, há uma relação nítida da execução da 

mesma com a geometria e disposição dos materiais e suas propriedades. Ou seja, quanto 

mais simples a geometria da barragem e mais homogênea for a distribuição dos materiais 

envolvidos, mais facilitado será o processo de análise da estabilidade, seja por métodos 

numéricos ou analíticos (Cardozo, Cordova, Zingano, Galli e Peña, 2016). 
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O método de jusante apresenta um procedimento de análise mais simples frente aos 

demais, sobretudo ao método de montante. O método de montante apresenta uma 

geometria e disposição de materiais em camadas alternadas que dificulta sua análise 

analítica e computacional, fazendo-se necessário, por exemplo para uma análise 

numérica um modelo refinado com camadas de geometria e propriedades alternadas. 

Quanto as análises a serem realizadas, o que há de mais atual são os modelos em 

elementos finitos, os quais fazem a análise mesclando hipóteses de deslizamento, 

tombamento e ruptura circular. Quanto ao mecanismo mais frequente de ruptura, 

Marques Filho e Geraldo (2002) apontam o deslizamento em eventuais planos de 

fraqueza da fundação, devido ao mau controle construtivo. 

Para a análise geotécnica Rafael e Romanel (2014), apresentam metodologia útil a 

ser seguida para retroanálise em barragem onde correlacionam os valores de SPT 

(Standard Penetration Test) para inferir parâmetros geotécnicos dos materiais, os quais 

seriam de difícil aquisição direta por serem necessários ensaios laboratoriais em amostras 

indeformadas, ou seja, sob condições especificas. Quanto à inferência de parâmetros 

geotécnicos pelo ensaio de SPT, Schnaid (2000) apresenta diversas metodologias de 

associações de parâmetros geotécnicos com os valores obtidos por este ensaio. 
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4 VIDA ÚTIL DE BARRAGENS 

As barragens, sejam utilizadas para a produção de hidroeletricidade, sejam aquelas 

usadas para outras finalidades, da mesma forma que qualquer outro projeto de 

engenharia, são estruturas desenhadas para uma determinada vida útil nominal, que 

corresponde ao período em que os benefícios esperados do investimento excederão os 

custos a uma dada taxa de retorno. Esse período é usualmente considerado como da 

ordem de cinquenta anos para barragens hidroelétricas, o que não significa que a obra 

deva ser obrigatoriamente desmantelada.  

Por razões de segurança, uma barragem não pode ser simplesmente abandonada, 

como às vezes é feito com indústrias sucateadas.  

Depois de uma série de acidentes, uma lei federal dos Estados Unidos determinou a 

realização de vistorias de segurança em barragens e a realização de trabalhos de 

consolidação das estruturas que apresentassem risco. Em vários casos julgou-se mais 

econômico demolir pequenas barragens do que executar s trabalhos necessários para 

garantir a segurança. Um estudo realizado no estado de Wisconsin concluiu que o custo 

de reparação da maioria das pequenas barragens era de quatro a cinco vezes maior que o 

custo de remoção (Martini, 2000) 

4.1 Ciclo de vida das barragens 

Se forem adequadamente mantidas, muitas barragens deverão continuar em pé para 

além de sua vida econômica de cinquenta anos, mas quantos anos poderá durar essa 

manutenção se o empreendimento já não for economicamente viável? Quantos séculos 

poderão durar as barragens antes do concreto começar a se deteriora irremediavelmente? 

Leyland (1990) aponta algumas dificuldades cruciais na desativação de grandes 

barragens: 

i) Assoreamento do reservatório: muitas barragens não têm sistemas de 

evacuação de sedimentos: mesmo que disponham de comportas para tal, 

é difícil dar vazão a milhões de toneladas de silte e areia sem sofrer 

considerável desgaste ou erosão; 
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ii) Vertedouro de cheias: se a casa de força de uma usina hidroelétrica for 

desativada, toda a vazão de água deverá passar pelos vertedouros, que 

são projetados, em funcionalmente normal da barragem, para operar 

somente em ocasiões de grandes cheias; seu funcionamento contínuo 

acarreta grandes riscos de erosão remontante a partir da bacia de 

amortecimento; 

iii) Equipamento mecânico: durante quanto tempo comportas, turbinas e 

outras peças podem resistir antes de atingirem um estado de fadiga ou 

serem seriamente afetados por erosão? 

iv) Durabilidade do concreto: embora muitas grandes barragens sejam 

construídas de terra ou rocha, elas sempre compreendem partes 

construídas de concreto, que é um material relativamente recente (cerca 

de um século); sem saber seu comportamento em duzentos ou ainda 

quinhentos anos. 

Estas questões, embora fundamentais para a desativação de uma grande estrutura 

como uma usina hidroelétrica, não são objeto de preocupação quando da elaboração do 

projeto de uma barragem. Neste, os engenheiros e demais profissionais têm-se 

preocupado com questões como resistência das fundações e dos materiais de construção, 

estabilidade da estrutura de retenção, dimensionamento adequado dos sistemas de 

captação, condução e extravaso de água, turbinas eficientes, necessidades de 

reassentamento de populações atingidas e impactos ambientais. Mas não se preocupam 

com o destino da estrutura e demais instalações quando o empreendimento deixar de ser 

útil. Tudo se passa como se a barragem que será construída devesse ser eterna. Se nos 

últimos vinte anos os impactos ambientais causados pela construção e operação de 

barragens foram intensamente debatidos e, em grande média, levados em conta como 

critérios de projeto e da tomada de decisão, o mesmo não se deu com relação a etapa de 

desativação. 

A desativação de barragens ainda não faz parte das preocupações dos seus projetistas 

e operadores (com exceção de barragens de rejeitos). A Associação Americana de 

Engenheiros Civis (ASCE), lançou sua primeira publicação voltada exclusivamente para 

a desativação de barragens (ASCE,1997), propondo diretrizes metodológicas e 

recomendações práticas para se proceder ao esvaziamento do reservatório, retirada dos 
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equipamentos eletromecânicos, remoção dos sedimentos e demolição da barragem. Por 

outro lado, a Comissão Internacional de grandes barragens (ICOLD), que reúne 

especialistas de todo o mundo, estabeleceu um grupo de trabalho para discutir os assuntos 

ligados à renovação e reabilitação de barragens, mas ainda não abordou o problema da 

desativação. Nesse sentido, o setor hidrelétrico encontra-se anos-luz atrás do setor 

nuclear ou do setor mineral. (SANCHEZ, 2001) 

A Figura 17 traz algumas características da desativação de empreendimentos: 

 

Figura 17 - Características de desativação de empreendimentos (Sanchez, 2001). 

4.1.1 Barragem de rejeitos 

Durante muito tempo as barragens de rejeitos foram planejadas para solucionar as 

questões relativas ao descarte dos rejeitos e reutilização das águas. Todavia, as exigências 

das comunidades locais, entidades ambientalistas e outras mais rígidas, como as agências 

governamentais regulatórias, avaliaram esta questão e entenderam que a desativação de 

barragens não se trata de algo negligenciável. Os planos para a desativação destas obras 

deverão ser elaborados durante a fase de viabilidade do projeto com o propósito de se 
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obter o decreto da lavra. Entretanto, deve-se comprovar a viabilidade e a disponibilidade 

financeira para execução das obras, conforme estabelecido em lei. 

Em relação aos aspectos estruturais da obra, nesta fase deve ser dada especial 

atenção às características de estabilidade do maciço da barragem e de sua bacia de 

acumulação de rejeitos. Neste contexto, deve-se buscar o conhecimento completo e 

detalhado das águas que alimentarão a barragem e as possíveis consequências de 

ocorrência de transbordamento. Geralmente, a principal consideração ambiental durante 

a operação e desativação é manter a qualidade das águas de superfície e subterrâneas, em 

particular quando os rejeitos produzem efluentes tóxicos, ácidos, alcalinos, metais 

pesados ou com outras características que impactam o meio ambiente. Em muitos casos, 

faz-se necessária à coleta e o tratamento dos efluentes. 

Outras considerações ambientais incluem a contaminação do ar (particulados em 

suspensão, odores) e, em alguns casos, a estética visual. Os principais métodos de 

estabilização de rejeitos, na fase de desativação da barragem, estão divididos em três 

categorias: 

a) Estabilização dos rejeitos por uma cobertura com solos ou outros materiais 

naturais ou sintéticos. 

b) Emprego de produtos químicos para reagir com os rejeitos finos, favorecendo a 

formação de crostas estáveis. 

c) Revegetação da área da barragem, com a recomposição do solo e o plantio de 

vegetais, com prioridade para aquelas pertencentes à flora local. 

Há uma variedade de materiais utilizados na estabilização física dos rejeitos que 

evitam a poluição do ar. Além de água usada por aspersão, os materiais mais empregados 

são rochas e solos existentes nas proximidades, dentre outros. Destacam-se: rejeitos de 

metalúrgicas, serragem, palha etc. 

A estabilização química inclui a reação de produtos com os rejeitos para formar uma 

crosta resistente ao ar e à água. Os produtos químicos têm a desvantagem de não serem 

um meio de estabilização permanente, tal como a cobertura com solos e vegetais. 

Entretanto, os produtos químicos podem ser usados em locais inadequados ao 

crescimento de vegetação por causa de severas condições climáticas, ausência de solos, 

ou pela existência de elementos tóxicos à vegetação.  
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A estabilização química também é aplicável no controle de erosão de barragens 

ainda em operação. A estabilização por revegetação deve produzir uma cobertura capaz 

de se autoperpetuar, ou ainda, estimular a captura e germinação de sementes nativas que 

formarão uma comunidade autorregeneradora. Neste caso, se estabeleceria uma sucessão 

ecológica levando a uma cobertura vegetal em harmonia com o meio ambiente, cujos 

processos de irrigação ou cuidados especiais estariam dispensados.  

Os rejeitos lançados em barragens podem também ser entendidos como uma 

disposição de maneira controlada e barata desses subprodutos, de forma a permitir sua 

retomada no futuro, em decorrência da variação mercadológica e técnicas de 

processamento. Alguns possíveis usos dos rejeitos são:  

a) material de construção de estradas e pequenas barragens de terra;  

b) obtenção de concretos de baixa resistência pela mistura de cimento, água e 

rejeitos;  

c) blocos para emprego como suporte em minas subterrâneas, em substituição à 

madeira;  

d) explotação e beneficiamento para recuperação do minério de baixo teor;  

e) aproveitamento de rejeito como agro minerais. (SOARES, 2010). 

A Figura 18 mostra o resultado de uma barragem de rejeitos após sua desativação. 

O reservatório foi revestido para cobertura vegetal. Foram feitas medidas de recalque da 

superfície dos rejeitos durante o processo. 

 

Figura 18 - Barragem de rejeitos Knight Piésold. (Geoengenharia,2008) 
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4.1.2 Barragens e Usinas elétricas 

A National Hydropower Association, que reúne nos Estados Unidos as empresas 

produtoras de energia de origem hidroelétrica, reconhece quatro causas que poderiam 

tornar uma barragem obsoleta e, portanto, passível de desativação (Dansie, 1994): 

i) Estrutural: devido a erros de projeto ou construção, a estrutura pode 

apresentar problemas de segurança; 

ii) Operacional: devido à manutenção ou às condições de operação 

inadequadas; 

iii) Natural: devido a fenômenos naturais, como terremotos, que podem danificá-

la; 

iv) Econômica: porque os custos de operação, manutenção ou reparação podem 

tornar-se superiores aos benefícios econômicos. 

