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RESUMO 

 

Para mitigar os riscos envolvendo ruptura de barragens é necessário avaliar 

atividades de engenharia importantes, que envolvem, instrumentação, inspeções 

regulares, análises de estabilidades, além da necessidade sistemática de se proceder 

com manutenções preventivas e corretivas, quando necessário. O objetivo desta 

dissertação foi desenvolver uma metodologia de apoio à tomada de decisão para uma 

barragem de terra, em situações que ocorram riscos à segurança, como por exemplo 

a variação do nível d’água, processos erosivos, entre outros, levando em 

consideração dados de monitoramento de instrumentação, inspeções regulares e 

análises de estabilidade. As ferramentas para o desenvolvimento da matriz de apoio 

à tomada de decisão foram definidas a partir das vantagens da utilização de cada 

método no contexto da segurança de barragens, que evolvem a utilização da matriz 

GUT (gravidade, urgência e tendência) associada ao método AHP (processo 

hierárquico analítico), além da aplicação do FMEA (estudo do modo de causa e efeito). 

O desenvolvimento da metodologia de apoio à tomada de decisão possibilita ao 

empreendedor da área de barragens a rápida intervenção em situações que gerem 

riscos ao empreendimento e às pessoas envolvidas. A metodologia será uma 

importante ferramenta no processo de mitigação de riscos relacionados à segurança 

de barragens e poderão integrar os planos de segurança de barragens, item 

obrigatório conforme a Lei 14.066 de 2020. A partir da utilização da metodologia de 

apoio à tomada de decisão na barragem de estudo, foi possível identificar quais são 

as ações prioritárias que o técnico responsável deve realizar, entre elas a 

desobstrução de drenos da fundação e a manutenção em desplacamentos 

observados nos túneis (galerias) das ombreiras. Esta nova metodologia também 

permitiu a classificação do risco de modos de falha e a classificação do risco da 

barragem de estudo. 

 

Palavras-chave: Plano de Segurança de Barragens; Matriz de decisão; Análise de 

estabilidade; Instrumentação geotécnica   



 

 

ABSTRACT 

 

To mitigate the risks involving dam rupture, it is necessary to evaluate important 

engineering activities, which involve instrumentation, regular inspections, stability analysis, 

in addition to the systematic need to carry out preventive and corrective maintenance, 

when necessary. The goal of this dissertation was to develop a methodology to support 

decision making for an earth dam, in situations where safety risks occur, such as water 

level variation, erosion processes, among others, taking into account data from 

instrumentation monitoring, regular inspections and stability analyses. The tools for the 

development of the decision-making support matrix were defined from the advantages of 

using each method in the context of dam safety, which involve the use of the GUT matrix 

(gravity, urgency and tendency) associated with the AHP method (analytic hierarchy 

process), in addition to the application of FMEA (study of the cause and effect mode). The 

development of the decision-making support methodology allows the dam entrepreneur to 

intervene quickly in situations that generate risks for the enterprise and the people 

involved. The methodology will be an important tool in the process of mitigating risks 

related to dam safety and may integrate dam safety plans, a mandatory item according to 

Law 14.066 of 2020. Based on the use of the methodology to support decision-making at 

the dam of study, it was possible to identify which are the priority actions that the 

responsible technician must carry out, among them the clearing of drains of the foundation 

and the maintenance in displacements observed in the tunnels (galleries) of the 

abutments. This new methodology also allowed the risk classification of failure modes and 

the risk classification of the study dam.  

Keywords: Dam Safety Plan; Decision matrix; Stability analysis; geotechnical 

instrumentation 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nos tempos antigos as barragens eram construídas com o objetivo de 

armazenar água para posterior fornecimento a população ou para irrigação. Ao longo 

dos anos, com o crescimento das civilizações, surgiram novas necessidades como 

controle de enchentes, navegação, geração de energia elétrica, saneamento, 

contenção de rejeitos, entre outras.  

Diversos tipos de barragens foram construídos ao longo dos anos. Segundo 

Gaioto (2003), os tipos de barragens mais comuns são: barragem de gravidade 

(concreto), barragem de gravidade aliviada (concreto), barragem em arco (concreto 

armado), barragem de terra e barragem de enrocamento. 

Com o aumento da construção deste tipo de obras de engenharia, também 

aumentaram os acidentes envolvendo as barragens. De acordo com o relatório de 

segurança de barragens (2020), no período de 2011 a 2020 foram registrados 83 

acidentes e 207 incidentes envolvendo barragens (FIGURA 1). De acordo com o art. 

2º da Resolução nº 144/2012 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), 

considera-se que acidente é o comprometimento da integridade estrutural com 

liberação incontrolável do conteúdo de um reservatório, ocasionado pelo colapso 

parcial ou total da barragem ou de estrutura anexa. Já um incidente se refere a 

qualquer ocorrência que afete o comportamento da barragem ou estrutura anexa que, 

se não for controlada, pode causar um acidente.  

Desastres como os que ocorreram em Mariana (2015) e Brumadinho (2019) 

foram os maiores registrados nos últimos anos. O rompimento da barragem de Fundão 

(Mariana/MG) liberou cerca de 60 milhões de m³ de rejeito (LASCHEFSKI, K. A., 

2020). Já o rompimento da barragem da mina do feijão (Brumadinho/MG) liberou 

grande parte do volume do seu reservatório, que era de, aproximadamente 12 milhões 

de m³ (RONAN e VALE, 2019). 

Segundo a Comissão Internacional sobre Grandes Barragens (International 

Comission On Large Dams – ICOLD), as principais causas de rompimento de 

barragens estão relacionadas aos projetos inadequados de vertedouros, bloqueio de 

detritos de vertedouros ou assentamento da crista da barragem. Os defeitos nas 

fundações, incluindo o assentamento e a instabilidade dos taludes e as erosões 

internas causadas por infiltrações, que geralmente ocorrem em torno das estruturas 
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hidráulicas, e estruturas associadas, também são causas de falhas nas barragens, de 

acordo com o ICOLD. 

FIGURA 1 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE ACIDENTES E INCIDENTES POR RELATÓRIO DE 
SEGURANÇA DE BARRAGENS  

 

FONTE: RELATÓRIO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS (2020). 

 

Para avaliar os níveis de segurança apresentados pelas estruturas, o 

monitoramento é parte fundamental, segundo Buras et al. (2018). O monitoramento 

das estruturas é realizado por meio de inspeções regulares, análises dos dados da 

instrumentação dos barramentos e análises de estabilidade e fluxo dos taludes de 

interesse. Essas atividades são importantes para avaliar a condição da estrutura do 

empreendimento, de modo a evitar possíveis desastres. 

Antes dos acidentes ocorridos em Mariana e Brumadinho, há relatos sobre 

um outro acidente, o rompimento da barragem de Cataguases, ocorrido em 29 de 

março de 2003. Na ocasião, uma barragem de contenção de rejeitos de indústria 

papeleira, rompeu devido ao excesso de peso em sua estrutura e pela ineficácia das 

fiscalizações do órgão ambiental responsável. Foi constatado, após o acidente, que o 

excesso de peso foi gerado em decorrência de uma obra irregular sobre a saída do 

vertedouro, situação esta nunca identificada pelos fiscalizadores. Para identificar 

responsabilidades e realizar a apuração dos custos financeiros impostos à 

administração pública, foi realizada uma auditoria ambiental pelo Tribunal de Contas 

da União. Dentre os resultados dessa auditoria, podem ser destacados a preocupação 
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de prover, para a Administração Pública, mecanismos que permitiam a identificação 

dos passivos ambientais e a consequente redução dos riscos ao meio ambiente e à 

saúde humana. A partir desse resultado, foi formulada uma proposta para garantir 

maior segurança dos passivos ambientais, resultando na elaboração da Lei n° 

12.334/2010, mais conhecida como a Política Nacional de Segurança de Barragens 

(PNSB) (O ACIDENTE, 2003).  

A Lei tem o objetivo de garantir os padrões de segurança de barragens, de 

maneira a reduzir a possibilidade de acidentes. Em 2015, a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), elaborou a Resolução Normativa 696, para complementar 

a Lei 12.334/2010 e trazer maior visibilidade às ações de segurança estabelecidas. 

Em 30 de setembro de 2020 foi aprovada a revisão da Lei 12.334/2010 e, atualizada 

e publicada como a Lei 14.066/2020. 

A PNSB contempla alguns instrumentos, sendo o Plano de Segurança de 

Barragens (PSB) um dos principais. A responsabilidade pela elaboração e 

implantação do PSB é atribuída aos empreendedores e aos responsáveis técnicos. 

Fica a critério de cada um utilizar a metodologia e procedimento adequados para 

garantir as condições de segurança de cada empreendimento. 

Foi realizada uma busca na literatura e foi notada grande dificuldade em 

encontrar ferramentas para a gestão do risco em barragens. Nesse contexto, o 

objetivo dessa dissertação é desenvolver uma metodologia de apoio à tomada de 

decisão utilizando informações a respeito da instrumentação e das análises de 

estabilidade de uma barragem de enrocamento. 

Essa dissertação está inserida no contexto de um projeto de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D ANEEL - 00453-0018/2018) intitulado Sistema de Gestão da 

Informação e de Ações para Planos de Segurança de Barragens, coordenado pelo 

orientador desta dissertação, Rodrigo Moraes da Silveira. A aplicação da metodologia 

de apoio à tomada de decisão desenvolvida será aplicada a uma barragem de uma 

concessionaria de energia, auxiliando na mitigação de riscos relacionados à 

segurança de barragens. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 
 

Nos últimos anos e, devido aos desastres envolvendo a barragem de rejeitos 

da mineração de Fundão (Mariana – MG) e a Barragem I, também de rejeitos, da Mina 
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do Córrego do Feijão (Brumadinho – MG), a segurança de barragens tem sido tema 

de diversas discussões. Diversos fatores combinados ou isolados podem ocasionar o 

rompimento de uma barragem, entre eles o aumento do nível piezométrico, o 

rebaixamento rápido do reservatório, erosão interna, entre outros.  

Para evitar possíveis desastres, é necessário que se tenha conhecimento dos 

projetos de construção, execução e instrumentação, parâmetros geotécnicos dos 

materiais utilizados na construção e seções de interesse do empreendimento. Essas 

informações são necessárias para que se possa realizar o monitoramento dos dados 

da instrumentação, as inspeções regulares e as análises de estabilidade dos taludes, 

que são fundamentais para garantir a segurança de uma barragem. Essas atividades 

fornecem aos responsáveis técnicos ferramentas importantes para analisar os riscos 

e auxiliar na tomada de decisão, em situações que comprometam a segurança da 

barragem.  

Os responsáveis técnicos de barragens podem utilizar matrizes para apoiar a 

tomada de decisão numa situação pré-desastre, porém cada empreendimento trata o 

assunto de uma forma diferente. Proporcionar uma nova metodologia que auxilie os 

responsáveis técnicos de todos os tipos de barragens a gerenciar os riscos de seus 

empreendimentos, priorizando ações que estabeleçam a segurança das barragens, 

motivou o estudo dessa dissertação. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

O objetivo geral da presente dissertação consiste no desenvolvimento de uma 

nova metodologia de apoio à tomada de decisão, levando em consideração as 

análises de estabilidade da barragem, análise dos dados de monitoramento da 

instrumentação e avaliação das ações e atividades pendentes que devem ser 

realizadas na barragem.  

Para cumprir o objetivo geral da dissertação, os seguintes objetivos 

específicos foram estabelecidos: 

 Listar e analisar dados de parâmetros geotécnicos de uma barragem 

existente no Brasil; 

 Realizar análise de estabilidade da barragem; 

 Determinar o método de matriz para tomada de decisões a ser utilizado no 

estudo; 



18 

 

 Analisar o risco potencial da barragem, de acordo com a metodologia 

escolhida; 

 Desenvolver a metodologia de apoio à tomada de decisão. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

A revisão bibliográfica, que se encontra apresentada no Capítulo 2, apresenta 

uma pesquisa sobre os principais temas para o desenvolvimento da pesquisa. A 

revisão se encontra dividida em três partes, consistindo em: (i) Introdução às 

barragens mostrando suas funcionalidades e os tipos construtivos; (ii) Abordagem 

sobre detalhes a respeito da legislação nacional e internacional sobre segurança de 

barragens, detalhamento do plano de segurança de barragens, incluindo inspeção, 

instrumentação e análises de estabilidade; (iii) Apresentação de ferramentas para 

gestão de riscos, contendo matriz GUT (gravidade, urgência e tendência) método AHP 

(processo hierárquico analítico) e FMEA (estudo do modo de causa e efeito).  

O Capítulo 3 apresenta o procedimento metodológico empregado para o 

desenvolvimento da dissertação. Encontra-se descrito o programa computacional 

utilizado para realizar as análises de estabilidade e como foram aplicados os métodos 

FMEA, GUT e AHP a fim de desenvolver uma metodologia de decisão que apoie o 

técnico de segurança de barragens em situações adversar. 

O Capítulo 4 apresenta a área de estudo e no Capítulo 5 se encontram 

abordados os resultados da aplicação do procedimento metodológico descrito no 

Capítulo 3. Neste capítulo será apresentado o resultado da análise de estabilidade da 

estrutura estudada e a metodologia de apoio à tomada de decisão desenvolvida. Por 

fim, o Capítulo 5 aborda as considerações finais desta dissertação. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Neste capítulo, encontra-se apresentada uma abordagem sobre segurança de 

barragens, o detalhamento da legislação vigente a respeito de segurança de 

barragens, os princípios básicos de instrumentação de barragens e análises de fluxo 

e estabilidade, além da abordagem de análises de risco, baseadas nas metodologias 

FMEA, GUT e AHP.  