Cada hidrelétrica constitui um caso particular, não sendo possível atribuir valores 

típicos. Ainda são poucos os exemplos de usinas hidrelétricas desativadas. Em geral são 

obras de pequeno porte e bastante antigas, com potência instalada muito menor que a das 

modernas. Há também casos de barragens cujas funções foram modificadas depois de 

sua construção, mostrando, dessa forma, que também nesse setor há uma dinâmica 

econômica e social que se impõe sobre os empreendimentos tecnológicos. 

A barragem de Guarapiranga, em São Paulo é um caso desses. Construída 

originalmente, em 1906, com a finalidade de regularizar a vazão do rio Pinheiros para a 

produção de eletricidade em outra usina, situada a jusante, acabou sendo transformada, 

já em 1928, em barragem para abastecimento público de água potável (França, 2000). A 

usina de geração era a de Parnaíba, no rio Tietê, inaugurada em 1901 pela companhia 

Light. Inicialmente com 2MW, sua potência instalada foi elevada para 16MW em 1912 

(Eletropaulo, 1990). Rebatizada como Edgard de Souza, deixou de funcionar como usina 

de geração em 1952, quando passou a funcionar como usina elevatória, com a finalidade 

de abastecer o novo sistema de geração hidrelétrica, que tinha como principal elemento 

a usina Henry Borden, situada em Cubatão (Muller,1996). Apontada como responsável 

pelas cada vez mais frequentes cheias de São Paulo, foi parcialmente demolida em 1985 

para a instalação de comportas que permitissem um aumento de vazão do rio Tiete, na 

esperança de reduzir a frequência de gravidade das inundações urbanas. 
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Esses exemplos sugerem que, da mesma forma que ocorre com as industrias e minas, 

as barragens também podem se tornar obsoletas ou disfuncionais ou sua contínua 

operação pode deixar de ser rentável. 

4.1.2.1 Avaliação do Ciclo de vida (ACV) 

A crescente conscientização sobre a importância da proteção ambiental e dos 

possíveis impactos associados a produtos manufaturados e consumidos tem aumentado 

o interesse no desenvolvimento de métodos para melhor compreender e diminuir estes 

impactos. Uma das técnicas em desenvolvimento com este propósito é a Avaliação do 

Ciclo de Vida (ACV). 

A ACV estuda os aspectos ambientais e os impactos potenciais ao longo da vida de 

um produto (isto é, do “berço ao túmulo”), desde a aquisição da matéria-prima, passando 

por produção, uso e disposição. Compila e avalia as entradas, as saídas e os impactos 

ambientais potenciais de um sistema de produto ao longo do seu ciclo de vida. 

A Norma de análise ciclo de vida ambiental reconhece que a ACV ainda está em um 

estágio inicial de desenvolvimento. Algumas fases da técnica de ACV, como a avaliação 

de impacto, ainda estão em relativa infância. Resta ainda considerável trabalho a ser feito 

e experiência prática a ser adquirida para desenvolvimento adicional do nível da prática 

de ACV. Portanto, é importante que os resultados de ACV sejam interpretados e 

aplicados apropriadamente. (NBR 14040, 2001) 

4.1.2.1.1 Descrição Geral da ACV 

A Análise de Ciclo de Vida (ACV) é a compilação e avaliação das entradas, saídas 

e dos potenciais impactes ambientais de um sistema de produto ao longo do seu ciclo de 

vida. 

 O termo “ciclo de vida” refere-se à maioria das atividades no decurso da vida do 

produto desde a sua fabricação, utilização, manutenção, e deposição final; incluindo 

aquisição de matéria-prima necessária para a fabricação do produto. A Figura 19 ilustra 

os possíveis estágios de ciclo de vida que podem ser considerados numa ACV e as típicas 

entradas/saídas medidas. (FERREIRA, 2004). 
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Figura 19 - Estágios do ciclo de vida do produto (FERREIRA, 2004). 

Num estudo ACV de um produto ou serviço, todas as extrações de recursos e 

emissões para o ambiente são determinadas, quando possível, numa forma quantitativa 

ao longo de todo o ciclo de vida, desde que "nasce" até que "morre" - “from cradle to 

grave”, sendo com base nestes dados que são avaliados os potenciais impactes nos 

recursos naturais, no ambiente e na saúde humana.  

O processo ACV é uma sistemática abordagem faseada composta por quatro 

componentes: definição de objetivos e âmbito; análise de inventário; análise de impacto; 

e, interpretação dos resultados 

A) Definição de Objetivos e Âmbito – Define e descreve o produto, processo ou 

atividade. Estabelece o contexto no qual a avaliação é para ser feita e identifica 

os limites e efeitos ambientais a serem revistos para a avaliação.  

B)  Análise de Inventário – Identifica e quantifica a energia, água e materiais 

utilizados e descargas ambientais (emissões para o ar, deposição de resíduos 

sólidos, descargas de efluentes líquidos).  

C)  Análise de Impacto – Analisa os efeitos humanos e ecológicos da utilização de 

energia, água, e materiais e das descargas ambientais identificadas na análise de 

inventário.  

D)  Interpretação – Avalia os resultados da análise de inventário e análise de 

impacte para selecionar o produto preferido, processo ou serviço com uma 
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compreensão clara das incertezas e suposições utilizadas para gerar os 

resultados. 

A metodologia ACV tem numerosas aplicações, desde o desenvolvimento de 

produtos, passando pela rotulagem ecológica e regulação, até à definição de cenários de 

prioridade e de política ambiental. (FERREIRA, 2004). 

4.1.2.1.2 Resultados da ACV 

Os resultados da ACV devem ser relatados ao público-alvo de forma fiel, completa 

e exata. Devem ser definidos o tipo e o formato do relatório na fase de escopo do estudo.  

Os resultados, dados, métodos, suposições e limitações devem ser transparentes e 

apresentados com detalhe suficiente para permitir ao leitor compreender as 

complexidades e trade-offs inerentes ao estudo da ACV. O relatório também deve 

permitir que os resultados e a interpretação sejam usados de um modo consistente com 

os objetivos do estudo. (NBR 14040, 2001) 

Uma vez realizada a pesquisa bibliográfica sobre a metodologia a ser empregada 

(ACV) e o objeto de estudo (usinas hidrelétricas), procedeu-se ao levantamento dos 

estudos sobre as experiências de aplicação da metodologia ao objeto de estudo. Durante 

este levantamento verificou-se que sobre a aplicação da ACV em usinas hidrelétricas 

existe material muito escasso. No Brasil não foi encontrado nenhum estudo semelhante 

publicado, e mesmo internacionalmente a bibliografia sobre o tema é muito limitada, 

sendo inclusive o tema de aplicação da ACV em sistemas de energia um dos aspectos 

ainda em discussão pela comunidade internacional da área. Cabe citar aqui que em 

âmbito nacional existem dois trabalhos de mestrado anteriores a este que abordam o 

assunto (CARVALHO, 2000; MARTINS, 1999), mas que abordam apenas 

conceitualmente a importância e as aplicações da ACV em sistemas de energia, sem, no 

entanto, aplicar a metodologia. 
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5 INSTRUMENTAÇÃO 

5.1 Aspectos Gerais 

A instrumentação é um dos métodos utilizados para acompanhar o comportamento 

de uma barragem e de sua fundação (CRUZ,1996), podendo alertar para o 

desenvolvimento de condições inseguras. O projeto de instrumentação deve especificar 

e detalhar as diretrizes básicas para um bom monitoramento. 

Estão incluídas neste detalhamento as justificativas técnicas para a instrumentação a 

ser adotada, a seleção do tipo de instrumentos necessários e adequado à necessidade do 

empreendimento, as especificações técnicas dos equipamentos, quantidade de 

instrumentos a serem utilizados, localização e instalação, aquisição de dados, análise e 

sua interpretação. 

Esse conjunto de técnicas constitui o que se chama de instrumentação geotécnica, e 

tem sido objeto de grande interesse e desenvolvimento no Brasil nos últimos dez anos. 

Utilizam-se diversos instrumentos nas barragens para medir, entre outros fenômenos 

físicos, as tensões, deformações, subpressão, percolação, vazão, sismos e deslocamentos. 

São alguns exemplos: piezômetros, medidores de nível de água, extensometros, 

inclinômetros, medidores de vazão e marcos superficiais. 

A instrumentação disponível no mercado deve ser adequada à necessidade do 

empreendimento. Podem ser sistemas mais econômicos com leituras manuais e, 

consequentemente, necessitando de operador de leitura. Sistemas automatizados 

necessitam de investimentos financeiros mais elevados para a transmissão de dados à 

média e longas distâncias. (MACHADO, 2007). 

A instrumentação é comumente denominada pelo termo auscultação, que é o sistema 

de observação e controle com o objetivo de preservas as funções operacionais e 

estruturais da barragem.  

O processo de auscultação das obras civis se faz presente a partir do 

acompanhamento do projeto de instrumentação e, no período construtivo, através dos 

resultados dos ensaios, das informações de instalação da instrumentação e das respectivas 

medições. 
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A auscultação pode ser realizada por instrumentação utilizando no controle 

diferentes tipos de instrumentos que fornecem dados sobre o comportamento da 

barragem. 

O outro método são as inspeções visuais através de vistorias periódicas a campo 

refletindo em um processo qualitativo. 

As inspeções de campo e a instrumentação de auscultação das estruturas devem ser 

encaradas sempre como mutuamente complementares. 

Os instrumentos de auscultação apresentaram uma grande evolução nos últimos 

anos, além de ter-se acumulado uma grande experiência sobre seus desempenhos em 

condições reais de obra. 

Os dados das mesmas devem ser analisados conjuntamente, pois muitas vezes os 

problemas surgem em regiões não instrumentadas, onde apenas as inspeções de campo 

podem detectá-los. 

Estas inspeções associadas a uma análise criteriosa dos dados fornecidos pela 

instrumentação de auscultação da barragem, formam a mais importante e eficiente 

ferramenta para avaliação do comportamento das estruturas do barramento. 

Um programa de auscultação pressupõe a determinação de valores previstos para as 

grandezas de interesse, com base nos critérios de cálculo adotados em projeto e sempre 

que possível deve estar associado a valores ou níveis de projeto e ou críticos, para 

confrontação com os observados (LINDQUIST, 1983). 

O programa de auscultação deve contemplar a descrição de todos os instrumentos, 

suas leituras iniciais, limites de projeto, dados e requisitos para sua calibração, faixas 

normais de operação e níveis de alarme, valores para os quais uma revisão detalhada das 

leituras é necessária. 

Intrínseco a um programa de auscultação está a programação para a leitura dos 

instrumentos. Não menos importante é a necessidade de instruções bem claras para uma 

pronta avaliação de dados e uma pronta notificação ao pessoal responsável, quando as 

observações forem atípicas ou divergirem dos critérios de projeto. 