 

2.1 BARRAGENS 
 

Com o objetivo de conter água para o abastecimento das cidades, gerar 

energia elétrica, realizar controle de enchentes, possibilitar a navegação e conter 

rejeitos, são construídas as barragens. Existem diversas definições para o termo 

barragens. De acordo com a Lei nº 14.066/2020 barragem é qualquer estrutura 

construída dentro ou fora de um curso permanente ou temporário de água, com a 

finalidade de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de mistura de 

líquidos e sólidos. Para o Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB) barragens são 

definidas como obstáculos artificiais com a capacidade de reter água, qualquer outro 

líquido, rejeitos, detritos, para fins de armazenamento ou controle, podendo variar em 

tamanho desde pequenos maciços de terra a enormes estruturas de concreto ou 

aterro, geralmente usadas para fornecimento de água e energia elétrica. 

De acordo com Bureau of Reclamation (1987) as barragens podem ser 

classificadas de acordo com o seu uso, seu projeto hidráulico ou os materiais dos 

quais elas são construídas. A classificação de acordo com o uso varia conforme a sua 

função, podendo ser para armazenamento, desvio ou retenção.  

Segundo Gaioto (2003), os projetos de barragens geralmente estão 

associados à um grande empreendimento e podem apresentar diferentes graus de 

complexidade. Para o projeto e execução de uma barragem, várias áreas da 

engenharia são abrangidas, tais como, hidráulica, hidrologia, geologia, mecânica dos 

solos, geotecnia, estatística, mecânica e elétrica. As principais etapas que uma 

barragem deve passar para sair do projeto e chegar a sua forma final são o 

planejamento, viabilidade econômica, anteprojeto, projeto básico e projeto executivo.  

Na etapa de planejamento de uma barragem devem ser avaliadas as 

condições topográficas, hidrográficas e econômicas da região onde se pretende 
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construir o empreendimento (GAIOTO, 2003). Para determinar a viabilidade 

econômica são realizados estudos para avaliar se o custo final pode gerar benefícios 

ao proprietário. É nessa etapa que são avaliados os tipos de construção viáveis para 

o lugar do estudo.  

Segundo Bureau of Reclamation (1987), a classificação comumente utilizada 

para a elaboração do projeto de uma barragem é baseada no material usado para 

construir a estrutura. As barragens podem ser construídas de diversos materiais e 

com diferentes geometrias. Os tipos de barragens mais usuais estão listados a seguir. 

 Barragem de gravidade (concreto); 

 Barragem de gravidade aliviada (concreto); 

 Barragem em arco (concreto armado); 

 Barragem de terra; e 

 Barragem de enrocamento. 

Dentre as barragens listadas, as mais comuns são as de terra, devido à 

disponibilidade de materiais no local da construção que requerem pouco 

processamento, tornando-se uma construção economicamente viável.  

De acordo com Gaioto (2003), na etapa de anteprojeto o tipo de barragem e 

o local da construção já devem estar definidos. Nessa etapa são planejadas opções 

para o desvio do rio, bem como o arranjo e a posição do eixo da estrutura. Na etapa 

do projeto final, devem estar finalizados os desenhos, as quantidades de serviços e 

materiais e as especificações técnicas de construção para que seja possível colocar 

a obra em concorrência para a contratação da empreiteira. Para a última etapa, projeto 

executivo, devem ser emitidos documentos com maiores detalhes para a construção 

da obra.  

A construção de uma barragem pode trazer muitos benefícios para a 

população. Apesar dos benefícios, as barragens também podem gerar impactos 

sociais e ambientais nas regiões onde são construídas, como a alteração da fauna e 

flora, alteração no regime fluvial, deslocamento de populações, entre outros (GAIOTO, 

2003). 
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2.1.1 Barragens de concreto 

 

Embora a presente dissertação possua como área de estudo uma barragem 

de terra, é importante apresentar aqui informações sobre as barragens de concreto. 

Este tipo de barragem são estruturas construídas, geralmente, sobre maciços 

rochosos, devido à sua capacidade de suporte. Neste caso, segundo Bureau of 

Reclamation (1987), essas barragens são projetadas de modo que o peso próprio da 

estrutura forneça a maior resistência às forças exercidas sobre ela. Essas estruturas 

podem ser compostas totalmente por concreto simples, convencional ou compactado, 

ou em concreto armado. Barragens de gravidade, gravidade aliviada e em arco são 

exemplos de barragens de concreto, conforme apresentado nas Figuras 2 e 3. 
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FIGURA 2 – BARRAGEM DE GRAVIDADE ALIVIADA 

 

FONTE: Itaipu (2021) 
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FIGURA 3 – BARRAGEM EM ARCO – HOOVER DAM 

 

FONTE: Bureau of Reclamation (2022) 

 

2.1.2 Barragens de terra e enrocamento 

 

As barragens de terra são o tipo mais comum, devido às condições 

topográficas favoráveis e devido à disponibilidade de material em regiões próximas à 

construção. De acordo com Gaioto (2003) as barragens de terra podem ser de seção 

homogênea, zoneada ou de aterro hidráulico, conforme é ilustrado na Figura 4. 

Barragens de seções homogêneas de solo são construídas em locais onde há 

grande disponibilidade de material com as mesmas características físicas e os 

mesmos parâmetros de resistência ao cisalhamento. Em regiões onde existe a 

possibilidade de explorar diferentes materiais, desde argilosos até granulares, é 

possível elaborar um projeto de forma em que sejam construídas zonas distintas na 

seção transversal da barragem (GAIOTO, 2003). Nessa situação, os materiais mais 

grossos são distribuídos em regiões próximas aos taludes, devido a sua maior 

resistência ao cisalhamento, e os materiais mais argilosos, que possuem maior 

permeabilidade e capacidade de se deformarem, são dispostos na área central, 
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núcleo da barragem. Um exemplo de barragem de terra e enrocamento é a UHE 

Itapebi, apresentada na Figura 5. 

 

FIGURA 4 – TIPOS DE BARRAGENS DE TERRA 

 

FONTE: Gaioto (2003) 
 

FIGURA 5 – BARRAGEM DE ENROCAMENTO – CAMPOS NOVOS/SC 

 

FONTE: Portal de turismo de Campos Novos (2022) 
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2.2 SEGURANÇA DE BARRAGENS 

 

Neste item são abordados os principais assuntos relacionados à segurança 

de barragens, como o plano de segurança de barragens, inspeções de segurança, os 

principais instrumentos geotécnicos para o monitoramento da pressão dentro do 

maciço de solo (poropressão), das deformações e dos deslocamentos na barragem e 

as análises de estabilidade. 

 

2.2.1 Plano de Segurança de Barragens 

 

A construção de barragens, estruturas associadas e conformação do 

reservatório podem envolver danos potenciais tanto para a população quanto para o 

meio ambiente. Por esse motivo, a segurança de barragens é um aspecto fundamental 

para todas as entidades envolvidas, como empreendedores, autoridades legais, além 

de toda a equipe envolvida desde a fase de projeto, durante a construção e operação 

e até o descomissionamento (desativação) do empreendimento.  

Para assegurar as condições de segurança necessárias ao longo da vida útil 

de uma barragem, devem ser empregadas medidas de prevenção e controle dessas 

condições. Essas medidas devem ser complementadas com as medidas impostas 

pela defesa civil, de forma a minorar as consequências de possíveis acidentes, 

particularmente em casos em que se associam danos potenciais mais altos. As 

condições de segurança definidas devem ser revisadas periodicamente, de modo a 

levar em consideração eventuais alterações em decorrência do envelhecimento e 

deterioração das estruturas, alterações de projeto, ou qualquer ocorrência que possa 

afetar a integridade e segurança da estrutura.  

A Lei Nº 14.066, de 30 de setembro de 2020, estabelece a Política Nacional 

de Segurança de Barragens vigente no Brasil. A lei vigora sobre barragens que 

tenham ao menos uma das seguintes características: 

• Altura do maciço, sendo medida do encontro do pé do talude de jusante 

com o nível do solo até a crista de coroamento do barramento, maior ou igual a quinze 

metros;  

• Capacidade total do reservatório maior ou igual a 3 milhões de metros 

cúbicos; 
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• Reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas 

técnicas aplicáveis; 

• Categoria de dano potencial associado médio ou alto, em termos 

econômicos sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas; 

• Categoria de risco alto, a critério do órgão fiscalizador. 

A Lei nº 14.066/2020 tem como objetivos garantir os padrões de segurança, 

de forma a reduzir a possibilidade de acidentes, desastres e suas consequências; 

regulamentar as ações de segurança adotadas em todas as fases do 

empreendimento, desde o planejamento até a desativação ou descaracterização da 

barragem; promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança 

aplicadas pelos empreendedores; criar condições que favoreçam o controle de 

barragens pelo poder público, possibilitando a fiscalização, orientação e correção das 

ações de segurança; fomentar a cultura de segurança de barragens e gestão de 

riscos; e, definir procedimentos emergenciais e fomentar a atuação conjunta de 

empreendedores, fiscalizadores e órgãos de proteção e defesa civil em caso de 

incidente, acidente ou desastre.  

A Política Nacional de Segurança de barragens possui alguns instrumentos, 

apresentados no artigo 6º da Lei nº 14.066/2020, sendo eles o sistema de 

classificação de barragens por categoria de risco e dano potencial associado; o Plano 

de Segurança de barragens, incluindo o Plano de Ações Emergenciais ; o Sistema 

Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens ; o Sistema Nacional de 

Informações sobre o Meio Ambiente ; o Cadastro Técnico Federal de Atividades e 

Instrumentos de Defesa Ambiental; o Cadastro Técnico Federal de Atividades 

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais; o Relatório de 

Segurança de Barragens; o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 

Hídricos  e os guias de boas práticas em segurança de barragens. 

De acordo com a Lei 14.066/2020, a classificação das barragens é feita pelos 

agentes fiscalizadores, de acordo com o dano potencial associado e pelo volume do 

barramento, com base nos critérios estabelecidos pelo CNRH. A classificação por 

categoria de risco em alto, médio ou baixo, é realizada em função das características 

técnicas, dos métodos construtivos, do estado de conservação e da idade do 

empreendimento e do atendimento ao Plano de Segurança de Barragens. A 

classificação por categoria de dano potencial associado à barragem em alto médio ou 

baixo é feita em função do potencial de perda de vidas humanas e dos impactos 
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sociais, econômicos e ambientais em decorrência de uma possível ruptura da 

barragem.  

O Plano de Segurança de barragens exigido para as barragens deve 

compreender, no mínimo, de acordo com a Lei nº 14.066/2020, as seguintes 

informações: 

 Identificação do empreendedor; 

 Dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, 

inclusive, no caso de empreendimentos construídos após promulgação 

da Lei nº 14.066/2020, do projeto como construído, bem como aqueles 

necessários para a operação e manutenção da barragem; 

 Estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da 

equipe de segurança da barragem; 

 Manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e 

de monitoramento e relatórios de segurança da barragem; 

 Regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem; 

 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; 

 Plano de Ação de Emergência (PAE); 

 Relatórios das inspeções de segurança regular e especial; 

 Revisões periódicas de segurança; 

 Identificação e avaliação dos riscos, com definição das hipóteses e dos 

cenários possíveis de acidente ou desastre; 

 Mapa de inundação, considerando o pior cenário identificado; 

 Identificação e dados técnicos das estruturas, das instalações e dos 

equipamentos de monitoramento da barragem. 

Com o objetivo de apresentar à sociedade uma visão geral da evolução da 

gestão de segurança de barragens, a ANA elabora anualmente o Relatório de 

Segurança de Barragens, que é um dos instrumentos da Política Nacional de 

Segurança de Barragens, previstos pela Lei Federal nº 12.334/2010, alterada pela Lei 

nº 14.066/2020. 
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De acordo com o RSB (2020), existem hoje, no Brasil, 21.953 barragens 

cadastradas por 33 órgãos fiscalizadores no Sistema Nacional de Informações sobre 

Segurança de Barragens. 

 

2.2.1.1 Inspeção 

 

As inspeções de segurança de barragens são regulamentadas pelo artigo 9° 

da Lei nº 14.066/2020, que estabelece as condições para as inspeções de segurança 

regulares e especiais. O principal objetivo das inspeções de segurança nas barragens 

é avaliar as suas condições físicas e de estruturas associadas, visando identificar e 

monitorar anomalias que afetam diretamente a sua segurança. Essa avaliação 

possibilita apontar, com a devida antecedência e urgência, a necessidade de realizar 

manutenções nas estruturas que estejam em perigo ou apresentem risco de 

rompimento, a fim de mitigar danos e reduzir os elevados prejuízos à vida humana, 

econômicos e ambientais às localidades afetadas em tempo hábil 

A inspeção de segurança regular é objeto de regulamentação pela ANA para 

barragens sob sua jurisdição, por meio da Resolução n° 742, de 17 de outubro de 

2011. Ela visa detectar a existência de anomalias e identificar perigos em potencial e 

iminentes na barragem, e deve ser realizada de acordo com a periodicidade 

determinada para a sua categoria de risco e do dano potencial associado. Essa 

atividade pode ser realizada pela equipe de segurança da barragem e o relatório 

resultante dessa ação deve estar disponível para o órgão fiscalizador e para a 

sociedade civil. 

A inspeção de segurança especial também é de responsabilidade do 

empreendedor, porém deve ser realizada por uma equipe multidisciplinar de 

especialistas nas fases de construção, operação e desativação. Nesta avaliação 

devem ser consideradas todas as alterações das condições a montante e a jusante 

do barramento. A inspeção de segurança especial deve ser realizada na sequência 

de ocorrências excepcionais, como cheias ou sismos, assim como em circunstâncias 

anômalas que possam influenciar a segurança da barragem, como ruptura de 

barragens situadas a montante, queda de taludes para o interior do reservatório, 

situação de secas e atos de sabotagem. 

Assim como na inspeção de segurança regular, na inspeção de segurança 

especial também devem ser elaborados relatórios indicando as ações a serem 
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adotadas pelo empreendedor para a manutenção da segurança do barramento. 

Ambos os relatórios de inspeção fazem parte integrante do Plano de Segurança de 

Barragens. 

 

2.2.1.2 Instrumentação 

 

De acordo com Dunncliff (1988), cada instrumento projetado deve ser 

instalado para se buscar respostas específicas sobre um determinado comportamento 

da estrutura, se não houver uma dúvida, não deve ser projetada e instalada uma 

instrumentação. A instrumentação geotécnica para o monitoramento de taludes surgiu 

entre os anos 1940 e 1950 e foi desenvolvida rapidamente durante os seus primeiros 

anos (AFFONSO, 2004). Inicialmente predominaram os instrumentos simples, 

mecânicos e hidráulicos, mas com o avanço tecnológico surgiram equipamentos mais 

sofisticados, como transdutores pneumáticos, elétricos, sistemas de aquisição de 

dados, monitoramentos remotos, entre outros. 

De acordo com Buras (2013), antes de 1930 já existiam alguns instrumentos 

geotécnicos, porém com outras finalidades, como o caso dos piezômetros e 

inclinômetros. Os piezômetros inicialmente eram utilizados na área da saúde, para 

medir pressão sanguínea de grandes animais. Já os inclinômetros foram idealizados 

por Leonardo Da Vinci, com o objetivo de controlar a posição do ar nas máquinas 

voadoras imaginadas pelo autor. 

Segundo Dunnicliff (1988), a instrumentação geotécnica envolve a união das 

capacidades dos instrumentos de medida e das capacidades das pessoas. A prática 

da instrumentação não se restringe apenas à seleção de instrumentos, sendo na 

verdade um processo que começa com a definição do objetivo e termina com a análise 

rigorosa dos dados coletados. Cada passo neste processo é relevante para o sucesso 

do programa de instrumentação. 

Dunnicliff (1988) classifica os instrumentos geotécnicos em duas categorias, 

de acordo com a sua finalidade, sendo: 

(a) Instrumentos usados para determinar as propriedades de solos e 

rochas in situ: medem parâmetros geotécnicos como resistência, 

compressibilidade e permeabilidade, sendo usados normalmente 

durante a fase de projeto das obras (ex. piezocone, palheta, 

pressiômetro). 
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(b) Instrumentos usados para monitorar o comportamento da obra 

durante a construção e/ou operação: podem envolver medidas de 

pressão de água subterrânea, tensão total, deformação e/ou 

carregamento aplicado (ex. piezômetros, células de carga, 

extensômetros, inclinômetros). 

É necessário conhecer as grandezas físicas que geralmente são medidas 

para que se possa determinar qual equipamento atenda a necessidade da 

instrumentação da obra. As principais medidas são: (i) deslocamentos que quando 

referidos a um comprimento conhecido podem ser convertidos em deformações; (ii) 

pressões que podem ser convertidas em forças ou em volume através da correlação 

da variação da coluna d’água; (iii) vazão; (iv) topografia; (v) temperatura; e (vi) 

vibração. 

O Quadro 1 apresenta a evolução da instrumentação geotécnica em 

barragens de terra-enrocamento no Brasil ao longo do tempo. 

A instrumentação geotécnica instalada em barragens é fundamental para 

avaliar o funcionamento e desempenho das estruturas ao longo da sua vida útil e é 

realizada a partir de medições. 

O monitoramento da instrumentação pode auxiliar na avaliação da segurança 

além de prever possíveis riscos na operação da barragem. O Quadro 2 apresenta um 

resumo das principais grandezas a serem monitoradas em diferentes tipos de 

barragens de aterro. 
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QUADRO 1 - EVOLUÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO GEOTECNICA 

Década Principais características da Instrumentação 

Até 1920 Instrumentação praticamente inexistente. 

1920 e 1930 
Observação eventual de subpressões, vazões de drenagem e 

deslocamentos superficiais. 

1940 e 1950 
Medições de pressão neutra e de deformação, porém com 

instrumentos de pouca confiabilidade. 

1960 

Primeiras obras com medição de deslocamentos horizontais com 

inclinômetros e com instalação de células de pressão total em 

aterros. 

1970 

Medições de tensão e deformação. Os instrumentos de medição 

ganham confiabilidade. O método dos elementos finitos passa a ser 

aplicado em análises paramétricas de projeto e na análise dos 

dados. 

1980 

Desenvolvimento de instrumentos nacionais, exceção feita aos 

inclinômetros e piezômetros de corda vibrante. Início da aplicação 

generalizada dos recursos da informática para projeto e análise. 

1990 

Aperfeiçoamento dos instrumentos de medição e informatização 

das fases de coleta, transmissão, processamento e análise dos 

dados. Automatização da instrumentação de algumas barragens. 

2000 
Aperfeiçoamento das técnicas de medição. 

Aquisição remota de dados, com uso de satélites espaciais. 

FONTE: AFFONSO, 2004. 
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QUADRO 2 – GRANDEZAS A MONITORAR EM BARRAGENS DE ATERRO 

Grandeza 

Tipo de Estrutura 

Terra/ 

Enrocament

o 

Enrocament

o com face 

de concreto 

Terr

a 

Terra com 

galeria de 

desvio 

Pressões neutras no aterro 

(poropressões) 
X X X X 

Recalques do aterro X X X X 

Deslocamentos superficiais 

(planialtimétricos) 
X X X X 

Subpressões na fundação X - X X 

Vazões de percolação X X X X 

Materiais sólidos carreados 

pelas águas de percolação 
X X X X 

Pressões totais e 

poropressões nas interfaces 
X - X X 

Deslocamentos diferenciais 

da junta perimetral 
- X - - 

Deslocamentos entre lajes 

na região das ombreiras 
- X - - 

Tensões internas no 

concreto 
- X(*) - - 

Deflexão da laje de 

montante 
- X - - 

Tensões na interface solo-

concreto da galeria 
- - - X 

Recalques ao longo da 

galeria 
- - - X 

(*) Barragem com altura superior a 100 m 

FONTE: Manual do empreendedor para segurança de barragens - ANA, 2017 

 

Além das grandezas apresentadas no Quadro 2, são recomendadas para 

qualquer tipo de barragem as medições das seguintes grandezas, devido à 

importância destas informações para garantir a integridade e segurança da estrutura: 
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(i) níveis de água a montante e a jusante; (ii) temperatura do ar e da água do 

reservatório; (iii) precipitações. 

As leituras de monitoramento dos instrumentos geotécnicos devem ser 

realizadas em períodos de tempo pré-estabelecidos com assiduidade a ser definida 

pelos responsáveis pela estrutura. As mesmas devem ser realizadas por técnicos 

capacitados, dado que a qualidade dos dados obtidos através do sistema de 

monitoramento depende do nível técnico e da sua experiência.  

Os dados de leituras de monitoramento dos instrumentos obtidos devem ser 

comparados com os dados obtidos anteriormente, em condições semelhantes, a fim 

de identificar se ocorreram alterações de comportamento ou erros de leituras. A 

interpretação dos dados de monitoramento deve ser realizada pelo responsável pela 

segurança da barragem e deve ser emitido um relatório para constar no PSB. 

A frequência de leitura da instrumentação depende essencialmente da 

grandeza a ser monitorada e da sua importância para o controle da segurança da 

barragem, conforme apresentado no Quadro 3, as quais foram recomendadas pela 

Eletrobras (2003). A frequência de leitura deve ser ajustada em casos especiais, 

como: (i) condições geológicas ou geotécnicas fora do normal; (ii) eventos adversos 

naturais, tais como sismos ou cheias superiores à cheia de projeto; (iii) anomalias 

graves, cuja origem seja necessário apurar; (iv) subidas ou rebaixamentos rápidos do 

nível do reservatório durante a operação, que poderão justificar a consideração de 

frequência de leituras semelhantes às do primeiro enchimento, nomeadamente, no 

caso das barragens de aterro. 
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QUADRO 3 – FREQUÊNCIA MÍNIMA DE LEITURA RECOMENDADAS PARA INSTRUMENTAÇÃO 
DE BARRAGENS DE TERRA E ENROCAMENTO 

Tipo de 

Observação 

Período 

Construtivo 

Enchimento 

do 

reservatório 

Período 

Inicial de 

Operação (*) 

Período de 

Operação 

Deslocamentos 

superficiais 

(topografia) 

Mensal Semanal Mensal 

Semestral 

(verão e 

inverno) 

Deslocamentos 

internos (verticais 

e horizontais) 

Semanal Semanal Quinzenal Mensal 

Deformação Semanal Semanal Quinzenal Mensal 

Pressão total / 

efetiva 
Semanal 2 semanais Semanal Mensal 

Poropressão Semanal 2 semanais Semanal Quinzenal 

Subpressão Semanal 3 semanais Semanal Quinzenal 

Nível d’água Semanal 3 semanais Semanal Quinzenal 

Vazão de 

infiltração 
- Diárias 3 semanais Semanal 

FONTE: ELETROBRÁS, 2003. 

 

É importante avaliar o funcionamento e a integridade dos instrumentos, por 

meio de verificações e calibrações. Para qualquer acompanhamento geotécnico, se 

faz necessária a calibração do instrumento e a realização de uma leitura inicial, logo 

que o instrumento for instalado em campo, para servir de referencial em leituras 

posteriores. Ao longo do tempo os instrumentos podem passar a realizar leituras com 

desvios em relação a uma medida padrão, por isso é importante que sejam registradas 

as leituras iniciais e a calibração.  

É necessário levar em conta a curva de calibração para ajuste das novas 

leituras. Também é necessário levar em consideração as incertezas de medição de 

cada instrumento de medição. 

De acordo com Silveira (2006), a instrumentação é utilizada para medições, e 

cada medida realizada envolve erros e incertezas. No momento da interpretação dos 

dados obtidos, é necessário levar em consideração o desempenho de cada 

instrumento, de modo a identificar as leituras com maior importância e seriedade sem 
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desviar do seu significado. Dentre as mais importantes características dos 

instrumentos de medição estão a resolução, a precisão e a acurácia.  

A conformidade de uma medição está diretamente ligada ao grau de acurácia. 

Quanto mais constante forem as leituras adquiridas em um instrumento, isto é, menor 

variação dos valores medidos, maior é a conformidade do instrumento.   

A resolução é a menor divisão de escala do instrumento. A partir da resolução 

é definida a menor variação do parâmetro a ser medido pelo instrumento. Em alguns 

casos, é possível interpolar a menor divisão do mostrador para determinar valores 

intermediários, porém essa interpolação é subjetiva e não aumenta a resolução do 

instrumento. (SILVEIRA, 2006). 

Os erros de leitura são constituídos por desvios entre o valor medido (do 

instrumento) e o valor real (de referência). O Quadro 4 apresenta causas distintas de 

erros e algumas medidas corretivas dos instrumentos. 
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QUADRO 4 – CAUSAS E MEDIDAS CORRETIVAS PARA OS ERROS DE MEDIÇÃO 

Tipo de erro Causas 
Medidas corretivas dos 

instrumentos 

Erro grosseiro 

Inexperiência; 

Falha na leitura; 

Falha no registro; 

Erro computacional. 

Mais cuidado/atenção; 

Treinamento; 

Leituras duplicadas; 

Dois observadores; 

Comparação com as leituras prévias. 

Erro sistemático 

Calibração imprópria; 

Falta de calibração; 

Não linearidade. 

Uso de calibração correta; 

Recalibração; 

Uso de padrões; 

Uso de procedimentos de leitura 

consistentes. 

Erro de 

conformidade 

Detalhes de instalação 

incorretos; 

Limitações do 

instrumento de 

medição. 

Seleção de instrumento apropriado; 

Modificação dos procedimentos de 

instalação; 

Aprimoramento do projeto de 

instrumentação. 

Erro ambiental 

Clima; 

Temperatura; 

Vibração; 

Corrosão. 

Registrar as variações ambientais e 

introduzir correções; 

Fazer a escolha apropriada dos 

materiais dos instrumentos. 

Erro 

observacional 

Variação entre 

observadores. 

Treinamento; 

Uso de sistemas de aquisição 

automática de dados. 

Erro de 

amostragem 

Variabilidade nos 

parâmetros medidos; 

Técnicas incorretas de 

amostragem. 

Instalação de um número suficiente 

de instrumentos nos locais 

representativos. 

Erro randômico 

Ruído; 

Atrito; 

Efeitos ambientais. 

Seleção correta dos instrumentos; 

Eliminação temporária de ruídos; 

Leituras múltiplas; 

Análises estatísticas. 

FONTE: Dunnicliff, 1993. 
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Nos itens seguintes, 2.2.1.2.1 a 2.2.1.2.5, estão apresentadas algumas 

abordagens sobre os principais instrumentos geotécnicos para o monitoramento de 

deformações e deslocamentos de maciços de terra, descrevendo os objetivos básicos, 

detalhes da instalação e os princípios de funcionamento. 

 

2.2.1.2.1 Medidor de nível d’água 

 

O medidor de nível d’água tem como objetivo medir o nível d’água no interior 

de um maciço de terra. Esse instrumento consiste na instalação de um tubo, 

geralmente de PVC, em um furo de sondagem na área de interesse. Esse tubo deve 

ser ranhurado ou perfurado e envolto em material filtrante, geralmente manta geotêxtil. 

Para preencher o espaço entre o tubo e o furo é utilizada uma camada selante e na 

parte superior é feita uma proteção de concreto, para evitar vandalismos, conforme 

apresentado na Figura 6.  

FIGURA 6 – ESQUEMA CONSTRUTIVO DE UM MEDIDOR DE NÍVEL D’ÁGUA 

 
Obs.: Profundidades variáveis 

FONTE: ADAPTADO DE DUNNICLIFF, 1998. 
 

A aquisição da leitura do medidor de nível d’água é realizada com o auxílio de 

um pio elétrico. O pio elétrico (Figura 7) contém uma fita métrica e uma ponteira 

elétrica que, ao entrar em contato com a água, o fecha um circuito e então é emitido 
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um som, indicando a profundidade no nível d’água, que deve ser lido na fita métrica 

do instrumento.  