A instrumentação de auscultação é o processo de observação, detecção e 

caracterização do desempenho e tendência de comportamento de uma barragem e suas 

estruturas auxiliares. Pode ser feita por meio de instrumentação e inspeções visuais, que 
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é o processo de auscultação qualitativa, através de vistorias periódicas de campo. A 

obtenção desses dados atenua os riscos impostos em barragens. (MACHADO, 2007). 

5.2 Objetivos básicos da instrumentação de barragens 

Em alguns casos de obras de engenharia, principalmente aquelas de grande porte, ou 

que envolva algum nível de risco, não só perdas materiais significativas, mas também 

risco de perda de vidas humanas, há necessidade de se acompanhar a evolução do seu 

comportamento após a conclusão. Assim, nestes casos são montados instrumentos 

apropriados para o acompanhamento das informações mais relevantes no que se refere 

ao seu comportamento.  

De acordo com o manual Instrumention of Embankment Dams and Levees (US 

ARMY CORPS OF ENGINEERS, 2004), a determinação do número, tipo e localização 

dos instrumentos requeridos por uma barragem pode ser efetivamente escolhido pela 

combinação de experiência, bom senso e intuição. As barragens representam situações 

únicas e requerem soluções individuais para suas necessidades quanto a instrumentação. 

O engenheiro deve entender os fenômenos físicos e mecânicos envolvidos na instalação 

de instrumentação de campo, e como será o desempenho dos instrumentos disponíveis 

sob as condições de trabalho. Os principais objetivos de um plano de instrumentação 

geotécnica devem ser agrupados, segundo o mesmo manual, em quatro categorias: 

A) Avaliações analíticas; 

B) Previsão de desempenho futuro; 

C) Avaliações legais e 

D) Desenvolvimento e verificação de projetos futuros. 

A avaliação analítica consiste na análise dos dados obtidos da instrumentação 

geotécnica e deve ser utilizada na verificação dos parâmetros adotados no projeto, 

verificação de hipóteses de projeto, técnicas construtivas e análise de eventos adversos 

que podem ocorrer simulados no projeto. A previsão de desempenho futuro refere-se aos 

dados de instrumentação obtidos que sinalizam o comportamento futuro da barragem. 

Tais previsões devem ser um indicativo das condições satisfatórias da operação normal 

ou uma indicação de um potencial risco futuro que necessite de intervenções corretivas. 

Para as avaliações legais são utilizados dados de instrumentação importantes na solução 
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de litígios relativos à construção do empreendimento. Também podem ser utilizados em 

casos de mudanças das condições de fluxo à jusante do barramento. Em outros eventos 

adversos também se pode utilizar a instrumentação. Através de análises do desempenho 

de barragens e dados de instrumentação gerados durante a operação, utiliza-se este 

material como tecnologia de avanço para o desenvolvimento e verificação de projetos e 

construções futuras refletindo em mais economia dos novos empreendimentos.  

O Comitê Brasileiro de Grandes Barragens (1996) estabeleceu como objetivos 

básicos da instrumentação os seguintes tópicos, agrupados de acordo com a etapa de 

desenvolvimento da barragem: construção, primeiro enchimento e operação. 

5.2.1 Período construtivo 

A) Alertar sobre a ocorrência de possíveis anomalias no comportamento da 

barragem; 

B) Possibilitar soluções menos conservadora, permitindo economia 

significativa para a obra; 

C) Fornecer informações, por retro análise dos dados de instrumentação a 

respeito de valores dos parâmetros dos materiais que constituem a barragem 

e sua fundação; 

D) Possibilitar revisões do projeto durante o período construtivo, permitindo, 

caso necessário, reestuda-los em tempo de se evitar prejuízos de grandes 

consequências. 

5.2.2 Período de enchimento do reservatório 

A) Alertar sobre a ocorrência de possíveis anomalias que possam colocar em 

risco a segurança da estrutura; 

B) Possibilitar avaliação do desempenho estrutural, geotécnico e hidráulico da 

obra, em função das comparações entre grandezas medidas no loal e aquelas 

previstas por modelos teóricos ou experimentais de análise; 

C) Verificar a adequações das simplificações introduzidas nas hipóteses de 

projeto. 
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5.2.3 Período Operacional 

A) Verificar se a barragem está apresentando um desempenho geral satisfatório, 

conforme previsto em projeto. É, entretanto, neste período que se podem tirar 

importantes conclusões com relação à qualidade e desempenho da estrutura; 

B) Caracterizar o comportamento no tempo dos solos e/ou maciço rochoso de 

fundação determinando o prazo necessário para a estabilização dos 

deslocamentos, tensões internas, subpressão, vazões de drenagem, etc.; 

C) Caracterizar o comportamento no tempo das estruturas da barragem em 

função da carga hidráulica, levando-se em consideração os efeitos das 

condições termo ambientais. 

5.3 Importância da instrumentação de Barragens 

Com o objetivo de reduzir riscos de acidentes nos empreendimentos de barragens, 

em virtude dos impactos causados por eles, justifica-se a atual preocupação em 

instrumentar barragens com tecnologia moderna e dentro do possível, nacional. 

Através da instrumentação localizam-se pontos nas barragens onde há níveis críticos 

de segurança estrutural e operacional. A estrutural é a mais importante, pois compromete 

a estabilidade da barragem. A operacional relaciona-se ao funcionamento dos 

equipamentos da barragem, por exemplo, medidor de vazão. 

Os instrumentos devem ser instalados de acordo com as especificações e indicações 

de projeto. Todas as modificações de projeto ocorridas durante a implantações ou mesmo 

durante a operação devem ser sistematicamente registradas em relatórios operacionais. 

Estes registros da instrumentação podem ser usados tanto para a localização e 

monitoramento de fenômenos anômalos em progressão quanto para aferir quais 

instrumentos não estão em operação ou operando inadequadamente. 

Por meio de instrumentação de auscultação e inspeções visuais frequentes, 

acompanham-se, ao longo da vida útil da barragem, o desempenho das estruturas, da 

fundação e seus efeitos durante a fase de construção e enchimento do reservatório. As 

inspeções visuais de segurança da obra são essenciais para se manter inteiramente sob 

controle a situação da barragem no seu todo, e têm como objetivos básicos examinar o 
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estado geral dos acessos exteriores à barragem, operacionalidade das vias de acessos a 

zonas sensíveis em condições desfavoráveis, iluminação noturna de zonas críticas, 

eventual existência de fissuração superficial ou de assentamentos (nivelamento), 

alinhamento perturbações localizadas (erosão, assentamentos, vegetação e detritos), 

percolação de água pelo maciço e verificar o estado de operação dos instrumentos 

instalados na barragem. 

As vias de acesso à barragem e as estruturas anexas devem ser mantidas em 

condições que permitam o acesso de pessoal, veículos e equipamentos de manutenção 

em qualquer situação. 

A instrumentação a partir de informações obtidas através da realização de suas 

leituras complementa as inspeções visuais de uma barragem e assegura o monitoramento 

das medições de deslocamento, pressão, percolação e drenagem, além de outros fatores 

que afetam o comportamento da obra como nível de reservatório e precipitação. 

Por verificar e confirmar hipóteses de segurança associadas aos critérios da fase de 

projeto, a instrumentação é um item fundamental importância e sua eficiência depende 

de um plano racional de implantação da sistematização das informações coletadas, 

quando processadas, gerando hipóteses de modelagem, através de softwares, tabelas e 

gráficos, proporcionando uma visualização imediata do comportamento da barragem, 

informando de maneira real as situações vivenciadas em campo. 

O avanço tecnológico e a maior capacidade de processamento dos computadores 

permitem, sem maiores dificuldades, o processamento de dados de instrumentação 

simulando efeitos de condições operacionais adversas, indicando riscos potenciais para 

a barragem e buscando valores aceitáveis para condições operacionais seguras. 

Há, portanto, a necessidade de intensificação de esforços na utilização de técnicas 

mais precisas e abrangentes de monitoramento do comportamento real de obras 

geotécnicas (WHA,1991). A obtenção dos dados da instrumentação pode ser 

automatizada ou pode ser obtida com base em leituras periódicas efetuadas por equipe 

treinada de técnicos. 

Esses controles, executados de maneira sistemática, garantem a segurança, 

qualidade e economia na execução da obra e na operação da barragem. 
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Vale lembrar que um plano de instrumentação para um empreendimento possui vida 

útil variando entre 20 e 30 anos, devendo ser readequado às novas condições de operação 

do empreendimento. 

Com isto, prevendo o desempenho futuro de uma barragem, deve-se reavaliar a 

instalação de novos instrumentos em locais de interesse e, principalmente, considerar 

nesta reavaliação a evolução tecnológica dos instrumentos. (MACHADO, 2007). 



62 

 

6 LEGISLAÇÃO E NORMAS 

6.1 Aspectos Gerais 

O objetivo primário de uma legislação em Segurança de Barragens, deve ser a de: 

“reduzir riscos à vida e à propriedade, devido a uma possível ruptura de barragem com a 

estabelecimento e manutenção de um efetivo programa (de abrangência nacional) para 

segurança de barragens. (BOYER, 2004) 

Para que a efetiva redução de riscos seja viabilizada, devem ser empregadas: a 

especialização e os recursos dos diversos órgãos competentes.  

Em 20 de setembro de 2010, foi sancionada a lei 12.334, de segurança de barragens, 

que tem como aplicação barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, 

à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais que 

apresentem pelo menos uma das seguintes características:  

I - Altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou 

igual a 15m (quinze metros);  

II - Capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³ (três milhões de 

metros cúbicos);  

III - Reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas 

aplicáveis;  

IV - Categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, 

sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas, o que será definido a seguir. 

O empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o 

desenvolvimento de ações para garanti-la. O empreendedor deve classificar a barragem 

segundo os critérios da norma, e produzir o Plano de Segurança de barragens. 

6.1.1 Responsabilidades 

A lei 12334/2010 define nos fundamentos da Política Nacional de Segurança de 

Barragens (PNSB) que: 
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I - Segurança de uma barragem deve ser considerada nas suas fases de planejamento, 

projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação e 

de usos futuros 

II -  A população deve ser informada e estimulada a participar, direta ou 

indiretamente, das ações preventivas e emergenciais; 

III - O empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-

lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la;  

IV - A promoção de mecanismos de participação e controle social;  

V - A segurança de uma barragem influi diretamente na sua sustentabilidade e no 

alcance de seus potenciais efeitos sociais e ambientais.  

Quanto a fiscalização da segurança de barragens caberá, sem prejuízo das ações 

fiscalizatórias dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(Sisnama): 

I - À entidade que outorgou o direito de uso dos recursos hídricos, observado o 

domínio do corpo hídrico, quando o objeto for de acumulação de água, exceto para fins 

de aproveitamento hidrelétrico; Outorga competente a Agência nacional de Àguas 

(ANA) 

II - À entidade que concedeu ou autorizou o uso do potencial hidráulico, quando se 

tratar de uso preponderante para fins de geração hidrelétrica; Agencia Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL) 

III - À entidade outorgante de direitos minerários para fins de disposição final ou 

temporária de rejeitos; Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) 

IV - À entidade que forneceu a licença ambiental de instalação e operação para fins 

de disposição de resíduos industriais. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).  