FIGURA 7 – PIO ELÉTRICO 

 

FONTE: Hidrosuprimentos, 2021. 
 

De acordo com Fonseca (2003), a determinação da posição exata da linha 

freática no interior de um maciço de solo é de grande importância nas análises de 

estabilidade do talude.  

 

2.2.1.2.2 Piezômetro 

 

Os piezômetros são instrumentos construídos para medir a poropressão de 

um maciço de solo. De acordo com Silveira (2008) esse tipo de instrumento é capaz 

de obter dados para a determinação de coeficientes de condutividade hidráulica 

saturados de solos naturais. Segundo Fonseca (2003), a avaliação das condições de 

segurança de barragens de terra e enrocamento dependem do conhecimento do 

tamanho e da evolução das pressões internas que se manifestam em um maciço de 

terra ao longo da fase construtiva, durante a operação da barragem e em casos de 

rebaixamentos dos níveis de água do reservatório. 

No meio geotécnico são aplicados diferentes tipos de piezômetros, com 

princípios de funcionamento distintos, entre eles estão o piezômetro Standpipe, 

conhecido como piezômetro de tubo aberto ou Casagrande, piezômetro hidráulico, 

piezômetro pneumático, piezômetro elétrico e piezômetro de corda vibrante.  

O piezômetro de tubo aberto é um dos instrumentos mais confiáveis e 

robustos para a observação das subpressões ou poropressões, em barragens de 
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terra, devido a sua simplicidade, baixo custo e alto desempenho a longo prazo 

(SILVEIRA, 2006). O Quadro 5 apresenta as principais vantagens o Quadro 6 as 

principais e desvantagens desse modelo de instrumento. 

O piezômetro de tubo aberto, também conhecido como piezômetro de 

Casagrande, consiste na instalação de um tudo de PVC, cuja extremidade inferior é 

acoplada a uma célula (tubo perfurado envolvido com geotêxtil), num furo de 

sondagem. A célula fica inserida em um bulbo de material drenante e confinada por 

uma camada selante, utilizada para vedar o espaço entre o tubo e o furo (FONSECA, 

2003). A água dos poros passa através do bulbo drenante do instrumento até atingir 

o equilíbrio com a poropressão do maciço. Logo, a poropressão corresponde à altura 

de água acima do bulbo do instrumento (SILVEIRA, 2006). Para medir a posição do 

nível de água no instrumento, assim como no medidor de nível d’água, é utilizado um 

sensor elétrico conhecido como pio. O esquema do piezômetro de tubo aberto é 

apresentado na Figura 8. 

QUADRO 5 – VANTAGENS DO PIEZÔMETRO DE TUBO ABERTO 

Vantagens 

Confiabilidade; 

Durabilidade; 

Sensibilidade; 

Possibilidade de verificação de seu 

desempenho por meio de ensaios de 

recuperação do NA; 

Estimativa do coeficiente de 

permeabilidade do solo onde se 

encontra instalado o instrumento. 

FONTE: SILVEIRA, 2006. 
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QUADRO 6 – DESVANTAGENS DO PIEZÔMETRO DE TUBO ABERTO 

Desvantagens 

Interferência da praça de compactação 

durante a construção da barragem; 

Inadequação, geralmente, para a 

medição das pressões neutras de 

período construtivo; 

Restrições quanto à sua instalação a 

montante da linha d’água; 

Certa dificuldade de acesso aos 

terminais de leitura; 

Alto tempo de resposta, quando 

instalado em solos com baixa 

permeabilidade. 

FONTE: SILVEIRA, 2006. 
FIGURA 8 – ESQUEMA CONSTRUTIVO DE UM PIEZÔMETRO DE TUBO ABERTO OU 

CASAGRANDE  

 
Obs.: Profundidades variáveis 

FONTE: ADAPTADO DE DUNNICLIFF, 1998. 
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Outro modelo de piezômetro bastante utilizado em barragens de terra é o 

piezômetro hidráulico. As principais vantagens e desvantagens estão listadas a seguir: 

Vantagens: 

 Simplicidade; 

 Confiabilidade; 

 Bom tempo de resposta, mesmo em solos de baixa permeabilidade; 

 Pode ser utilizado para ensaios de permeabilidade in situ; 

 Pode medir poropressões negativas; 

 Não causa interferência com as atividades construtivas. 

Desvantagem: 

 Impossibilidade de medir pressões quando o nível piezométrico estiver abaixo 

do nível dos medidores de pressão. 

De acordo com Gaioto (2003), o piezômetro hidráulico é constituído por uma 

célula com uma pequena pedra porosa, que é instalada no aterro, e conectada a um 

par de tubos que são ligados a um terminal, localizado geralmente no talude de jusante 

da barragem, onde é construída uma cabine de leituras. As leituras são adquiridas 

através de manômetros (medidores de pressão), que estão ligados aos tubos 

saturados, estes, por sua vez, estão em contato com a célula e transmitem assim as 

poropressões reinantes no aterro. O esquema do piezômetro hidráulico está 

apresentando na Figura 9. 
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FIGURA 9 – ESQUEMA GERAL DO PIEZÔMETRO HIDRÁULICO 

 

FONTE: ADAPTADO DE DUNNICLIFF, 1998. 

 

De acordo com Fonseca (2003), o piezômetro de corda vibrante é constituído 

por um corpo cilíndrico de aço inox, que aloja internamente uma pedra porosa e uma 

membrana de aço inox. Na face da membrana é fixado um fio de aço tensionado que 

passa através de um eletroímã. A poropressão é transmitida através da pedra porosa 

da célula que provoca uma deflexão na membrana, afetando a tensão no fio de aço, 

que passa a vibrar. Essa vibração provoca no eletroímã uma oscilação elétrica que é 

transmitida ao terminal de leitura. A leitura deste instrumento é baseada na medição 

das frequências de oscilação da corda vibrante, que são correlacionadas às pressões 

atuantes sobre a membrana. O esquema do piezômetro de corda vibrante está 

apresentado na Figura 10.  
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FIGURA 10 - ESQUEMA DO PIEZÔMETRO DE CORDA VIBRANTE 

 
FONTE: ADAPTADO DE DUNNICLIFF, 1998. 

 

2.2.1.2.3 Medidor hidrostático de recalque (caixa sueca) 

 

O medidor hidrostático de recalques, também conhecido como caixa sueca, é 

utilizado para determinar recalques em pontos pré-determinados no interior do 

maciço, tanto nos espaldares de enrocamento quanto no núcleo da barragem 

(FONSECA, 2013). Esse tipo de instrumento utiliza o princípio dos vasos 

comunicantes para efetuar a medida de recalques no interior do aterro. De acordo 

com Affonso (2004), o método de medida é semelhante ao popular “nível de 

mangueira”, largamente utilizado em obras de pequeno porte.  

De acordo com Fonseca (2013), o equipamento é formado por tubos de leitura 

instalados no interior do maciço, em pontos onde se deseja conhecer o deslocamento 

vertical. Estes tubos são protegidos por uma caixa e levados até a face de jusante, 

onde é instalado um painel de leitura que possibilita a medição dos recalques.  

Conforme ilustrado na Figura 11, a configuração do equipamento consiste em 

uma caixa que encerra 4 tubos: 

 Tubo A – de aeração: é responsável pela manutenção atmosférica 

dentro da caixa sueca. No caso de barragens de terra, esse tubo pode 

ser levado até o painel de leitura, porém em barragens de enrocamento 

não existe essa necessidade, visto que os vazios do enrocamento 

permitem a manutenção da pressão atmosférica; 
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 Tubos B e C – de leitura e circulação: no início do emprego deste 

instrumento, utilizava-se apenas um tubo de leitura, mas com o avanço 

da técnica, adotou-se configurações com dois tubos para verificar a 

ocorrência de bolhas de ar na tubulação e outras causas de erros de 

leitura. Estes tubos são utilizados para circulação de água destilada e 

desaerada no sistema. Pelo princípio dos vasos comunicantes, e com 

a pressão mantida na caixa sueca pelo tubo de aeração, garante-se 

que o nível d’água fique estabilizado no painel de leitura, enquanto não 

ocorrem deslocamentos verticais no maciço; 

 Tubo D – de drenagem: a função desta tubulação é escoar o excesso 

de água que porventura ocorra dentro da caixa sueca. No caso das 

barragens de terra esse tubo deve ser levado até a cabine de leitura, 

para evitar o fluxo no interior do maciço. Já para as barragens de 

enrocamento, esse pequeno fluxo de água pode ser disposto no 

enrocamento, visto que não apresenta riscos. 

 

FIGURA 11 – PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR HIDROSTÁTICO DE RECALQUE 

 

FONTE: Oliveira e Sayão, 2004. 
 

A mensuração dos recalques se baseia no deslocamento vertical que o painel 

de leitura pode sofrer. Esse deslocamento é medido através do nivelamento 

topográfico em relação a um referencial de nível, somado ao recalque medido na caixa 
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sueca. Isto requer que todo o sistema que compõe a caixa sueca esteja montado e as 

tubulações saturadas, para que se obtenha a leitura inicial.  

 

2.2.1.2.4 Medidor triortogonal de juntas 

 

Os medidores triortogonais de juntas são instalados, geralmente, nas juntas 

de contração e fissuras mais significativas, a fim de acompanhar deslocamentos 

diferenciais entre blocos ou a movimentação diferencial entre lados opostos de uma 

fissura (Figura 12).  

FIGURA 12 – MEDIDOR TRIORTOGONAL DE JUNTAS 

 

FONTE: A autora, 2022. 
 

De acordo com Affonso (2004) vantagem desse tipo de instrumento é 

possibilitar a medição dos deslocamentos segundo um sistema de eixos triortogonais 

entre si, sendo: 

 Eixo X – deslocamento abertura/fechamento; 

 Eixo Y – deslocamento cisalhante horizontal; 

 Eixo Z – deslocamento cisalhante vertical. 

É possível verificar o processo de fissuração através do acompanhamento dos 

deslocamentos diferenciais entre os blocos ou da movimentação das fissuras. 

 

2.2.1.3 Calibração de instrumentos e análise crítica - Incerteza 
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2.2.1.4 Análise de estabilidade 

O objetivo da análise de estabilidade é avaliar a possibilidade de ocorrência 

de ruptura do maciço de solo presente em taludes ou encostas naturais ou 

construídos. Uma análise de estabilidade visa verificar se um talude é estável 

avaliando um fator de segurança associado a uma superfície potencial de ruptura. O 

fator de segurança (𝐹𝑆) é definido como a relação entre as tensões cisalhantes 

atuantes e a resistência ao cisalhamento do solo, o qual é dado por: 

 

𝐹𝑆 =
τf

τa
 EQUAÇÃO 1 

 

Onde: 

𝐹𝑆 = fator de segurança; 

τf = resistência ao cisalhamento do solo; 

τa = tensões atuantes. 

Esse tipo de abordagem define-se como determinística, pois estabelece um 

único valor para o fator de segurança. De acordo com Freitas (2011), existem duas 

formas de abordagem para realizar a análise de estabilidade de um talude. A primeira 

é baseada na relação tensão-deformação dos materiais e a segunda no conceito de 

equilíbrio limite.  

A abordagem baseada na relação tensão-deformação é ao mesmo tempo 

realista e complexa, pois permite avaliar comportamentos mecânicos mais 

compatíveis com a realidade, como nos casos de taludes de aterro, em que o material 

geralmente é controlado. Para taludes naturais, em que a variabilidade quanto às 

características geotécnicas, estratigráficas, hidrológicas e mecânicas é muito grande, 

a complexidade da análise e a incerteza do resultado são elevadas. Nesse tipo de 

abordagem, a avaliação é feita através do estudo das distribuições de tensão e 

deformação no interior do talude, em vez dos tradicionais fatores de segurança 

(FREITAS, 2011). 

A segunda abordagem, baseada no conceito de equilíbrio limite, é um método 

mais simples e que utiliza a experiência acumulada ao longo dos anos. A análise de 

estabilidade de taludes por este método consiste em determinar se ao longo de 

qualquer superfície que possa ser responsável pela ruptura do talude, a resistência 

ao corte máxima é ou não superior à resistência mobilizada para garantir o equilíbrio.  
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Existem várias formas de ruptura que um talude pode sofrer e 

consequentemente diversos métodos de avaliação da sua estabilidade. Entre eles, os 

principais são: superfície de ruptura plana que pode ser avaliada pelo método de 

taludes infinitos; superfície de ruptura circular que pode ser avaliada pelos métodos 

propostos por Fellenius (1936), Bishop (1955) e Spencer (1967); e superfície de 

ruptura de qualquer tipo que podem ser avaliadas pelos métodos de Janbu (1954) e 

Morgenstern Price (1965). 

A Norma ABNT NBR 11682:2009 apresenta recomendações para o valor de 

segurança admissível para taludes, conforme apresentado no Quadro 7. O fator de 

segurança admissível (FSadm) para uma determinada obra corresponde a um valor 

mínimo a ser atingido e varia conforme definido em projeto. 

QUADRO 7 – FATORES DE SEGURANÇA MÍNIMOS ADMISSÍVEIS PARA INSTABILIDADE DE 
TALUDES  

Nível de 

segurança contra 

danos a vidas 

humanas 

Nível de segurança contra danos materiais e ambientais 

Alto Médio Baixo 

Alto 1,5 1,5 1,4 

Médio 1,5 1,4 1,3 

Baixo 1,4 1,3 1,2 

Fonte: ABNT NBR 11682:2009. 
 

Três das principais dificuldades para se proceder com a estabilidade de um 

talude natural ou compactado referem-se à seleção dos parâmetros geotécnicos de 

cálculo; prever as condições do fluxo de água e as pressões piezométricas 

resultantes; e antecipação das formas mais prováveis de ruptura, as superfícies 

potenciais a elas associadas e os mecanismos de ruptura envolvidos. Essas 

dificuldades podem ser reduzidas através de investigações geotécnicas que se iniciam 

nos ensaios de campo e seguem para ensaios de laboratório. Os resultados dos 

ensaios permitem o cálculo dos parâmetros geotécnicos que servirão para analisar a 

estabilidade dos taludes, como ângulo de atrito, intercepto coesivo e massa específica 

dos grãos. 

A seguir, encontram-se detalhados os métodos de análise de estabilidade de 

taludes de Bishop e de Morgenstern Price. O método de Morgenstern Price tem o fator 

de segurança calculado a partir de um método rigoroso que satisfaz tanto o equilíbrio 
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de momento quanto de força. Já o método de Bishop tem o fator de segurança 

calculado a partir de um método que satisfaz apenas o equilíbrio do momento ou 

apenas de força. Portanto, os dois métodos foram escolhidos pela autora da 

dissertação pois são métodos rigorosos de análises de estabilidade e ambos os 

métodos são contemplados pelo software de análises computacionais GeoStudio 

Slope/W. Devido ao número de cálculos que devem ser realizados para a obtenção 

dos fatores de segurança, optou-se em prosseguir com as análises no software 

computacional GeoStudio Slope/W. 

 

2.2.1.4.1 Bishop 

 

O método de Bishop foi apresentado pelo autor em 1955 e é o primeiro método 

rigoroso a ser capaz de analisar superfícies de ruptura circulares em solos friccionais 

e coesivos. Esse método consiste em dividir em fatias as massas de solo de uma 

seção em análise, acima da superfície potencial de ruptura, segundo planos verticais. 

As fatias podem apresentar diferentes larguras e cada uma deve estar atribuída aos 

parâmetros de resistência ao cisalhamento do material correspondente. No método 

de Bishop, as forças de cada fatia são consideradas como apresentadas na Figura 

13. 

FIGURA 13 – MÉTODO DE BISHOP – FORÇAS APLICADAS A UMA FATIA DE SOLO 

 

FONTE: BISHOP, 1955. 

 

O método de Bishop simplificado tem como hipótese que a resultante das 

forças entre as fatias é horizontal. A partir disso, pode-se definir a seguinte equação: 
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𝐹𝑆 =  
1

∑ 𝑠𝑒𝑛 𝛼
∑[𝑐′𝑥 𝑏 + (𝑊 −  𝜇𝑏)𝑡𝑔𝜙′]/𝑚𝛼 

EQUAÇÃO 2 

Onde: 

 

𝑚𝛼 = cos 𝛼 [1 +  
𝑡𝑔 𝛼 𝑥 𝑡𝑔𝜙′

𝐹𝑆𝑖
] 

Equação 3 

Sendo: 

 μ= poropressão média na base da fatia; 

 𝑐′ = coesão efetiva do solo; 

 ϕ’ = ângulo de atrito efetivo do solo; 

  𝐹𝑆𝑖 = Fator de Segurança; 

 𝛼 = inclinação da base; 

 𝑏 = largura da fatia 

 𝑊 = peso da fatia. 

 

A solução resulta de um processo iterativo, no qual é arbitrado o valor do fator 

de segurança FSi da Equação 3 e calcula-se o fator FS. O processo repete-se até que 

o valor calculado FS se iguale ao valor arbitrado FSi. 

 

2.2.1.4.2 Morgenstern Price 

 

O método de Morgenstern Price foi apresentado em 1965 e consiste num 

método de análise de estabilidade de taludes no qual todas as condições de equilíbrio 

e de fronteira são satisfeitas e a superfície de ruptura poderá tomar qualquer forma. 

Esse método também é uma aplicação do método das fatias e exige cálculo 

computacional derivado do complexo processo iterativo (FREITAS, 2011). 

Conforme apresentado na Figura 14, a condição para que não haja rotação 

da fatia é satisfeita se a soma dos momentos no centro da base da fatia for igual a 

zero.  
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FIGURA 14 – MÉTODO DE MORGENSTERN PRICE – FORÇAS APLICADAS A UMA FATIA DE 
SOLO 

 

FONTE: MORGENSTERN PRICE, 1965. 

 

Para resolver a indeterminação do problema, admite-se uma relação entre as 

forças E (força normal entre as fatias) e T (força tangencial entre as fatias) da seguinte 

forma: 

 

𝑇 =  𝜆. 𝑓(𝑥). 𝐸 Equação 4 

Onde: 

 λ = constante a ser determinada por processo iterativo; 

 f(x) = função que precisa ser especificada. 

Geralmente, arbitra-se para f(x) a função arco de seno, pois é a função que 

menos influencia o valor final do fator de segurança, segundo Morgenstern & Price 

(1965). No entanto, outras funções são empregadas para f(x) como: constante, arco 

de seno incompleto, trapezoidal ou outra forma qualquer.  

 

2.3 GESTÃO RE RISCOS 

 

Um dos estudos mais importantes relacionado a segurança de uma barragem 

é a análise dos riscos. Devem ser avaliadas todas as ocorrências que podem gerar 

algum dano ao empreendimento. Para complementar a análise de riscos, podem ser 

utilizadas ferramentas, como as matrizes de decisão, para embasar as tomadas de 

decisão dos responsáveis técnicos quando ocorra alguma situação anômala. 

Na maioria dos casos de instabilidade de encostas não há uma ruptura brusca 

da mesma, e sim, vários sinais da ocorrência como o surgimento de fendas e trincas 

de tração. Segundo Guidicini e Nieble (1984), o movimento da massa instável 
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geralmente será gradativamente acelerado até atingir o ponto de ruptura. Isto faz com 

que a instrumentação possa ser bastante útil na previsão de escorregamentos. 

Os modelos de processos de apoio à tomada de decisão, fazem com que as 

decisões sejam tomadas com base em critérios racionais, que garantam a otimização 

dos retornos obtidos. Os modelos e técnicas utilizadas simplificam as situações reais, 

considerando-as determinísticas. De acordo com Bana (1995), a tomada de decisões 

faz parte do dia a dia e pode ser uma atividade complexa e passível de controversas. 

Neste item serão descritos os seguintes métodos de matrizes de decisão: 

GUT, AHP e FMEA. Serão avaliadas também as vantagens e desvantagens de cada 

método. Os métodos apresentados foram escolhidos, pois alguns empreendimentos 

já os utilizam de forma isolada para gestão de riscos. Sendo assim, os métodos serão 

estudados para enriquecer a metodologia desenvolvida nesta dissertação.  

 

2.3.1 Matriz GUT 

 

A matriz GUT é uma ferramenta de planejamento estratégico utilizada para 

priorizar a tomada de decisão, considerando a gravidade, a urgência e a tendência do 

evento relacionado. Geralmente, é utilizada para análise de riscos e mostram através 

da qualificação dos problemas quais são as prioridades, visando minimizar os 

impactos na empresa. É uma ferramenta gerencial que auxilia a empresa a definir 

suas estratégias e políticas a médio e longo prazo, dessa forma, o gestor pode agir 

com base em um escalonamento, identificando quais complicações devem ser 

resolvidas primeiro (FÁVERI, SILVA, 2016).  

A matriz GUT é baseada na avaliação dos problemas através de atribuição de 

notas para os aspectos de gravidade, urgência e tendência, direcionando assim as 

decisões mais complexas. Desse modo, atribui-se valores de 1 a 5 a cada uma das 

dimensões G, U e T, sendo a maior intensidade igual a 5 e a menor igual a 1, em 

seguida, multiplica-se cada variável para gerar um score por problema e aqueles que 

atingirem maior valor serão tratados com prioridades. 

O funcionamento da matriz é considerado simples, basta atentar ao conceito 

de cada variável, e acompanhar o passo a passo para a criação da tabela, de acordo 

com as definições propostas por Periard (2011): 
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• Gravidade: representa o impacto do problema analisado caso ele venha 

a acontecer (por exemplo: tarefas, pessoas, resultados, processos etc.). Nota-se seus 

efeitos a médio e longo prazo, caso o problema não seja resolvido. 

• Urgência: representa o prazo, tempo necessário ou disponível para 

corrigir o determinado problema analisado, quanto maior a urgência, menor o tempo 

disponível para resolver este problema. Sugere-se que faça o questionamento: “A 

resolução deste problema pode aguardar ou deve ser realizada imediatamente?” 

• Tendência: representa o potencial de crescimento do problema 

analisando e sua probabilidade de se tornar maior com o passar do tempo. Sugere-se 

que faça o questionamento: “Se eu não resolver esse problema agora, ele vai piorar 

pouco a pouco ou vai piorar bruscamente?”. 

O primeiro passo para a montagem da matriz de decisão pelo método GUT é 

a identificação e listagem dos problemas. O segundo passo é a classificação dos 

problemas, atribuindo notas para as variáveis de gravidade, urgência e tendência. O 

terceiro passo é a identificação das prioridades, através da multiplicação dos valores 

atribuídos à cada variável e posicionando os valores em forma de ranking, em que as 

maiores notas devem ficar no topo. O último passo é a decisão estratégica. Com a 

tabela completa, é possível identificar os problemas que apresentam maiores riscos a 

empresa. Portanto, deve-se definir planos de ação contendo os responsáveis, como 

será solucionado e prazos para a resolução dos problemas (PERIARD, 2011). 

As principais vantagens da matriz GUT é a simplicidade de utilizar e 

possibilidade de atribuir valores para cada caso concreto de maneira objetiva e é uma 

ferramenta da qualidade complementar a outras ferramentas de um sistema de gestão 

da qualidade, e está ligada ao ciclo PDCA na etapa de planejamento, onde acontecem 

identificações, priorizações e definições de planos de ação. A principal desvantagem 

da matriz GUT é a possibilidade de empate, causando dificuldade para a 

determinação de prioridades e a limitação no sentido de ferramenta de qualidade, 

onde é aconselhada a utilização de mais uma ferramenta para que seja segura a 

tomada de decisão. 

 

2.3.2 Método AHP 

 

O método AHP (Analytic Hierarchy Process) é uma técnica estruturada de 

análise de decisão e planejamento em ambientes complexos em que diversas 
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variáveis ou critérios são considerados para a priorização e seleção de alternativas ou 

projetos. 

A metodologia baseia-se no princípio de que para a tomada de decisão, a 

experiência e o conhecimento das pessoas são pelo menos tão valioso, quanto os 

dados utilizados (SCHMIDT, 1995). Caracteriza-se pela capacidade de analisar o 

problema de tomada de decisão através da construção de níveis hierárquicos e a 

comparação par-a-par dos níveis da hierarquia, dessa forma, tem-se uma visão global 

da situação, decompondo o problema em fatores, estes por sua vez, são decompostos 

em um novo nível de fatores, e assim por diante até determinado nível. A AHP consiste 

em três princípios básicos para a resolução de problema que são: a construção 

hierárquica, a definição de prioridades e a consistência lógica. 

Na construção de hierarquias o problema é estruturado em níveis, o que 

facilita ao decisor uma avaliação e compreensão dele. Para a aplicação é necessário 

que tanto os critérios como as alternativas possam ser estruturadas de forma 

hierárquica, sendo o propósito geral do problema como o primeiro nível, os critérios 

como segundo nível e as alternativas como terceiro nível (LISBOA, 2002).  

Na construção, todo os elementos deverão estar estruturados 

hierarquicamente ou em formato de árvore invertida. Devem ser incluídos detalhes 

relevantes para: representar o problema de tal modo que inclua todos os elementos 

importantes para a avaliação, sem que seja perdida a sensibilidade para que, se 

necessário, no desenrolar do processo os elementos possam ser mudados; 

considerar o ambiente que cerca o problema; identificar as questões ou atributos que 

contribuam para a solução; identificar os participantes associados com o problema 

(LISBOA, 2002). 

Na definição de prioridades os objetos são relacionados com situações 

observadas, comparando pares contendo um determinado foco, critério ou 

julgamentos paritários. Para o método AHP, estabelece-se uma comparação entre os 

critérios e indicadores aos pares, relacionando-os em cada nível da hierarquia. Esta 

relação representa o impacto relativo entre os níveis. O resultado é um vetor por nível 

das prioridades relativas dos pesos dos critérios/ indicadores de decisão. A tomada 

de decisão é dada pela classificação das alternativas em análise, ordenadas 

relativamente ao objetivo global (LISBOA, 2002). 

De acordo com Grandzol (2005), podem ser atribuídos pesos relativos, 

chamados prioridades, para diferenciar a importância de critérios na comparação dos 
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pares de cada nível da hierarquia. A escala de prioridades recomendada por Saaty 

(1991) varia de 1 a 9, sendo 1 significando a indiferença de importância de um critério 

em relação ao outro e 9 significando a extrema importância de um critério em relação 

ao outro. Os estágios intermediários apresentam a variação entre essas situações, 

conforme apresentado no Quadro 8. 
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QUADRO 8 – ESCALA DE INTENSIDADE DE IMPORTÂNCIA DA AHP 

Intensidade 

da 

importância 

Definição Explicação 

1 Mesma importância 
As duas atividades contribuem 

igualmente para o objetivo. 

3 
Importância pequena de 

uma sobre a outra 

A experiência e o julgamento 

favorecem levemente uma atividade 

em relação à outra. 

5 
Importância grande ou 

essencial 

A experiência e o julgamento 

favorecem fortemente uma atividade 

em relação à outra. 

7 
Importância muito grande 

ou demonstrada 

Uma atividade é muito fortemente 

favorecida em relação à outra; sua 

dominação de importância é 

demonstrada na prática. 

9 Importância absoluta 

A evidência favorece uma atividade 

em relação à outra com o mais alto 

grau de certeza. 

2, 4, 6, 8 

Valores intermediários 

entre os valores 

adjacentes 

Quando se procura uma condição de 

compromisso entre duas definições. 