6.2 Segurança de Barragens 

Segundo o Comitê Brasileiro de Barragens - CBDB (1999), o risco é definido como 

a probabilidade e severidade de um efeito adverso para a saúde, para a propriedade ou 

para o meio ambiente, sendo estimado por expectativas matemáticas das consequências 
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de um evento adverso. Pode-se ainda pensar em risco como sendo a relação entre a 

probabilidade da realização de um evento e a provável magnitude de sua ocorrência 

(CASTRO, 1999).  

A avaliação de risco é o processo de decidir se os riscos existentes são toleráveis e 

se as medidas de controle de risco apresentadas são adequadas. Caso contrário, medidas 

alternativas de controle de risco são necessárias. O propósito de uma avaliação de risco 

é o de obter subsídios para tomada de decisões, considerando a aceitabilidade das 

medidas de controle de risco existentes ou adotar medidas adicionais de controle 

(MONTE-MOR, 2004). 

Para a barragem deve-se adotar um plano de segurança que visa identificar e 

caracterizar situações que ameacem as suas estruturas e, quando o risco é considerado 

inaceitável, promover a sua reabilitação através da adoção de medidas estruturais ou não 

(BALBI, 2008). No vale a jusante, dados os riscos a que está sujeito, pode-se reduzir o risco 

investindo no preparo, ou seja, é feito essencialmente por meio da implementação de medidas 

não estruturais como o planejamento das ações de resposta, os sistemas de comunicação, 

alerta e aviso, treinamentos, e a preparação de mapas de zoneamento de risco para 

planejamento e ordenamento do uso e ocupação do solo.  

Para que a avaliação de risco seja válida, é necessário que seja realizada por especialistas 

técnicos com o comprometimento dos gestores que têm autonomia para tomada de decisões 

(LADEIRA, 2007). Nesse sentido, a análise de risco é uma ferramenta que apoia a 

engenharia no gerenciamento de segurança de barragens. 

Mesmo sendo construídas com segurança, mesmo com monitoramento bem feito, 

mesmo com manutenção e correção bem feitos, as barragens podem apresentar defeitos, 

como qualquer outro tipo de estrutura concebida pelo homem. 

Alguns defeitos emitem sinais: fissuras que aumentam ou oscilam, drenos que 

diminuem ou aumentam a vazão, tendência de crescimento ou diminuição de pressões 

internas, movimentação diferencial entre duas ou mais partes, barulhos como de água 

passando, crescimento de vegetação, surgimento de água em locais não apropriados, 

carreamento de materiais finos, etc. 

Para isto o monitoramento tem a frequência de acordo com a classe de risco da 

barragem. Esta classe está caracterizada na Lei 12334/2010, bem como nas 

regulamentações acessórias e deve ser recalculada dentro de uma periodicidade que é 
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função de características da barragem, tais como idade, altura, vertedouro, tipo, impacto 

rio abaixo, além de como está sua manutenção e funcionamento. Ou seja, caso ela mude 

de classe, sua periodicidade de monitoramento muda, para mais ou menos frequente. 

Quanto maior o risco, mais próximo é o acompanhamento. 

6.2.1 Classificação das barragens 

O Anexo II da Resolução CNRH Nº 143/2012 apresenta os critérios, seus parâmetros 

e pontuações para cada característica ou condição, que estão sintetizados em quatro 

quadros distribuídos entre a Categoria de Risco e o Dano Potencial Associado.  

Para a Categoria de Risco têm-se os seguintes critérios:  

I - Características técnicas (CT), Anexo A;  

II - Estado de conservação (EC), Anexo B; e  

III - Plano de Segurança da Barragem (PS), Anexo C.  

No caso da classificação do Dano Potencial Associado (DPA), Anexo D, deve-se 

considerar quatro principais parâmetros a serem considerados: volume total do 

reservatório; existência de população a jusante; impacto ambiental e impacto 

socioeconômico.  

Em cada uma dessas quatro tabelas há descrição dos parâmetros e suas condições 

com as respectivas pontuações a atribuir no julgamento de cada barragem. As pontuações 

obtidas são somadas por critério, com o objetivo de classificar a barragem quanto as 

categorias de risco e dano potencial associado, em alto, médio ou baixo. 

A Matriz de Categoria de Risco e Dano Potencial Associado, relaciona probabilidade 

e consequência e constitui um meio de combinar classificações qualitativas ou semi-

quantitativas de consequências e probabilidades, a fim de produzir um nível ou 

classificação de risco.  

Estabelecendo-se a correspondência entre os conceitos e definições da Lei e da 

Norma, a categoria de risco representaria a probabilidade, e o dano potencial associado 

seria a consequência, determinando-se as quatro classes A, B, C e D considerados como 

os níveis de risco.  
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Segundo ABNT (2009), uma matriz de probabilidade/consequência é utilizada para 

classificarmos riscos, fontes de risco ou tratamentos de risco com base no nível de risco. 

Ela pode ser adotada como ferramenta de estabelecimento de prioridades para 

tratamento, de quais tratamentos seriam aceitáveis ou por qual nível de gestão o risco 

deveria ser tratado. Pode também ser utilizada para auxiliar na comunicação, visando à 

compreensão comum dos níveis qualitativos dos riscos por toda a organização ou por 

todos os envolvidos e responsáveis pela gestão de risco.  

No caso da gestão de risco da segurança de barragens de acumulação de água, as 

matrizes da Tabela 6, funcionam como uma importante ferramenta de planejamento, pois 

permitem canalizar esforços para as estruturas cujo eventual mal funcionamento 

constituam ameaça maior para a sociedade. (SOUZA, 2016) 

 

Tabela 6 - Quadro para classificação das barragens de acumulação de água (CNRH, 2012). 
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Após calculados os Riscos e Dano Potencial associado, basta utilizar a matriz da 

Tabela 7, para classificação da Barragem. 

 

Tabela 7 - Matriz de Classificação (Adaptado Ana, 2017) 

6.2.2 PSB - Plano de Segurança de barragens 

A elaboração do Plano de Segurança compete ao empreendedor, devendo ser 

conduzida pelo responsável técnico e conter minimamente as informações dispostas no 

art. 8º da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010. 

O Plano de Segurança da Barragem deve compreender, no mínimo, as seguintes 

informações:  

I - Identificação do empreendedor;  

II - Dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, inclusive, no caso 

de empreendimentos construídos após a promulgação da Lei de segurança de Barragens, 

do projeto como construído, bem como aqueles necessários para a operação e 

manutenção da barragem;  

III - estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da equipe de 

segurança da barragem;  

IV - Manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e de 

monitoramento e relatórios de segurança da barragem;  

V - Regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem;  

VI - Indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos acessos, a serem 

resguardados de quaisquer usos ou ocupações permanentes, exceto aqueles 

indispensáveis à manutenção e à operação da barragem;  
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VII - Plano de Ação de Emergência (PAE), quando exigido;  

VIII - Relatórios das inspeções de segurança;  

IX - Revisões periódicas de segurança. (BRASIL, 2010). 

O PSB possui como integrante o Plano de Ação emergencial, inspeções de segurança 

e revisões periódicas de segurança.  

A periodicidade mínima da Revisão Periódica de Segurança é definida pela entidade 

fiscalizadora. A título de exemplo apresenta-se a Matriz de Categoria de Risco e Dano 

Potencial Associado estabelecida pela ANA na sua RESOLUÇÃO No 236, DE 30 DE 

JANEIRO DE 2017. Esta é definida em função da Matriz de Classificação, sendo: 

I- Classe A: a cada 5 (cinco) anos;  

II- Classe B: a cada 7 (sete) anos;  

III- Classe C: a cada 10 (dez) anos;  

IV- Classe D: a cada 12 (doze) anos. 

Quanto ao PAE, no próximo item, e o próximo capítulo por inteiro para as inspeções. 

6.2.2.1 PAE - Plano de ação emergencial 

Lei 12.334 determina que o PAE deverá ser providenciado para cada barragem, cujas 

consequências de ruptura sejam grandes, ou seja, quando o DPA for classificado como 

“Médio” ou “Alto”. 

Na Resolução 696, da ANEEL (2015), o DPA é estimado através de Matriz de 

classificação de Barragens, que pode ser verificada no anexo II. A elaboração do PAE 

torna-se obrigatória para a Resolução, quando a barragem for classificada como ”A” ou 

“B” de acordo com a Matriz de Classificação de barragens também disposta no anexo II. 

Além disso, a ANEEL estabelece que poderá julgar obrigatório, sempre que achar 

conveniente, a elaboração do PAE mesmo se a barragem estiver fora da classificação 

especificada (ANEEL, 2015). 

Conforme o Ministério da Integração (2002), a função do PAE é descrever as ações 

a serem tomadas pelo proprietário da barragem e seu operador em caso de emergência. 

É fornecido um fluxograma de órgãos e responsáveis que devem ser contatados e as 

funções e responsabilidades são delegadas para os membros da equipe conforme a 
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situação. As ações emergenciais definidas no PAE são imediatas e objetivam a tentativa 

de minimização do problema em caso emergencial. Por isso, são recomendadas reuniões 

para apresentação do Plano à equipe e treinamento dos envolvidos. 

A identificação das situações emergenciais pode ser realizada no PAE observando a 

medida preventiva ou corretiva correspondente no caso de emergências detectadas com 

antecipação suficiente. Por esse motivo, o PAE deve conter instruções diretas e claras 

das ações a serem tomadas e orientações para o responsável se e quando a situação o 

deve ser declarada como emergencial, ativando as jurisdições competentes. 

Além dessas determinações, o PAE deve ainda conter a localização e listagem dos 

equipamentos, materiais e mão-de-obra a serem estocados e utilizados em situação de 

emergência, a descrição dos acessos alternativos em caso de impedimento na rota 

principal, respostas em caso de falta de energia elétrica e em períodos de intempéries, 

localização e operação das fontes de energia de emergência, mapas de inundação e 

sistemas de advertência à população. 

6.2.2.1.1 Estudos de Inundação 

Segundo o Ministério da Integração (2002), o estudo de inundação é obrigatório para 

todas as barragens que necessitem de PAE. Para as barragens que não se aplicam ao PAE 

o estudo de inundação também pode ser elaborado. Esse estudo prevê hipoteticamente as 

áreas que poderiam ser inundadas em caso de rompimento da barragem, com os 

resultados mais severos de uma combinação de eventos físicos. Diferentes simulações 

com cenários de ruptura de barragens são realizadas, com variações nos tempos de 

ruptura e na dimensão da brecha. A o determinar a área mais potencialmente inundável, 

erros na cheia de projeto e ruptura provocada por problemas à montante devem ser 

considerados. Mapas de inundação também devem ser elaborados para as margens do 

reservatório e para as áreas afetadas por efeito de remanso à montante. É importante 

ressaltar o cuidado que se deve ter com considerações de cheias extremas que possam 

exceder a capacidade de descarga ou a redução nessa capacidade de descarga durante a 

incidência de uma grande cheia que possa carregar entulhos, por exemplo, para as 

comportas. 
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7 INSPEÇÃO PREVENTIVA 

As boas condições de segurança de uma barragem não dependem apenas de um bom 

projeto de instrumentação de auscultação devendo ser complementado com inspeções 

visuais periódicas de campo que tem por objetivo detectar deteriorações em potencial e 

alertar sobre aas condições que podem comprometer a segurança das estruturas 

associadas. Devem ser incluídas na inspeção local, a barragem, sua fundação, 

dispositivos de descarga, dispositivos de saída, reservatório, áreas imediatamente a 

jusante, dispositivos de auscultação e as vias de acesso. (BARBOSA, 2002). 