Recíprocos 

dos valores 

acima de zero 

Se a atividade i recebe 

uma das designações 

diferentes acima de zero, 

quando comparada com 

a atividade j, então j tem 

o valor recíproco quando 

comparada com i. 

Uma designação razoável. 

Racionais 
Razões resultantes da 

escala. 

Se a consistência tiver de ser forçada 

para obter valores numéricos n, 

somente para completar a matriz. 

FONTE: SAATY, 1991  
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Para a consistência lógica, no método AHP, Schmidt (1995) propõe calcular a 

Razão de Consistência dos julgamentos. Se a consistência da matriz de comparação 

dos atributos for confirmada, o próximo passo é verificar qual dos atributos é o mais 

importante na opinião do julgador. Para o cálculo da razão de consistência, 

inicialmente deve ser calculado o índice de consistência (IC), utilizando a Equação 5. 

 

𝐼𝐶 =  
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 EQUAÇÃO 5 

Onde: 

λmax = Autovalor máximo; e 

n = dimensão da matriz. 

 

A Equação 6 apresenta o cálculo para a razão de consistência.  

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝐼𝐶

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑅𝑎𝑛𝑑ô𝑚𝑖𝑐𝑜 (𝐼𝑅) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛
 EQUAÇÃO 6 

 

Onde o índice randômico varia de acordo com apresentado na Tabela 1. 

 

TABELA 1 – ÍNDICE RANDÔMICO DO AHP 

Ordem 

da 

Matriz 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IR 0,00 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

FONTE: SAATY, 1991  
 

Após a análise dos atributos realiza-se uma comparação das alternativas 

duas-a-duas em relação a cada atributo. Então, o número de matrizes de comparação 

das alternativas será igual ao número de atributos, por exemplo: no caso de 4 

atributos, ter-se-ia 4 matrizes de comparação  

As principais vantagens do método AHP são a facilidade de uso e a habilidade 

de manusear com julgamentos inconsistentes, a representação hierárquica de um 

sistema pode ser usada para descrever como as mudanças em prioridades nos níveis 

mais altos afetam a prioridade dos níveis mais baixos, o desenvolvimento dos 

sistemas naturais montados hierarquicamente é muito mais eficiente do que os 

montados de forma geral e as hierarquias são estáveis, pois pequenas modificações 

têm efeitos pequenos e flexíveis. 
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Entre as desvantagens do método AHP estão a dificuldade de analisar 

cuidadosamente para identificar e caracterizar as propriedades dos níveis da 

hierarquia que afetam o desempenho do objetivo mais alto, a quantidade de 

alternativas aumenta sensivelmente o trabalho computacional e a quantidade de 

trabalho requerido aos decisores, para determinar todos os pares de comparação 

necessárias. 

 

2.3.3 FMEA 

 

A análise de modo e efeitos de falha potencial, conhecida como FMEA (Failure 

Mode and Effect Analysis), é uma ferramenta que, apropriadamente utilizada, busca 

evitar que ocorram falhas no projeto de um produto ou em um processo, por meio da 

análise de falhas potenciais e propostas de ações de melhoria.  

A metodologia FMEA é um método usualmente qualitativo e indutivo, que 

envolve o estudo dos modos de falhas - dos sistemas, subsistemas e componentes - 

e os efeitos. Os modos de falha potenciais podem ser, mas não se limitam a: trincas, 

deformações, vazamentos, curtos-circuitos, oxidações e fraturamentos. Além dos 

modos de falha, devem ser levantados os efeitos potenciais da falha, que podem ser 

barulhos, operações defeituosas, aparência degradada, instabilidade, operação 

intermitente, inoperância e operação prejudicadas. 

Segundo Caldeira (2008), o método permite avaliar os efeitos e sequência de 

acontecimentos decorrentes de cada modo de falha, determinar a importância de cada 

modo de falha, avaliar o impacto sobre a confiabilidade e segurança do sistema 

considerado e classificar os modos de falhas estudados. De acordo com Melo (2014), 

o objetivo do método é a eliminação ou o controle de todos os modos de falha de um 

sistema que possam colocar em risco seu funcionamento. 

Segundo Melo (2014), a primeira etapa fundamental do processo é a 

decomposição do sistema em itens, e essa etapa condiciona a análise subsequente. 

As funções de cada elemento devem ser especificadas. O modo de falha pode ser 

definido como a maneira com que o item falha ou deixa de apresentar a função 

desejada. Já o efeito relaciona-se com os resultados produzidos quando o modo de 

falha ocorre, ou seja, suas consequências.  

A principal vantagem do método FMEA é a possibilidade de diminuir a 

frequência de falhas. Outra vantagem deste método é melhorar a qualidade e a 
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segurança do processo no qual a metodologia é aplicada. Entre as desvantagens 

desta metodologia estão o tempo necessário para analisar e definir os índices das 

possíveis falhas que podem ocorrer e a exigência de uma equipe multidisciplinar, onde 

a experiência e o conhecimento do produto e do processo de cada membro da equipe 

são importantes. 

 

2.4 MODOS DE FALHA 

 

Os modos de falha são a maneira pela qual um componente ou sistema pode 

falhar ao cumprir o objetivo no projeto. O modo de falha pode ser também a causa de 

uma falha ou o efeito potencial em um sistema. 

De acordo com Andrade (2021) foi identificado que riscos controlados em 

planos de ações tem relação entre si, sendo assim, diversas ações podem ser 

atribuídas a um mesmo modo de falha. O trabalho publicado pelo Central Water 

Commission, 2019 apresenta a identificação dos principais modos de falha que podem 

ocorrer em uma barragem (Quadro 9). Essa classificação pode ser utilizada tanto para 

barragens de terra quanto para barragens de concreto.  

QUADRO 9 -IDENTIFICAÇÃO DOS MOODOS DE FALHA POR ESTRUTURA DA BARRAGEM 

Estrutura Estrutura secundaria vinculada Modo de Falha 

Fundação Fundação da Barragem Erosão Interna 

Fundação Fundação da Barragem 
Movimentação (vertical e 

horizontal) e/ou perda de contato 
estrutura-fundação 

Fundação Fundação da Barragem Liquefação 

Fundação Ombreiras e "abraços" Erosão Interna 

Fundação Ombreiras e "abraços" 
Movimentação (vertical e 

horizontal) 

Fundação Ombreiras e "abraços" Liquefação 

Superestrutura 
Corpo da Barragem (incluindo filtros e 

drenos) 
Trincas 

Superestrutura 
Corpo da Barragem (incluindo filtros e 

drenos) 
Movimentação (vertical e 

horizontal) 

Superestrutura 
Corpo da Barragem (incluindo filtros e 

drenos) 
Liquefação 

Superestrutura 
Corpo da Barragem (incluindo filtros e 

drenos) 
Erosão Interna/Pipping 

Superestrutura 
Corpo da Barragem (incluindo filtros e 

drenos) 
Fraturamento Hidráulico 

Superestrutura Núcleo/Face Impermeável Trincas 

Superestrutura Núcleo/Face Impermeável 
Movimentação (vertical e 

horizontal) 
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Estrutura Estrutura secundaria vinculada Modo de Falha 

Superestrutura Núcleo/Face Impermeável Degradação do Material Vedante 

Superestrutura 

Elementos Civis adicionais ao corpo da 
barragem (túneis, galerias, obras civis 
de concreto ou de material diferente da 

barragem) 

Deformações 

Superestrutura 

Elementos Civis adicionais ao corpo da 
barragem (túneis, galerias, obras civis 
de concreto ou de material diferente da 

barragem) 

Degradação do Material Vedante 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Obras Civis Erosão no contato 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Obras Civis Galgamento do Vertedouro 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Obras Civis 
Galgamento da Crista da 

Barragem 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Obras Civis 
Degradação do Material 

(Concreto) 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Obras Civis 
Ruptura por deformação e/ou 

Perda do Equilíbrio como Corpo 
Rígido 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Equipamentos Eletromecânicos 
Obstrução/Mal funcionamento de 

Comportas do Vertedouro 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Equipamentos Eletromecânicos 
Colapso da Comporta do 

Vertedouro 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Equipamentos Eletromecânicos 
Perda da alimentação elétrica e 

redundância 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Equipamentos Eletromecânicos Erro operacional 

Reservatório Margens e Encostas Movimentação de Encostas 

Reservatório Margens e Encostas 
Queda de Blocos/Instabilidade 

Geológica de Taludes 

FONTE: Adaptado de Central Water Commission, 2022. 
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2.5 CLASSIFICAÇÃO DE BARRAGENS 

 

As barragens serão classificadas pelos órgãos fiscalizadores, por categoria 

de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume, com base em critérios 

gerais estabelecidos na resolução nº 143, de 10 de julho de 2012. Para barragem 

entende-se que é qualquer estrutura em um curso permanente ou temporário de água 

para fins de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de 

líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas associadas. Podem 

ser atribuídas as seguintes classes de classificação do risco da barragem: A, B, C, D 

e E, sendo A a classe que apresenta maior risco e E a classe que apresenta menor 

risco. 

Fusaro (2003) propôs uma nova metodologia para classificação de barragens 

a fim de obter uma ferramenta gerencial adequada do ponto de vista de engenharia. 

Nesta metodologia a classificação da barragem é determinada a partir do risco 

representado por essa estrutura, sendo esse risco igual à probabilidade multiplicada 

pela consequência do evento (Equação 7). A probabilidade é obtida pela soma do seu 

potencial de risco (P) – parâmetro resultado de constantes – com a vulnerabilidade 

(V) – parâmetro variável, que diz respeito às condições atuais condições de 

conservação das estruturas. A consequência (C) busca estimar os danos 

consequentes de uma ruptura (QUADRO 10). A Figura 15 representa as classes 

obtidas conforme os critérios de classificação apresentados. 

 

Risco = (P + V) x C EQUAÇÃO 7 

 

QUADRO 10 – CRITÉRIOS PARA ESTABELECIMENTO DA CLASSE DE UMA BARRAGEM 

RISCO CLASSE 

Se (P+V) > 400 e/ou se (C) > 5,5 A 

Se 200< (P+V) < 400 e (C) <3,5 

ou se (P+V) < 400 e 3,5 < (C) < 5,5 

B 

Se (P+V) < 200 e se (C) < 3,5 C 

FONTE: FUSARO, 2003. 
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FIGURA 15 – DISTRIBUIÇÃO DAS CLASSES DAS BARRAGENS 

 

FONTE: FUSARO, 2003. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Os procedimentos metodológicos para o auxílio a tomada de decisão por parte 

dos responsáveis técnicos de barragens em situações críticas que coloquem a 

segurança do empreendimento em risco, serão apresentados neste item. 

Este item foi dividido em oito etapas, sendo: 

 Primeira etapa – Identificação dos modos de falha; 

 Segunda etapa – Avaliação das principais atividades de engenharia 

focadas na segurança de barragens; 

 Terceira etapa – Cadastro das ações e pendências que visam garantir 

a segurança da barragem e classificação GUT; 

 Quarta etapa – Avaliação das principais atividades de engenharia; 

 Quinta etapa – Classificação das ações em grupos de acordo com a 

sua prioridade; 

 Sexta etapa – Classificação dos modos de falha de acordo com a sua 

prioridade; 

 Sétima etapa – Ordenação das ações de acordo com a prioridade; e 

 Oitava etapa – Classificação da barragem. 

A sequência de etapas detalhadas está apresentada no fluxograma da Figura 

16. 

As etapas listadas serão detalhadas nos itens 3.1a 3.8. 
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FIGURA 16 – FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA 

 

FONTE: A autora, 2022. 
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3.1 PRIMEIRA ETAPA – IDENTIFICAÇÃO DOS MODOS DE FALHA  

A primeira etapa do desenvolvimento consistiu na identificação dos modos de 

falha que podem ocorrer em barragens, as quais afetam diretamente a integridade da 

barragem e estruturas associadas. Inicialmente foram identificadas quais as principais 

estruturas passiveis de apresentarem falhas e em seguida quais seriam as estruturas 

secundárias vinculadas as falhas. Os modos de falha possíveis de ocorrer em cada 

estrutura seguem o Central Water Commission (Quadro 11). 

QUADRO 11 -IDENTIFICAÇÃO DOS MOODOS DE FALHA POR ESTRUTURA DA BARRAGEM 

Estrutura Estrutura secundaria vinculada Modo de Falha 

Fundação Fundação da Barragem Erosão Interna 

Fundação Fundação da Barragem 
Movimentação (vertical e 

horizontal) e/ou perda de contato 
estrutura-fundação 

Fundação Fundação da Barragem Liquefação 

Fundação Ombreiras e "abraços" Erosão Interna 

Fundação Ombreiras e "abraços" 
Movimentação (vertical e 

horizontal) 

Fundação Ombreiras e "abraços" Liquefação 

Superestrutura 
Corpo da Barragem (incluindo filtros e 

drenos) 
Trincas 

Superestrutura 
Corpo da Barragem (incluindo filtros e 

drenos) 
Movimentação (vertical e 

horizontal) 

Superestrutura 
Corpo da Barragem (incluindo filtros e 

drenos) 
Liquefação 

Superestrutura 
Corpo da Barragem (incluindo filtros e 

drenos) 
Erosão Interna/Pipping 

Superestrutura 
Corpo da Barragem (incluindo filtros e 

drenos) 
Fraturamento Hidráulico 

Superestrutura Núcleo/Face Impermeável Trincas 

Superestrutura Núcleo/Face Impermeável 
Movimentação (vertical e 

horizontal) 

Superestrutura Núcleo/Face Impermeável Degradação do Material Vedante 

Superestrutura 

Elementos Civis adicionais ao corpo da 
barragem (túneis, galerias, obras civis 
de concreto ou de material diferente da 

barragem) 

Deformações 

Superestrutura 

Elementos Civis adicionais ao corpo da 
barragem (túneis, galerias, obras civis 
de concreto ou de material diferente da 

barragem) 

Degradação do Material Vedante 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Obras Civis Erosão no contato 
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Estrutura Estrutura secundaria vinculada Modo de Falha 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Obras Civis Galgamento do Vertedouro 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Obras Civis 
Galgamento da Crista da 

Barragem 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Obras Civis 
Degradação do Material 

(Concreto) 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Obras Civis 
Ruptura por deformação e/ou 

Perda do Equilíbrio como Corpo 
Rígido 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Equipamentos Eletromecânicos 
Obstrução/Mal funcionamento de 

Comportas do Vertedouro 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Equipamentos Eletromecânicos 
Colapso da Comporta do 

Vertedouro 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Equipamentos Eletromecânicos 
Perda da alimentação elétrica e 

redundância 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) 

Equipamentos Eletromecânicos Erro operacional 

Reservatório Margens e Encostas Movimentação de Encostas 

Reservatório Margens e Encostas 
Queda de Blocos/Instabilidade 

Geológica de Taludes 

FONTE: Adaptado de Central Water Commission, 2022. 