Em muitos casos, mudanças na integridade da barragem podem ser detectadas 

somente por inspeções visuais, através de um técnico treinado ou acostumado a este tipo 

de inspeção que fará observações sobre eventuais problemas. Estas observações serão 

anotadas e transmitidas para que se tomem todas as medidas corretivas ou se implante 

um sistema de observação baseado em instrumentação. 

As inspeções de campo e a instrumentação de auscultação das estruturas das 

barragens devem ser encaradas sempre como mutuamente complementares. Os dados 

das mesmas devem ser analisados conjuntamente, pois muitas vezes os problemas 

surgem em regiões não instrumentadas, onde apenas inspeções podem detectá-los. 

Estas inspeções, associadas a uma análise criteriosa dos dados fornecidos pela 

instrumentação de auscultação da barragem, formam a mais importante e eficiente 

ferramenta para avaliação do comportamento das estruturas do barramento. 

(MACHADO, 2007) 

Inspeções visuais por modo de falha sugere que para cada modo de falha sejam 

listadas possíveis evidências a serem identificadas em campo e possíveis gatilhos. 

A inspeção visual seria então guiada pelas perguntas:  

A) O que pode dar errado aqui? Quais os possíveis modos de falha desta estrutura?  

B) Existem evidências que este modo de falha esteja se materializando?  

C) Qual o gatilho para a materialização deste modo de falha? (DIAS, 2011) 

As inspeções de segurança serão classificadas em regular e especial, sendo que o 

Plano de Segurança deverá ser atualizado em decorrência de suas exigências e 

recomendações. (ANEEL) 
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Os resultados da Inspeção Visual, devem ser citadas nos diversos relatos, algumas 

providências que devem ter sua realização programada, para período mais adequado 

(priorizando aquelas que podem afetar a Segurança das estruturas). 

Adicionalmente, será necessária a realização de Inspeção Visual regular ou especial. 

Normalmente, o Consultor (ou grupo, de até três engenheiros especializados) deve ser 

acompanhado por técnico da Proprietária, sendo que no Aproveitamento, sempre que 

possível, se deverá contar com a participação ativa, do Supervisor local. Com a Inspeção 

Visual Formal ou Especial, são documentadas as condições aparentes das estruturas civis 

do barramento, conforme verificadas pelo Engenheiro Civil (especializado), em período 

específico. São acrescentados eventuais detalhes importantes, obtidos nos registros de 

“checklist” referentes às Inspeções Visuais Rotineiras e Periódicas, além de eventuais 

recomendações para confirmações de anomalias suspeitas e/ou outras providências 

julgadas necessárias. Devem ser verificadas a existência e a adequação na documentação 

do Plano de Ação Emergencial, inclusive com a forma de serem partilhadas essas 

informações, com a Defesa Civil, a qual estará responsável pela organização do Plano de 

Reação Emergencial. (CARDIA, 2008). 

7.1 Inspeções Visuais 

Deve-se ter presente que apenas a instrumentação, por mais sofisticada que seja não 

é suficiente e deve ser acompanhada por uma inspeção visual direta. Devido às grandes 

dimensões de uma barragem e ao fato de que os instrumentos não estão localizados 

necessariamente na região onde um fenômeno prejudicial se manifesta, é extremamente 

útil vistoriar periodicamente toda a estrutura, procurando por sinais de possíveis 

problemas: fissuração, áreas úmidas, novas surgências, etc. Esta vistoria tem que ser 

realizada por pessoas que estejam bem a par do que deve ser observado. Não necessitam 

serem engenheiros, mas devem ser treinados para esta finalidade por engenheiros de 

barragens. (CBDB, 2004). 

 A avaliação de segurança de uma barragem deve ser um esforço contínuo, que exige 

a realização simultânea de vistorias periódicas in situ e de análise dos dados da 

instrumentação, durante toda a vida útil da barragem. (CBDB, 1996). 
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 O olho humano treinado é o melhor instrumento para avaliar o desempenho de uma 

barragem. Apesar das inspeções visuais terem limitações, nenhum outro método tem o 

mesmo potencial de integrar rapidamente toda a situação do comportamento. 

7.2 Limitações da Instrumentação de Auscultação 

No projeto e operação da instrumentação devem ser bem claras suas limitações:  

a)  A instrumentação cobre somente um número limitado de blocos e regiões da 

Obra e, portanto, para os demais a detecção dos eventuais problemas deve contar 

com outros meios; 

b)  A instrumentação de qualquer tipo pode ser danificada, está sujeita a falhas com 

maior ou menor frequência ou pode começar a fornecer resultados imprecisos ou 

até errados com o envelhecimento de seus componentes. Este tipo de 

comportamento muitas vezes é detectado somente com inspeções e verificações 

no local;  

c)  Um sistema completamente automatizado pode ser danificado ou destruído por 

eventos excepcionais, raros, mas possíveis, tais como terremotos, grandes 

enchentes ou furacões, justamente quando medições mais frequentes e 

confiáveis são necessárias;  

d)  Diversos relatos de acidente afirmam que o problema não foi detectado pela 

instrumentação e que o alarme foi dado pela observação visual;  

e)  Dificilmente a instrumentação detecta fenômenos inesperados não previstos na 

fase de projeto;  

f)  O aparecimento de uma fissura dificilmente pode ser detectado pela 

instrumentação. 

Alguns tipos de instrumento são mais sensíveis para verificar comportamentos 

anômalos, pois refletem o desempenho integral da barragem, como por exemplo, as 

medidas de percolação, as deformações da fundação e os deslocamentos da crista. No 

entanto, estes instrumentos também não estão instalados em todos os blocos e não 

cobrem completamente a área e o corpo da barragem. 
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 Por exemplo, os medidores de vazão, registrando as percolações, são muito 

sensíveis em assinalar o comportamento geral da barragem no que se refere à sua 

estanqueidade, as percolações pelas juntas e eventuais fissuras e a qualquer mudança de 

suas condições (aberturas e fechamentos, aumento em número ou extensão); por outro 

lado, não é possível saber se um aumento foi causado pela abertura excessiva e perigosa 

de uma única fissura ou junta, ou por uma pequena abertura de todas as existentes devido 

a efeitos de retração térmica. Neste momento unicamente uma observação do local pode 

esclarecer a dúvida e verificar se se trata de um fenômeno normal ou de uma ocorrência 

que pode envolver algum risco para a barragem. Um aumento da percolação causado pela 

abertura uniforme de todas as fissuras é inofensivo, enquanto a abertura excessiva de 

uma fissura ou junta pode indicar um problema estrutural afetando a segurança da 

barragem.  

Um exemplo análogo pode ser feito para um extensômetro instalado em um talude 

onde um aumento uniforme devido a efeitos térmicos ou à fluência não representa perigo, 

enquanto que uma deformação em um curto trecho pode revelar a formação de uma trinca 

e o início de um deslizamento.  

Em alguns casos a instalação de circuitos de televisão pode resolver a dúvida e 

certamente eles se mostraram úteis em vários casos, entretanto não podem cobrir 

completamente a obra com resolução e detalhe suficiente.  

A instalação de instrumentação é imprescindível para avaliar a segurança das 

barragens. Por outro lado, só a instrumentação não é suficiente para uma boa 

interpretação dos resultados para verificação da segurança: é preciso que ela obedeça a 

certas regras e que seja complementada pela observação cuidadosa das estruturas durante 

as inspeções de campo. 

 Especialmente no primeiro enchimento do reservatório e nos primeiros anos de 

operação as inspeções se mostram de grande utilidade para detectar comportamentos 

anômalos, para verificar a necessidade de complementar a instrumentação instalada ou 

de tomar providencias preventivas ou reparadoras. Com muita frequência nas ombreiras 

e por vezes nas fundações ocorrem surgências não previstas que exigem a instalação de 

medidores de vazão. A ocorrência de trincas requer a instalação de pares de pinos ou 

medidores triortogonais. Deslocamentos da barragem e dos taludes podem exigir a 

instalação de extensômetros. 
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É ilusório e perigoso contar exclusivamente com um sistema de monitoramento 

completamente automatizado que possa cobrir com eficiência toda uma barragem e, 

mesmo que possa vir a existir no futuro, ele precisará ser calibrado e verificado com 

observações no local. As observações efetuadas por técnicos experientes e familiarizados 

com a barragem são inestimáveis para apreciar corretamente seu desempenho e sua 

segurança, pois cada barragem é um caso especial e único. A realização de inspeções por 

parte de técnicos pouco familiarizados também pode ser de valia para a segurança da 

barragem, por poder verificar pontos por vezes negligenciados ou esquecidos por 

responsáveis por longos períodos, que tendem a se acostumar com as observações visuais 

usuais. 

A instrumentação, por sua natureza e limitações de custo, pode cobrir somente um 

número limitado de pontos e áreas. As regiões que receberam um tratamento mais 

completo são aquelas que na opinião do engenheiro projetista eram mais críticas de 

acordo com sua experiência e critérios de projeto. Isto naturalmente deixa em aberto 

outras áreas que podem estar afetadas por fenômenos pouco conhecidos ou raros, ou 

regiões fracas inesperadas. A inspeção visual, por se estender a toda a barragem, cobre 

bem estas áreas pouco instrumentadas, podendo verificar pequenos detalhes, defeitos ou 

fenômenos imprevistos. 

A experiência de muitas barragens é de que fissuras, vazamentos localizados e 

deteriorações dos materiais são revelados somente pela observação visual durante as 

inspeções. Mais importante ainda é o relato que, na grande maioria dos acidentes e ruínas, 

o alarme do desastre incipiente foi dado pela observação de sinais externos. 

Nas barragens antigas, onde a substituição dos instrumentos obsoletos ou com falhas 

é muitas vezes dificultosa e cara, as inspeções tornam-se sempre mais importantes. 

(ANA) 

7.3 Tipos de inspeções 

Antes da PNSB, os diversos proprietários de barragens determinavam os tipos de 

inspeção que adotariam. Ocorria certa convergência de periodicidade e contextos das 

diferentes inspeções, sem haver padronização dos nomes, contudo. 
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A Lei 12.334/2010 em seu artigo 9 determina que: “As inspeções de segurança 

regular e especial terão a sua periodicidade, a qualificação da equipe responsável, o 

conteúdo mínimo e o nível de detalhamento definidos pelo órgão fiscalizador em função 

da categoria de risco e do dano potencial associado à barragem. 

§ 1o A inspeção de segurança regular será efetuada pela própria equipe de segurança 

da barragem, devendo o relatório resultante estar disponível ao órgão fiscalizador e à 

sociedade civil. 

§ 2o A inspeção de segurança especial será elaborada, conforme orientação do órgão 

fiscalizador, por equipe multidisciplinar de especialistas, em função da categoria de risco 

e do dano potencial associado à barragem, nas fases de construção, operação e 

desativação, devendo considerar as alterações das condições a montante e a jusante da 

barragem.” 