3.2 SEGUNDA ETAPA – AVALIAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DE 

ENGENHARIA FOCADAS NA SEGURANÇA DE BARRAGENS  

A segunda etapa consistiu na avaliação das principais atividades de 

engenharia focadas na segurança de barragens. Estas atividades podem ser definidas 

de acordo com o conhecimento técnico do engenheiro responsável pela segurança da 

barragem. Para avaliar a prioridade de cada uma das atividades definidas em cada 

um dos modos de falha, foi aplicado o método AHP. As atividades de engenharia 

foram comparadas entre si, por meio de atribuição de notas, utilizando a escala 



66 

 

apresentada no Quadro 8 presente no item 2.3.2 desta dissertação, levando em 

consideração o modo de falha analisado (QUADRO 12).  

Sendo assim, primeiro é analisada a atividade da primeira linha com a 

atividade da primeira coluna. Se as atividades forem iguais, o valor atribuído à matriz 

deve ser igual a 1, se não os valores podem variar conforme escala mencionada 

anteriormente. Em seguida, deve ser comparada a atividade da primeira linha com a 

atividade da segunda coluna. Quando as comparações das atividades analisadas já 

foram realizadas anteriormente na mesma matriz, pode ser atribuído ao seu valor o 

inverso do valor inserido anteriormente. 

Após inseridos os valores das comparações na matriz deve ser feita a soma 

dos valores atribuídos para cada coluna (Equações 8, 9 e 10). Para definir a prioridade 

(Quadro 12) de cada atividade é calculada a média das razões dos valores atribuídos 

para cada atividade em relação à soma da respectiva coluna (Equações 11, 12 e 13). 

 

QUADRO 12 – AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA DE ACORDO COM O MODO DE 
FALHA 

Modo de Falha Atividade 1 Atividade 2 Atividade 3 Prioridade (%) 

Atividade 1 1 (I1,2) (I1,3) PA1 

Atividade 2 1/(I1,2) 1 (I2,3C) PA2 

Atividade 3 1/(I1,3) 1/(I2,3) 1 PA3 

∑ ∑A1 ∑A2 ∑A3 100% 

 

Sendo: 

 Ii,j = Intensidade da importância, valores variando de 1 a 9, de acordo 

com o Quadro 8; 

 ∑A1 = Somatório de intensidades de importância da Atividade 1; 

 ∑A2 = Somatório de intensidades de importância da Atividade 2; 

 ∑A3 = Somatório de intensidades de importância da Atividade 3; 

 PA1 = Prioridade da atividade 1; 

 PA2 = Prioridade da atividade 2; e 

 PA3 = Prioridade da atividade 3. 

Onde: 

 

∑𝐴1 =  1 +  (1/𝐴)  +  (1/𝐵) EQUAÇÃO 8 
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∑𝐴2 =  (𝐴) +  1 +  (1/𝐶) EQUAÇÃO 9 

∑𝐴3 =  𝐵 +  𝐶 +  1 EQUAÇÃO 10 

𝑃𝐴1 =

1
∑A1

+
𝐴

∑A2
+

𝐵
∑A3

 

3
× 100 

EQUAÇÃO 11 

𝑃𝐴2 =  

1/𝐴
∑A1

+
1

∑A2
+

𝐶
∑A3

 

3
× 100 

EQUAÇÃO 12 

𝑃𝐴3 =  

1/𝐵
∑A1

+
1/𝐶
∑A2

+
1

∑A3
 

3
× 100  

EQUAÇÃO 13 

 

Para validar o resultado final da AHP, foi calculada a razão de consistência 

(Quadro 14). Para isso, foi realizada a soma dos pesos de cada linha de atividade de 

engenharia, conforme Equação 14. O processo foi repetido para as demais atividades 

de engenharia, conforme Equações 15 e 16. Em seguida foi calculada a razão do peso 

em relação à prioridade. Na sequência foi feita a média das razões calculadas no 

passo anterior, resultando no autovalor máximo (λmax) (Equação 17). Assim o índice 

de consistência (CI) foi calculado utilizando a Equação 18e em seguida a razão de 

consistência utilizando a Equação 19. 

 

QUADRO 13 – CÁLCULO DA RAZÃO DE CONSISTÊNCIA 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade 

Autovalor 
máximo 

Índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

Índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência  
(CR) 

∑P1 ∑P1/PA1 

λmax CI RI CR ∑P2 ∑P2/PA2 

∑P3 ∑P3/PA3 
FONTE: A autora, 2022. 

 

Sendo: 

 ∑P1 = Somatório dos pesos da atividade 1; 

 ∑P2 = Somatório dos pesos da atividade 2; 

 ∑P3 = Somatório dos pesos da atividade 3; 

 λmax = Autovalor máximo; 

 CI = Índice de consistência atual; 
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 RI = Índice de consistência de Saaty; 

 CR = Consistência; e 

 n = dimensão da matriz. 

Onde: 

 

∑𝑃1 = (1 × 𝑃𝐴1) +  (𝐼1,2  × 𝑃𝐴2) + (𝐼1,3  × 𝑃𝐴3) EQUAÇÃO 14 

∑𝑃2 = (
1

𝐼1,2
× 𝑃𝐴1) +  (1 × 𝑃𝐴2) + (𝐼2,3  × 𝑃𝐴3) 

EQUAÇÃO 15 

∑𝑃3 = (
1

𝐼1,3
× 𝑃𝐴1) + (

1

𝐼2,3
 × 𝑃𝐴2) + (1 × 𝑃𝐴3) 

EQUAÇÃO 16 

λmax =
∑P1/PA1 +  ∑P2/PA2 +  ∑P3/PA3

3
  

EQUAÇÃO 17 

𝐶𝐼 =  
λ max − 𝑛

𝑛 − 1
  

EQUAÇÃO 18 

𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

EQUAÇÃO 19 

3.3 TERCEIRA ETAPA – CADASTRO DAS AÇÕES E PENDÊNCIAS QUE 

VISAM GARANTIR A SEGURANÇA DA BARRAGEM E CLASSIFICAÇÃO 

GUT  

As prioridades de cada modo de falha definidas na AHP foram utilizadas 

posteriormente para majorar as ações, que foram cadastradas na terceira etapa. A 

terceira etapa consistiu no cadastro das ações e pendências que visam garantir a 

segurança da barragem, atividade realizada pelos engenheiros responsáveis pela 

barragem. As ações podem consistir em uma manutenção pontual num instrumento, 

avaliação de dados de instrumentação que indicam o deslocamento da estrutura, a 

inspeção de uma trinca, a necessidade de refazer as análises de estabilidade dos 

taludes, entre outros.  

Cada uma das ações ou pendências cadastradas deve ser atribuída a uma 

estrutura, estrutura secundaria e a um modo de falha, conforme listado na primeira 

etapa (Quadro 14). 
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QUADRO 14 – AÇÃO E/OU PENDÊNCIA E IDENTIFICAÇÃO DA ESTRUTURA E MODO DE FALHA 

Ação/Pendência Estrutura 
Estrutura 

secundária 
vinculada 

Modo de falha 

Ação/Pendência 01 Estrutura 01 
Estrutura secundária 

vinculada 01 
Modo de falha 

01 

Ação/Pendência 02 Estrutura 02 
Estrutura secundária 

vinculada 02 
Modo de falha 

02 
FONTE: A autora, 2022. 

 

Após cadastrar a ação/pendência e identificada a estrutura e o modo de falha, 

o engenheiro responsável deve classificar a ação utilizando a matriz GUT. A escala 

de classificação deve ser realizada conforme apresentado no Quadro 15. 

 

QUADRO 15 – CLASSIFICAÇÃO DA MATRIZ GUT 

Gravidade (G) Urgência (U) Tendência (T) 

5 = extremamente grave 
5 = precisa de ação 

imediata 

5 = irá piorar rapidamente 

se nada for feito 

4 = muito grave 4 = é urgente 
4 = irá piorar em pouco 

tempo se nada for feito 

3 = grave 3 = o mais rápido possível 3 = irá piorar 

2 = pouco grave 2 = pouco urgente 
2 = irá piorar a longo 

prazo 

1 = sem gravidade 1 = pode esperar 1 = não irá mudar 

FONTE: A autora, 2022. 

 

O resultado final da matriz GUT é o produto dos índices de gravidade, 

urgência e tendência e pode resultar valor que varia entre “1” e “125”. Numa situação 

que é considerada sem gravidade (1), que pode esperar (1) e que não irá mudar (1) o 

resultado final da matriz GUT é igual a 1 (1 x 1 x 1). Em outra situação pode se 

identificar extrema gravidade (5), que precisa de ação imediata (5) e irá piorar 

rapidamente se nada for feito (5) o resultado da GUT é igual a 125 (5 x 5 x 5). 

3.4 QUARTA ETAPA – AVALIAÇÃO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DE 

ENGENHARIA  

Na quarta etapa, após o cadastro da ação, identificação da estrutura, estrutura 

secundaria vinculada e modo de falha, e da atribuição dos valores de gravidade, 
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urgência e tendência, o engenheiro responsável deve avaliar as atividades de 

engenharia que visam garantir a segurança do empreendimento.  

Para a análise da instrumentação, cada instrumento que afeta a ação 

cadastrada, deve ser avaliado, verificando se os dados de leitura estão dentro da faixa 

de referência ou histórica ou, se estão acima ou abaixo dos valores de referência ou 

históricos, conforme detalhado no Quadro 16.  

Na análise da inspeção deve ser avaliada se foram identificadas anomalias ou 

não, e no caso de uma anomalia existente/identificada deve ser avaliado se a mesma 

se manteve constante (igual) ou se a anomalia piorou. Na avaliação dos projetos e 

das análises de estabilidade, a ação pode estar de acordo com o projeto, divergente 

do projeto ou melhorando as condições de projeto (Quadro 16). 

O valor resultante da matriz GUT poderá ser majorado ou minorado de acordo 

com a avaliação das atividades de engenharia, conforme apresentado no Quadro 16. 

As porcentagens de majoração e minoração são atribuídas de acordo com a 

priorização da atividade, baseada no modo de falha, na matriz AHP, elaborada na 

segunda etapa da metodologia. 

 
QUADRO 16 – MAROJAÇÃO E MINORAÇÃO DAS AÇÕES 

Atividade de Engenharia Resultado da análise Majoração/Minoração 

Análise dos dados de 

instrumentação 

Dentro da faixa de 

referência/histórica 
Mantém-se 

Abaixo/Acima do valor de 

referência/histórico 
Majoração 

Inspeção 

Igual/Não foram 

identificadas anomalias 
Mantém-se 

Piorou/Foram 

identificadas anomalias 
Majoração 

Análise do 

projeto/estabilidade 

Condições de projeto 

melhoradas 
Minoração 

De acordo com o projeto Mantém-se 

Divergente do projeto Majoração 

FONTE: A autora, 2022. 
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3.5 QUINTA ETAPA – CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES EM GRUPOS DE 

ACORDO COM A SUA PRIORIDADE  

A quinta etapa visou realizar a classificação das ações em grupos de acordo 

com a sua prioridade, levando em consideração o resultado final do valor da matriz 

GUT, podendo este ter sido majorado ou minorado na etapa quatro. As prioridades 

foram classificadas de acordo com a urgência de execução de cada ação e/ou 

pendência, conforme a Tabela 2. 

TABELA 2 – DEFINIÇÃO DOS GRUPOS DE PRIORIDADE 

Grupo de prioridade Prazo Variação da GUT 

1 Longo Prazo GUT < 15 

2 Médio Prazo 15 < GUT < 45 

3 Curto Prazo 45 < GUT < 100 

4 Imediato GUT > 100 

FONTE: A autora, 2022. 

 

3.6 SEXTA ETAPA – CLASSIFICAÇÃO DOS MODOS DE FALHA DE 

ACORDO COM A SUA PRIORIDADE  

A sexta etapa consistiu em classificar os modos de falha de acordo com a sua 

prioridade. Foram verificadas quantas ações eram atribuídas a cada modo de falha e 

qual era o grupo de prioridade de cada ação. Foi feita uma média ponderada, em que 

os grupos 1, 2 3 e 4 receberam pesos 1, 2, 3 e 4, respectivamente, para determinar 

quais modos de falha são prioritários (Quadro 17).  

QUADRO 17 - PRIORIDADE DOS MODOS DE FALHA 

Modo de Falha 

Número de ações por Grau de 
prioridade Prioridade do 

modo de falha 
Grau de 

risco 
Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4 

Modo de Falha 1 nG1,1 nG1,2 nG1,3 nG1,4 PMF1(F)=21% GR1 

Modo de Falha 2 nG2,1 nG2,2 nG2,3 nG2,4 PMF263% GR2 

Modo de Falha 31 nG3,1 nG3,2 nG3,3 nG3,4 PMF316% GR3 

Σ Σ G1 Σ G2 Σ G3 Σ G4 100%  

FONTE: A autora, 2022. 