A Agência Nacional de Águas (ANA) publicou em 2011, no uso de suas atribuições 

a Resolução 742, que estabelece a periodicidade, qualificação da equipe responsável, 

conteúdo mínimo e nível de detalhamento das inspeções regulares de acordo com o artigo 

supracitado da Lei de Segurança de barragens. Apesar de aplicar-se apenas às barragens 

em rios da união, sob concessão outorgada pela ANA, a referida resolução tem 

indicativos relevantes sobre a abordagem que será adotada pelos demais fiscalizadores. 

A ANA prevê dois tipos de inspeção:  

a)  Inspeção de segurança regular  

b)  Inspeção de segurança especial  

A primeira é realizada com periodicidade determinada pela classificação da 

barragem, dividindo-se ainda em informais, formais e periódica, enquanto a segunda 

ocorre apenas para verificação de anomalia considerada grave. 

As inspeções devem ser orientadas para verificar os tópicos críticos e vitais da 

barragem e neste sentido é importante a utilização de uma lista de itens de verificação. 

Entretanto, as observações não devem ser restritas à lista de verificação, mas indicar 

eventuais outras anormalidades. As inspeções não devem limitar-se somente a observar 

à área da barragem, mas também às estruturas anexas. 
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7.3.1 Inspeções regulares 

Para a realização das inspeções de segurança de barragens, o responsável deverá 

estar, além de capacitado e habilitado, preparado para aplicar seus sentidos e 

conhecimento para a detecção das anomalias. A visão tem papel preponderante no 

processo (tanto que a atividade é muitas vezes chamada de ‘inspeção visual’), mas 

audição, tato e mesmo olfato podem ser empregados para a detecção dos problemas. 

Na Sequência, são mostradas as listas de verificação (checklist) dos aspectos mais 

importantes que podem denotar riscos para a segurança da barragem, extraídas da 

publicação do CBDB, Auscultação e Instrumentação de Barragens no Brasil. 

7.3.1.1 Checklist de Inspeção 

As listas de verificação (checklist) do Manual de Segurança e Inspeção de Barragens 

(BARBOSA, 2002) são consideradas adequadas, no entanto devem ser elaboradas listas 

específicas para cada barragem para evitar uma quantidade de itens não aplicáveis ao 

caso em objeto. 

A seguir são reproduzidos e comentados alguns exemplos de listas. Na primeira 

página devem ser indicados pelo menos os seguintes dados:  

A) O nome da barragem e sua localização (município e estado);  

B)  A data da inspeção e o nome do responsável por ela;  

C)  O nível máximo normal do reservatório;  

D)  O nível no dia da inspeção do reservatório e o nível de jusante; 

E)  As condições do tempo (ensolarado, nublado ou chuvoso) 

A Figura 20 mostra um exemplo de primeira página com as informações essenciais 

e a legenda. Dados adicionais podem ser indicados a critério do inspetor. 
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Figura 20 - Exemplo de primeira Página da lista de verificação (ANA, 2010) 

Na Figura 21 são ilustrados os itens mínimos a serem verificados no talude de 

montante. 

 

Figura 21 - Exemplo de lista de verificação mínima para talude de montante (ANA, 2010) 

A Lei de Segurança de Barragens (Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010) prevê 

que os dados decorrentes das inspeções sejam cadastrados no Sistema Nacional. Como 

sugestão, a inspeção pode ser orientada a partir do checklist das informações que serão 
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posteriormente cadastradas. A lista facilita a execução da inspeção por um lado, mas não 

deve limitar a investigação de anomalias por parte do profissional com base na sua 

experiência.  

O propósito da inspeção é identificar deficiências ou anomalias em um estágio inicial 

de modo que ações preventivas possam ser executadas antes que a segurança da barragem 

possa ser ameaçada. Deficiência, deterioração ou anomalia é uma condição que afeta ou 

interfere com a operação segura da barragem. 

Uma inspeção efetiva requer uma cuidadosa preparação. Uma equipe técnica deve 

ser destacada para inspeção, se for possível, pois geralmente o trabalho em equipe é mais 

abrangente e cuidadoso. É importante que os inspetores sigam as normas técnicas 

aplicáveis e que as inspeções de uma barragem sejam realizadas em diferentes épocas do 

ano. Variando a época da inspeção possibilita que a barragem seja examinada quando o 

reservatório estiver em níveis diferentes e em diferentes condições de vegetação. Por 

outro lado, ao longo dos anos, é conveniente que a barragem seja examinada quando o 

reservatório estiver nos mesmos níveis para identificar alterações de comportamento para 

a mesma carga hidráulica. Porém, é igualmente importante realizar inspeções em 

períodos chuvosos e de seca para avaliação do comportamento da estrutura nas diferentes 

condições. 

Ainda dentro de inspeções regulares, elas podem ser divididas em três tipos, se 

diferindo em relevância e equipe técnica envolvida: 

7.3.1.2 Inspeções de rotina ou informais 

São aquelas que devem ser executadas por equipes qualificadas em segurança de 

barragens, como parte regular de suas atividades locais de operação e manutenção. A 

frequência dessas inspeções deve ser semanal ou mensal, definida de acordo com o 

recomendado no item a ser inspecionado, e podendo ser mais reduzida em função de 

restrições sazonais. Não geram relatórios específicos, mas apenas comunicações de 

eventuais anomalias detectadas 

7.3.1.3 Inspeções Periódicas 

São aquelas que devem ser executadas por equipes técnicas do proprietário, 

responsáveis pelo gerenciamento da segurança da barragem, ou por seus representantes. 
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As inspeções exigem o conhecimento do projeto, dos registros existentes e do histórico 

de intervenções. Seus respectivos produtos são relatórios contendo as observações de 

campo, as análises realizadas e as recomendações pertinentes. 

Segundo o Resolução n 236, de 30 de janeiro de 2017 da agência nacional de águas, 

a inspeção de segurança regular deverá ser realizada pelo empreendedor, no mínimo, 

uma vez por ano. E, O empreendedor de barragem enquadrada na Classe D da Matriz 

poderá realizar as inspeções a que se refere o caput com periodicidade bienal. A ANA 

poderá exigir outras inspeções, a qualquer tempo. 

7.3.1.4 Inspeções formais 

São aquelas que devem ser executadas por equipe multidisciplinar, envolvendo 

especialistas das áreas de hidráulica, geotecnia, geologia, estruturas, tecnologia de 

concreto, elétrica e mecânica.  

Quando o proprietário não possuir, em seu quadro, especialistas capacitados para 

cumprir essas inspeções nas áreas referidas, é recomendável a contratação de consultores 

independentes para suprir essa demanda. A frequência destas inspeções deve ser de cinco 

a dez anos, dependendo da sua categoria de consequências de ruptura (apresentado no 

PSB). Os aspectos a serem vistoriados, analisados e relatados neste tipo de inspeção são 

aqueles necessários para a classificação da barragem. 

Procedimentos, incluindo-se as definições de responsabilidade, devem estar 

disponíveis, objetivando-se a avaliação: 

a) dos dados obtidos a partir de inspeções visuais, registros de instrumentação e de 

projeto;  

b) das condições das operações em curso tais como controle da capacidade de 

vertedouro, borda livre, do esvaziamento, dos níveis máximos d’água;  

c) da confirmação da segurança estrutural e operacional;  

d) da identificação das áreas que necessitem de investigações de deficiências.  

É recomendável que esses procedimentos incluam um “código de ação”, que é 

função da severidade da deficiência observada, de modo a assegurar que uma ação 

apropriada seja tomada. 
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7.3.2 Inspeções especiais 

As instruções e procedimentos para a barragem devem descrever as inspeções 

especiais ou emergenciais, e outras observações e procedimentos necessários após 

cheias, chuvas torrenciais, sismos e observações não usuais tais como fissuras, recalques, 

surgências d’água e indícios de instabilidade de taludes. A responsabilidade para 

empreender essas inspeções especiais ou emergenciais, deve ser atribuída à equipe local 

e ao engenheiro responsável pelo gerenciamento da segurança da barragem. Esta 

atribuição visa assegurar inspeções periódicas após qualquer evento potencialmente 

danoso.  

Requisitos quanto à documentação e confecção de relatórios devem ser 

especificados com os itens e os procedimentos para a inspeção pelo engenheiro 

responsável pelo gerenciamento da segurança da barragem, seguindo a ocorrência dos 

eventos acima. 

No artigo 16 da Resolução 236, a ANA estabelece que empreendedor deverá realizar 

uma inspeção especial: 

I – Quando a barragem for classificada como Alerta ou Emergência;  

II – Antes Do início do primeiro enchimento do reservatório;  

III – Quando da realização da Revisão Periódica de Segurança de Barragem;  

IV – Quando houver deplecionamento rápido do reservatório;  

V – Após eventos extremos, tais como: cheias extraordinárias, sismos e secas 

prolongadas;  

VI – Em situações de descomissionamento ou abandono da barragem;  

VII – Em situações de sabotagem; 

Segundo o Resolução n 236, de 30 de Janeiro de 2017, o produto final da inspeção 

especial é um Relatório com parecer conclusivo sobre as condições de segurança da 

barragem, contendo recomendações e medidas detalhadas para mitigação e solução dos 

problemas encontrados e/ou prevenção de novas ocorrências. 
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8 ESTUDO DE CASO 

Para a realização desta etapa do trabalho, o autor entrou em contato com a empresa 

Light Energia, empresa do Grupo Light responsável pelo parque gerador de energia 

elétrica. Os engenheiros responsáveis disponibilizaram, na época seu plano de segurança 

de barragens, assim como os formulários que são exigidos pela ANEEL. Dessa forma foi 

possível escolher alguns empreendimentos concessionados para fazer uma análise 

comparativa com tudo levantado até esse ponto. 

Sob gestão da gerência de engenharia, haviam quatorze barramentos, entre diques, 

barragens de terra e concreto. A equipe técnica era a mesma para todos os 

empreendimentos, composta de um gerente, três engenheiros, três técnicos e um 

estagiário. Os colaboradores trabalhavam em maioria na central da empresa, porém se 

deslocavam, de acordo com a necessidade para inspeções e manutenções nos 

empreendimentos. 

Para o estudo de caso, o autor optou por utilizar duas barragens de terra e duas de 

concreto trazendo seus principais aspectos. Os dados aqui apresentados foram obtidos 

em março de 2017. 

8.1 Informações gerais 

Como abordado no capítulo 6.2.2, o PSB possui diversos itens que o compõe, e nele, 

existe uma pasta com as inspeções realizadas, assunto foco desse texto. 

Em contato com os encarregados pelo serviço foi possível obter uma planilha com a 

programação das inspeções, nelas estão registradas previsões das próximas inspeções, no 

entanto a data só é efetivamente marcada no histórico após a realização. Foi apresentado 

também um checklist de inspeção tanto de barragem de concreto como de terra. 

Cada relatório de inspeção contém uma introdução com data da realização, 

informações de localização com foto e descrição da barragem, lista dos colaboradores 

que estavam presentes na inspeção. Encontra-se no texto também a leitura feita pelos 

instrumentos, os valores são plotados em gráficos divididos por seções. Ao final do 

relatório encontram-se fichas de diagnóstico, em que são descritas as anomalias presentes 

e seus riscos, elas são ilustradas através de fotografias. 
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O texto do relatório é atualizado a cada inspeção com as leituras mais recentes dos 

instrumentos da barragem, alguma anomalia a ser reparada, se houver, e o documento 

realizado no período seguinte informa se a condição foi resolvida, e a solução adotada. 

Além da falha apresentada, também é apresentado a classificação quanto a risco daquela 

irregularidade, e suas possíveis consequências. 

8.2 Santa Branca 

Santa branca é uma UHE com capacidade instalada de 56050 kW, e reservatório de 

438.500.000 m³. A barragem de Santa Branca é de terra homogênea tem 320 metros de 

extensão e 55 metros de altura, a proteção do talude montante é em enrocamento e a 

jusante com gramíneas. É dotada de sistema interno de drenagem constituído de filtro 

horizontal e vertical. O vertedouro é de superfície com Canal revestido e vazão de projeto 

para período de retorno deca milenar.  

O empreendimento localiza-se na região leste do estado de São Paulo, no município 

de Santa Branca. Construída no curso do rio Paraíba do Sul, para fins de regulação de 

fluxo a barragem de Santa Branca teve sua construção iniciada em 1959. Sua construção 

foi concluída em 1960. 

A barragem possui, no que tange a instrumentação de auscultação, 30 medidores de 

vazão, 64 piezômetros, 2 inclinometros e 30 marcos superficiais. Para auxílio da equipe 

técnica, fica disponível aos colaborados um manual de leitura e manutenção de todos 

esses instrumentos, assim como manutenção e operação da barragem. 
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Figura 22 - Arranjo Geral da UHE Santa Branca (Light, 2016) 

8.2.1 Classificação 

Como requisito da ANEEL é necessário que se faça uma classificação do barramento 

quanto a seu risco e dano potencial. A partir da classificação o órgão regulador fixa 

períodos mínimos para inspeções, emissão de relatórios e revisão da classificação ora 

definida. As diretrizes para a classificação foram abordadas no capítulo sobre o PSG, e 

um resumo desse empreendimento está na Tabela 8: 

 

Tabela 8 - Classe da barragem de Santa Branca (Fonte: Light Energia, 2016) 
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8.2.2 Histórico de inspeções 

Analisando o material fornecido pela Light, observa-se que mesmo a demanda sendo 

anual, elas são realizadas semestralmente, no período seco e no período úmido de cada 

ano.  

A quantidade superior de instrumentos instalados nesse empreendimento se deve a 

constatação, em inspeções anteriores, que haviam instrumentos quebrados ou entupidos. 

Um deslizamento aconteceu em uma das ombreiras comprometendo parte do que já 

estava instalado, foi assim necessária a instalação de novos instrumentos de auscultação. 

Nas imagens dos relatórios, existem registros de arbustos tanto no talude de 

montante como no enrocamento que foram removidos, raízes de vegetação podem criar 

caminhos preferenciais de fluxo de água. Um dos relatórios reforça a necessidade de 

manter a grama capinada, o que permite melhor avaliação das caneletas e reparar logo a 

existência de formigueiros ou cupinzeiros.  

No último relatório obtido, realizado no dia 06/09/2016, haviam 5 riscos registrados, 

sendo 3 baixos, 1 tolerável e 1 moderado. Esse número vem sendo reduzido com relação 

aos dois relatórios anteriores. 

8.3 Dique de Vigário 

O reservatório de Vigário é formado pela barragem principal de Terzaghi, e a 

estrutura auxiliar denominada Dique de Vigário. Trata-se de um reservatório artificial 

constituído de agua de transposição a partir da Usina de Vigário, que eleva as águas do 

rio Piraí e as águas já desviadas do rio Paraíba do Sul. O reservatório tem no total 

27.600.000 m³ e atende a UHE Nilo Peçanha, com capacidade instalada de 380.000kW. 

O dique de Vigário tem 44,40 m de altura máxima, estando a crista na cota 401,30 

m. A crista tem uma extensão máxima de 232,00 m, com largura de 10,00 m. O material 

utilizado em sua construção foi Solo residual, tendo regiões vizinhas como áreas de 

empréstimo. Sua obra foi concluída em 1953. 

Foi construído um filtro vertical e um filtro horizontal para a drenagem do talude de 

jusante com a finalidade de melhorar as condições de estabilidade do aterro da barragem. 



85 

 

O filtro vertical no dique de Vigário está localizado a 33,00 m para jusante a partir do 

eixo do dique, na altura da primeira berma de jusante de cota 391,00 m.  

A água coletada no filtro vertical é transportada horizontalmente através de um tubo 

de aço de diâmetro de 20,32 cm (8”) até 45,00 m à jusante do filtro vertical, continuando 

com diâmetro de 30,48 cm (12”) até alcançar o poço de drenagem permanente. 

Atualmente, o Dique de Vigário conta com um sistema de auscultação composto de 

42 piezômetros standpipe, com leitura mensal, 4 medidores de vazão, de leitura quinzenal 

e 15 marcos superficiais, de leitura semestral, que são monitorados por equipe 

especializada da LIGHT. Todo o sistema de auscultação encontra-se em operação. 

 

Figura 23 - Arranjo Geral UEL Vigário (Light, 2016) 
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8.3.1 Classificação 

A lei federal 12.334 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Segurança de 

Barragens, indica a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), dispor sobre os 

critérios de classificação de empreendimentos voltados a geração de energia elétrica 

quanto a categoria de risco e dano potencial associado. 

A partir da classificação o órgão regulador fixa períodos mínimos para inspeções, 

emissão de relatórios e revisão da classificação ora definida. 

Na Tabela 9 são expostas as classificações para cada respectiva estrutura assim como 

os períodos atribuídos. 

 

Tabela 9 - Classe do Dique de Vigário (Fonte: Light Energia, 2016) 

8.3.2 Histórico de Inspeções 

Dentro das várias pastas que compõe o PSB, uma delas se refere aos relatórios de 

inspeções civis. Analisando o material fornecido pela Light, observa-se que mesmo a 

demanda sendo anual, elas são realizadas semestralmente, no período seco e no período 

úmido de cada ano.  

O último relatório fornecido foi realizado no dia 29/09/2016. Nesse relatório são 

apresentados dois riscos não resolvidos, sendo um baixo, referente à um buraco no fundo 

da caneleta da ombreira direita, e outro moderado que indica um material siltoso sendo 

carreado pelo sistema de drenagem. Esse último risco existe, mas vem sendo tratado, pois 

foi primeiramente deflagrado por um risco intolerável de não leitura de instrumentação. 

O empreendimento está em bom estado com seus riscos controlados e resolvidos em 

um curto período. 
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8.4 Ilha do Pombos 

Em 1924 foi inaugurada pela Brasilian Hydro Eletric Company LTD, a UHE Ilha 

dos Pombos, localizada entre os municípios de Carmo no estado do Rio de Janeiro, e 

Além Paraíba no estado de Minas Gerais. A Usina tem 187200 kW de potência instalada, 

o reservatório com 7.870.000 m³ de capacidade. O empreendimento envolve um dique 

de terra e a barragem de concreto em questão. 

A barragem de concreto e o vertedouro da UHE Ilha dos Pombos estão situados 

acerca de 3,0 km à montante da Casa de Força e foram alteados em um metro em relação 

à construção original, possuindo hoje 18 metros. São 19 piezômetros instalados na 

barragem de concreto. 

 

Figura 24 - Arranjo Geral da UHE Ilha dos Pombos (Light, 2016) 

8.4.1 Classificação 

A lei federal 12.334 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Segurança de 

Barragens, indica a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), dispor sobre os 

critérios de classificação de empreendimentos voltados a geração de energia elétrica 

quanto a categoria de risco e dano potencial associado. 

A partir da classificação o órgão regulador fixa períodos mínimos para inspeções, 

emissão de relatórios e revisão da classificação ora definida. 
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Na Tabela 10 é exposta a classificação para o empreendimento em questão assim 

como os períodos atribuídos. 

 

Tabela 10 - Classe da barragem de concreto de Ilha dos Pombos (Fonte: Light Energia, 2016) 

8.4.2 Histórico de Inspeções 

Dentro das várias pastas que compõe o PSB, uma delas se refere aos relatórios de 

inspeções civis. Analisando o material fornecido pela Light, observa-se que mesmo a 

demanda sendo anual, elas são realizadas semestralmente, no período seco e no período 

úmido de cada ano.  

Os relatórios da UHE Ilha dos Pombos englobam tanto o dique de terra, como a 

barragem de concreto e a casa de máquinas do empreendimento. Fazendo o levantamento 

dos riscos apresentados pelo relatório, a maioria deles se passava no Dique de terra.  

Dos riscos na barragem de concreto levantados no relatório, a maioria deles é baixo, 

tendo dois que são moderados, e um intolerável. Um dos riscos moderados foi eliminado 

em períodos seguintes a data de registro, esse consistia apenas na remoção de vegetação. 

Enquanto o Risco moderado de desplacamento de concreto superficial ficou sob 

observação, nenhuma atitude foi tomada, mas a ação sugerida de observação da 

progressão está sendo realizada. O risco tido como intolerável é a apresentação acentuada 

de características de reação álcali agregado, o risco está sob estudo profundo, porém 

reduz a capacidade de vazão do vertedouro sob risco de torna-lo inoperante se não 

resolvido. Esse risco foi registrado em Junho de 2013. 

O empreendimento apresentou no último relatório um total de 15 riscos, que vem 

sendo mitigados. Esses riscos já chegaram a 22, poucos relatórios atrás. Esse 

empreendimento apresenta um maior número de patologias quando comparado aos 

outros desse texto. 
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8.5 Barragem de Lajes 

O reservatório de Lajes é formado pela barragem principal de Lajes e quatro 

estruturas auxiliares denominadas Dique de Cacaria I, Dique de Cacaria II, Dique IV e 

barragem de Rio da Prata. Há um reservatório complementar, o reservatório de Tócos 

formado pela barragem de mesmo nome, que alimenta o reservatório de Lajes. 

O principal acesso é área da barragem se dá pela rodovia BR-116, no Km 232 sentido 

São Paulo-Rio de Janeiro, pelo vilarejo de Ribeirão das Lajes, seguindo por via vicinal 

pavimentada até a barragem. 

A barragem original de Lajes, construída no período de 1905 a 1908, no curso do 

ribeirão das Lajes, era uma barragem tipo arco gravidade de concreto, assente em rocha 

gnaisse pouco alterado, com comprimento total de crista de 234,00m e 34 m de altura. 

Possuía em sua parte central, uma seção vertedouro de 134,00 m de extensão na EL 

404,00m com o restante da barragem na EL 407.50m. 

Em novembro de 1940 com a finalidade de se aumentar a capacidade de geração da 

Usina de Fontes, começaram as obras de alteamento da barragem, elevando-se a crista 

para a EL 432,00m e o nível d'água máximo normal para a EL 430,00m. 

A barragem possui um vertedouro na EL. 429,00 m e com capacidade de descarga 

de 71 m3/s com seu nível na cota EL 430,00 m. Este vertedouro nunca foi utilizado. 

Hoje a barragem é classificada como sendo do tipo gravidade aliviada de concreto 

em arco.  Possui 63 metros de altura e 284 metros de comprimento. 

O empreendimento localiza-se no município de Piraí no estado do Rio de Janeiro. E 

o reservatório de Lajes tem no total 467.300.000 m³. 

A barragem é componente do complexo hidrelétrico de Lajes, formando o 

reservatório de Lajes, este é capaz de abastecer duas usinas hidrelétricas, UHE Nilo 

Peçanha com 309MW, usina escavada no maciço rochoso da serra das araras. E UHE 

Fontes Nova, com 132MW de capacidade, instalada junto ao acesso da usina Nilo 

Peçanha. 

O barramento possui instalados 16 piezômetros e 2 medidores de vazão, todos com 

leitura mensal. 
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Há histórico da instrumentação a partir de 2005, para a barragem de Lajes. A rede 

de instrumentos foi instalada na fundação da barragem e no contato da estrutura. A 

fundação da barragem de Lajes é de boa qualidade em sua maior porção consiste em 

rocha sã de maciça a pouco fraturada. De forma geral os níveis piezométricos não 

apresentam grandes variações. A barragem é dotada de sistema de drenagem de 

subpressões da fundação. Não foi verificado registro de limpeza para o referido sistema. 

8.5.1 Classificação 

A lei federal 12.334 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Segurança de 

Barragens, indica a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), dispor sobre os 

critérios de classificação de empreendimentos voltados a geração de energia elétrica 

quanto a categoria de risco e dano potencial associado. 

A partir da classificação o órgão regulador fixa períodos mínimos para inspeções, 

emissão de relatórios e revisão da classificação ora definida. 

A Tabela 11 expõe as classificações para cada respectiva estrutura assim como os 

períodos atribuídos. 

 

Tabela 11 - Classe da Barragem de Lajes (Fonte: Light Energia, 2016) 

8.5.2 Histórico de Inspeções 

Dentro das várias pastas que compõe o PSB, uma delas se refere aos relatórios de 

inspeções civis. Analisando o material fornecido pela Light, observa-se que mesmo a 

demanda sendo anual, elas são realizadas semestralmente, no período seco e no período 

úmido de cada ano.  

A barragem de Lajes com mais de 50 anos de operação, desde seu último alteamento, 

e mais 100 anos após sua construção, apresenta excelente comportamento e conservação.  
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Os paramentos de jusante e montante apresentam desgaste natural, fissuras com 

carbonatação e sujeira na superfície acumulada com o tempo, sendo este último o pior 

ponto verificado, pois impede a verificação da progressão de patologias como trincas e 

infiltrações. 

A mais recente inspeção registra apenas um risco de classe baixa. Se trata de uma 

fissura seguindo a canaleta, e a sugestão é de observação da manifestação patológica. 

Os últimos reparos realizados envolviam implementação de melhores caminhos de 

acessos aos instrumentos, ou remoção de matacões com possibilidade de rolagem. 

8.6 Considerações finais 

O presente material foi obtido em março de 2017, pouco mais de um mês após a 

última resolução da ANA que alterava a matriz de classificação. As classes se 

mantiveram, ficando inalterados os períodos de reclassificação, no entanto foi 

estabelecido que as inspeções regulares seriam anuais, como abordado no item 7.3.1, 

assim o antigo cálculo da periodicidade das inspeções foi simplificado. 

É importante salientar também que a resolução pede a revisão no PSB no prazo 

máximo de um ano a partir de sua publicação. Estando, portanto, dentro do prazo deste 

trabalho inclusive. 

A empresa possui 14 barramentos sob gestão, apesar de não ter todos utilizados no 

estudo de caso, o Gráfico 3 mostra a Classe de todas. 

 

Gráfico 3 - Classificação de todas as Barragens (Fonte: Light, 2016) 
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Um ponto observado foi que barragens de concreto apresentaram uma menor 

quantidade de riscos, o que mostra um sinal de uma menor necessidade de manutenção, 

quando comparadas aos barramentos de terra. 

No PSB de cada barragem, uma das pastas contém informações gerais incluindo sua 

classificação. Todos possuem uma tabela semelhante e uma das linhas dessa tabela 

informa sobre plano de descomissionamento e esvaziamento de reservatório, e em todos 

eles essa informação é dada como “não aplicável”. Isso mostra um desinteresse em 

desabilitar algum barramento, mesmo para os mais antigos como a barragem de lajes que 

faz 110 anos em 2018. 

Em contato com a empresa o autor foi informado sobre a dissociação de uma das 

barragens do complexo. A barragem do Rio de Prata estava deixando o portfólio pois foi 

concebida para fazer o desvio do Rio da Prata que hoje já possui seu curso alterado e já 

não exerce mais solicitações sobre o barramento. Esse foi um exemplo de fim do ciclo 

de vida de uma barragem. 

No que tange à classificação dos barramentos, observando a matriz, é visível que ao 

ter o DPA definido como alto, automaticamente a barragem é classificada como A, 

categoria de maior atenção. Isso mostra uma certa priorização dos impactos no caso se 

eventual rompimento. E os impactos a vidas humanas é o item que mais pode elevar o 

DPA. 
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9 CONCLUSÕES 

No Brasil, é usual a inspeção visual de barragens por estrutura, muitas vezes 

utilizando Guias de Inspeção e checklists. Este processo de inspeção normalmente tem 

como resultado final uma lista de deteriorações, por vezes desconectadas entre si e que 

nem sempre possibilitam a visualização dos reais problemas que afetam a segurança da 

barragem.  

Os checklists podem ter uma importância maior para inspeções rotineiras executadas 

por técnicos das instalações, muitas vezes com um conhecimento limitado sobre 

barragens. Quando se deseja uma visão dos riscos associados à determinada estrutura, a 

utilização de ferramentas de análise de modo de falha e seus gatilhos passa a ter maior 

relevância, orientando a “forma de pensar” a segurança de barragens. (DIAS, 2011). 

As inspeções visuais com a observação cuidadosa da barragem são de extrema 

importância para a avaliação de suas condições e um meio necessário para complementar 

e entender os resultados da instrumentação. Uma barragem unicamente monitorada por 

um sistema exclusivamente automatizado não é recomendável, o contato direto dos 

responsáveis pela segurança com suas estruturas é indispensável. 

 O plano de auscultação deve contemplar um justo equilíbrio entre inspeções de 

campo com registro documentado das observações, instrumentação clássica ou 

tradicional, sistemas automatizados e métodos avançados de monitoramento e 

investigação. 

 Desta forma o sistema de monitoramento recomendado para uma barragem 

importante será constituído por instrumentação civil com análise dos dados e inspeções 

visuais de campo periódicas. 

Para pequenas barragens com pouca ou nenhuma instrumentação e de baixo dano 

potencial associado às inspeções regulares e especiais permitem manter um nível de 

segurança adequado. 

Durante a escritura deste trabalho estava vigorando uma mudança de norma, o 

material para o estudo de caso ainda não havia sido adequado a ela. Não houve grandes 

mudanças, mas foram introduzidos conceitos como nível de Perigo Global da Barragem 

(NPGB) e Nível de Perigo da Anomalia (NPA) que não foram explorados neste trabalho. 
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Assim como a matriz de classificação que possuía classes de A a E, e passou a possuir 

classes de A a D. 

Outro aspecto não observado é a preocupação com a possibilidade de ocorrência de 

falhas durante o acontecimento da inspeção. Deve-se estudar a possibilidade de criação 

de um plano de ação para quando o técnico chegasse ao empreendimento, avaliando as 

condições naquele momento. Se ele tem segurança para realizar a inspeção naquela 

condição. Da mesma forma, um plano de emergência para a inspeção contemplando 

medidas que devem ser tomadas no caso da ocorrência de uma falha no ato da inspeção. 

Para trabalhos futuros pode-se compreender os métodos de inspeção e 

monitoramento de instrumentação realizados em outros países e seus respectivos 

métodos para classificação da segurança da barragem, comparando-os com os métodos 

utilizados nos Brasil e confrontando com resultados obtidos. Dessa forma é possível 

buscar uma forma única e universal de classificação de Barragens, evitando retrabalhos 

Uso de drones tem evoluído no mundo todo e sendo cada vez mais incorporado no 

dia a dia. Ele pode ser uma ferramenta interessante para auxílio na realização de 

inspeções de segurança. Lembrando sempre que ele tem a sua respectiva aplicação, não 

é capaz de perceber alguns detalhes que se percebe caminhando pelo empreendimento. 

Ele deve ser utilizado para chegar em locais em que há dificuldade de acesso. 
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10 ANEXO A 

Características Técnicas - Fornecido pela ANEEL 
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11 ANEXO B 

Estado de Conservação - Fornecido pela ANEEL 
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12 ANEXO C 

Plano de Segurança da Barragem - Fornecido pela ANEEL 
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13 ANEXO D 

Matriz de Dano Potencial Associado - Fornecido pela ANEEL 

 

 

Volume Total do Reservatório  

(a)

Potencial de perdas de vidas 

humanas

(b)

Impacto ambiental

(c)

Impacto sócio-econômico

(d)

Pequeno

 < = 5 milhões m³

(1)

INEXISTENTE

(não existem pessoas 

permanentes/residentes ou 

temporárias/transitando na área 

afetada a  jusante da barragem)

(0)

SIGNIFICATIVO

(área afetada da barragem não 

representa área de interesse 

ambiental, áreas protegidas em 

legislação específica ou encontra-se 

totalmente descaracterizada de suas 

condições naturais)

(3)

INEXISTENTE

( não existem quaisquer instalações e 

servicos de navegacao na área 

afetada por acidente da barragem)

(0)

Médio 

 5 milhões a 75 milhões m³

(2)

POUCO FREQUENTE

(não existem pessoas ocupando 

permanentemente a área afetada a  

jusante da barragem, mas existe 

estrada vicinal de uso local)

(4)

MUITO SIGNIFICATIVO

(área afetada da barragem apresenta 

interesse ambiental relevante ou 

protegida em legislação específica)

(5)

BAIXO

( existe pequena concentração de 

instalações residenciais e 

comerciais, agrícolas, industriais ou 

de infraestrutura  na área afetada da 

barragem ou instalações portuárias 

ou servicos de navegacao)

(4)

Grande 

 75 milhões a 200 milhões m³

(3)

FREQUENTE 

(não existem pessoas ocupando 

permanentemente a área afetada a 

jusante da barragem, mas existe 

rodovia municipal, estadual, federal 

ou outro local e/ou empreendimento 

de permanência eventual de pessoas 

que poderão ser atingidas)

(8)

-

ALTO

(existe grande concentração de  

instalações residenciais e 

comerciais, agrícolas, industriais, de 

infraestrutura e servicos de lazer e 

turismo na área afetada da barragem 

ou instalações portuárias ou servicos 

de navegacao)

(8)

Muito Grande 

>  200 milhões m³

(5)

EXISTENTE

(existem pessoas ocupando 

permanentemente a área afetada a  

jusante da barragem, portanto, vidas 

humanas poderão ser atingidas)

(12)

- -

DPA = ∑ (a até d):

II.2 - MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO DANO POTENCIAL ASSOCIADO - DPA  (ACUMULAÇÃO DE ÁGUA)
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