Sendo: 

 nAGi,j  =.Número de ações pertencentes para cada grupo, onde i 

representa o número do grau e j representa o número do modo de falha 

analisado; 
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 PMF1 = Prioridade do modo de falha 1; 

 PMF2 = Prioridade do modo de falha 2; 

 PMF3 = Prioridade do modo de falha 3; 

 Σ G1 = Somatório de ações atribuídas ao grau de prioridade 1; 

 Σ G2 = Somatório de ações atribuídas ao grau de prioridade 2; 

 Σ G3 = Somatório de ações atribuídas ao grau de prioridade 3; 

 GR1 = Grau de risco do modo de falha 1; 

 GR2 = Grau de risco do modo de falha 2; e 

 GR3 = Grau de risco do modo de falha 3. 

Onde: 

 

Σ G1 = n𝐺1,1 +  n𝐺2,1 +  n𝐺3,1 EQUAÇÃO 20 

Σ G2 = n𝐺1,2 +  n𝐺2,2 +  n𝐺3,2 EQUAÇÃO 21 

Σ G3 = n𝐺1,3 +  n𝐺2,3 +  n𝐺3,3 EQUAÇÃO 22 

Σ G4 = n𝐺1,4 +  n𝐺2,4 +  n𝐺3,4 EQUAÇÃO 23 

𝑃𝑀𝐹1 =
(nG1,1 × 1) + (nG1,2 × 2) + (nG1,3 × 3) + (nG1,4 × 4)

(Σ G1 × 1) + (Σ G2 × 2) + ( Σ G3 × 3) + (Σ G4 × 4)
  

EQUAÇÃO 24 

𝑃𝑀𝐹2 =
(nG2,1 × 1) + (nG2,2 × 2) + (nG2,3 × 3) + (nG2,4 × 4)

(Σ G1 × 1) + (Σ G2 × 2) + ( Σ G3 × 3) + (Σ G4 × 4)
   

EQUAÇÃO 25 

𝑃𝑀𝐹3 =
(nG3,1 × 1) + (nG3,2 × 2) + (nG3,3 × 3) + (nG3,4 × 4)

(Σ G1 × 1) + (Σ G2 × 2) + ( Σ G3 × 3) + (Σ G4 × 4)
   

EQUAÇÃO 26 

𝐺𝑅1 =  𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 1  EQUAÇÃO 27 

𝐺𝑅2 =  𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 2 EQUAÇÃO 28 

𝐺𝑅3 = 𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟 𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 3 EQUAÇÃO 29 

 

3.7 SÉTIMA ETAPA – ORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE ACORDO COM A 

PRIORIDADE  

 

A sétima etapa compreendeu na uma classificação numérica em ordem 

crescente das ações e/ou pendências com dados primários (GUT) e com dados 

secundários (modo de falha), conforme Tabela 3. 
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TABELA 3 – CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES POR PRIORIDADE 

Ação/Pendência Modo de falha 
Prioridade do 
modo de falha 

Total 

Ação/Pendência 01 Modo de falha 01 PMF1 GUT1 

Ação/Pendência 02 Modo de Falha 02 PMF2 GUT2 

Ação/Pendência 03 Modo de Falha 03 PMF3 GUT3 

FONTE: A autora, 2022. 

 

Sendo: 

 GUTi = Valor resultante da GUT para cada ação.  

 

3.8 OITAVA ETAPA – CLASSIFICAÇÃO DA BARRAGEM  

Por fim, na última etapa, foi realizada a classificação da barragem. Na oitava 

etapa a metodologia apresentada no item 2.5 foi readequada para as condições da 

barragem de estudo. Para esta dissertação foi considerado para o potencial de risco 

(P) uma relação da quantidade de ações pertencentes ao grupo prioritário (Grupo 4) 

com a quantidade total de ações. Para a vulnerabilidade foram consideradas, em 

relação ao total, todas as ações que, na avaliação das atividades de engenharia, 

obtiveram um resultado insatisfatório, sendo, para a avaliação dos dados de 

instrumentação, a obtenção de valores em desacordo com as faixas de referência ou 

históricas, para a avaliação da inspeção as ações em que foram encontradas 

anomalias ou as anomalias monitoradas tiveram algum tipo de piora, e para as 

análises de projeto as ações que estiverem em desacordo com o projeto. Já para a 

consequência foram avaliadas todas as ações que foram consideradas para o 

potencial de risco e para a vulnerabilidade simultaneamente.  

 

TABELA 4 – CRITÉRIOS PARA ESTABELECIMENTO DA CLASSE DE UMA BARRAGEM 

Risco Classe 

0,9 < (P+V) <= 2 e 0 < C <= 1 B1 

0 < (P+V) <= 0,9 e 0 < C <= 1 B2 

0 < (P+V) <= 0,8 e 0 < C <= 0,6 B3 

0 < (P+V) <= 0,4 e 0,2 < C <= 0,4 B4 
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0 < (P+V) <= 0,4 e 0 < C <= 0,2 C 

FONTE: A autora, 2022. 
 

A Figura 17 representa as classes obtidas conforme o critério apresentado na 

Tabela 4. Note que cada classe apresenta uma cor de limitação do gráfico da Figura 

citada, facilitando a identificação da classe da barragem em análise com a 

demarcação com um marcador (•), por exemplo. 

 

FIGURA 17 – DISTRIBUIÇÃO DAS CLASSES DAS BARRAGENS 

 

FONTE: A autora, 2022. 
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4 APRESENTAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

Para o desenvolvimento deste estudo de caso foram utilizados dados de uma 

barragem de terra e enrocamento pertencente à uma concessionária de energia e que, 

devido a confidencialidade temporária dos dados, não será identificada. Na Figura 18 

se encontra apresentada a planta baixa da barragem de estudo e na Figura 19 se 

encontra a seção B, que é a seção central desta barragem.  

 

FIGURA 18 – PLANTA BAIXA DA BARRAGEM DE ESTUDO (SEM ESCALA) 

 

FONTE: A autora, 2022. 
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FIGURA 19 – SEÇÃO PRINCIPAL DA BARRABEM DE ESTUDO – SEÇÃO B 

 

FONTE: A autora, 2022. 
 

A barragem de estudo está localizada no nordeste brasileiro e a sua 

construção foi finalizada no ano 2002. A barragem possui elevação da crista em 112 

metros, largura da crista igual a 7 metros, 612 metros de comprimento e a elevação 

do nível d’água é mantida em 110 metros. 

O empreendimento foi construído sob uma base de rocha com aluvião e o 

material utilizado para a construção foi enrocamento. A Tabela 5 apresenta os 

parâmetros geotécnicos dos materiais da barragem em questão. 
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TABELA 5 – PARÂMETROS GEOTÉCNICOS DOS MATERIAIS 

MATERIAL 
Coesão 

c’ (tf/m²) 

Ângulo de atrito 

interno 

Φ (º) 

Peso específico 

natural 

ϒ (tf/m³) 

Aterro com 

material random 
0 28 1,50 

Aluvião 0 28 1,50 

E*0 0 48 2,15 

E*1 0 48 2,10 

E*2 0 48 2,10 

E*3 0 48 2,00 

E*4 0 48 1,95 

T**1/T**1’ 0 48 2,20 

T**2 0 48 2,20 

SC*** 10 28 1,80 

*E = Enrocamento; 
**T = Transição de rocha sã; 
***SC = Solo residual/coluvial. 

FONTE: A autora, 2022. 

 

A barragem de estudo possui diversos instrumentos geotécnicos instalados, 

entre eles piezômetros, medidores de nível d’água, medidores hidrostáticos de 

recalques. É importante citar a instrumentação presente na barragem de estudo 

devido à relevância dos dados no monitoramento dos instrumentos de uma estrutura 

para assegurar a integridade da mesma. 

  



78 

 

5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo, todos os resultados da aplicação do método desenvolvido 

estão apresentados e discutidos. 

 

5.1 AVALIAÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNICA PRESENTE NA 

ÁREA DE ESTUDO 

 

Neste item encontra-se apresentada a avaliação dos dados fornecidos pela 

instrumentação geotécnica da barragem de estudo. Os instrumentos avaliados foram 

apresentados na revisão bibliográfica desta dissertação.  

A avaliação da instrumentação geotécnica é importante pois é ela que fornece 

dados para classificar a integridade da estrutura monitorada. Essa é uma das 

principais atividades de engenharia que visam garantir a segurança de uma barragem. 

Foi realizada a avaliação de instrumentos de medição de nível d’água, poropressões 

e recalques.  

No gráfico de tempo versus nível d’água do reservatório (m) (FIGURA 20) 

pode ser verificado que o nível d’água se eleva à medida que o reservatório é enchido 

e se mantem constante ao longo dos anos de monitoramento. É importante que o nível 

d’água tenha um comportamento de estabilização pois a variação do nível d’água do 

reservatório pode refletir na barragem danos como erosões e processo de liquefação, 

afetando diretamente a estabilidade do barramento. 

No gráfico de tempo versus elevação do nível d’água (m) (FIGURA 21) pode 

ser observado o comportamento do nível d’água no interior da barragem ao longo do 

tempo de operação do empreendimento. Pode-se notar que houve elevação do nível 

d’água a partir da data 18/11/2010. Foi constatado pelo técnico responsável pelas 

leituras da instrumentação deste empreendimento que essa elevação foi dada pela 

troca do equipamento de leitura (PIU) e não foi aplicada a equação de calibração para 

as novas leituras.  Grandes variações do nível d’água no interior da barragem podem 

indicar a ineficiência dos drenos. Este problema, caso não seja resolvido, pode levar 

ao rompimento da barragem. 

No gráfico de tempo versus poropressão (kPa) (FIGURA 22) é possível 

verificar uma variação da poropressão do piezômetro de Casagrande PZM 01 entre 

os dias 04/08/2003 e 18/08/2003. Essa variação se comparada aos valores de projeto, 
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onde foram calculados o valor de atenção igual a 83,86 kPa, valor de alerta igual a 

92,86 kPa e valor limite igual a 101,86 kPa, sendo assim, os valores desse período 

não ultrapassaram os valores de controle e, portanto, não foi considerada crítica. Esta 

variação pode ter sido ocasionada por diversos motivos, tais como: uma infiltração de 

água que foi dissipada ao longo do tempo e normalizada; por erros de leitura conforme 

apresentados no item 2.2.1.3, entre outras possibilidades. 

O monitoramento do recalque é importante, principalmente, após o final da 

construção, para a avaliação do assentamento da estrutura e validação de acordo 

com os projetos. A tendência do comportamento do recalque de uma estrutura é 

diminuir ao longo do tempo, como é possível identificar no gráfico tempo versus 

recalque (mm) (FIGURA 23), em que no período inicial teve um aumento de recalques 

e uma estabilização ao longo do tempo. O aumento repentino do recalque indica uma 

movimentação na estrutura e pode ter diferentes causas, como fraturamento da rocha 

da fundação e abalos sísmicos. 
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FIGURA 20 – MONITORAMENTO DO NÍVEL D’ÁGUA DO RESERVATÓRIO 

 

 

FONTE: A autora, 2022. 
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FIGURA 21 – MONITORAMENTO DO MEDIDOR DE NÍVEL D’ÁGUA 

 

FONTE: A autora, 2022. 
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FIGURA 22 – MONITORAMENTO DA POROPRESSÃO 

 

FONTE: A autora, 2022. 
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FIGURA 23 – MONITORAMENTO DO RECALQUE 

 

FONTE: A autora, 2022. 

 

 

 

  

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

13/02/2002 23/04/2004 02/07/2006 09/09/2008 18/11/2010 26/01/2013 06/04/2015 14/06/2017 23/08/2019 31/10/2021

R
ec

al
q

u
e 

(m
m

)

Data

CR-01 CR-02 CR-03 CR-04



84 

 

5.2 ANÁLISE DE ESTABILIDADE DA BARRAGEM 

 

A análise de estabilidade, assim como a análise dos dados de instrumentação, 

é uma atividade importante para garantir a integridade da estrutura. Algumas das 

ações cadastradas em planos de ações estão relacionadas à análise de estabilidade 

da barragem, por esse motivo essa análise será apresentada neste irem. A seção 

utilizada para realizar a análise de estabilidade foi apresentada no item 4.1 (FIGURA 

19), assim como os parâmetros de resistência dos materiais (TABELA 5). Para as 

análises foi considerada a condição de operação normal, sendo considerado para o 

nível d’água de montante a elevação de 110 metros, de acordo com a média 

apresentada pelo monitoramento apresentado no item 4.2. As análises foram 

realizadas levando em consideração os métodos de Bishop e Morgenstern Price 

(FIGURAS 24 e 25). Estes métodos foram escolhidos devido a abrangência das 

condições de contorno e resultados coerentes que os métodos oferecem.  

 



85 

 

 

FIGURA 24 – RESULTADO DA ANÁLISE DE ESTABILIDADE PELO MÉTODO DE BISHOP 

 

FONTE: A autora, 2022. 
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FIGURA 25 – RESULTADO DA ANÁLISE DE ESTABILIDADE PELO MÉTODO DE MORGENSTERN PRICE 

 

FONTE: A autora, 2022. 
  



87 

 

 

Os fatores de segurança (FS) obtidos em ambas análises resultaram em 1,3. 

De acordo com a norma reguladora a condição do talude para o FS igual a 1,3 é 

estável e a possibilidade de o talude sofrer ruptura quando submetido a condições 

críticas (percolação d’água) é menor. Para avaliar o FS resultante da análise de 

estabilidade quanto à norma ABNT NBR 11682:2009, deve ser levado em 

consideração o nível de segurança contra danos a vidas humanas e o nível de 

segurança contra danos materiais e ambientais, sendo o FS mínimo igual a 1,3. Nesse 

sentido, a autora desta dissertação entende que a norma deixa brechas, pois o 

número de algarismos significativos é baixo, por exemplo, um fator de segurança igual 

a 1,26 é arredondado para 1,3, assim como 1,34 também é arredondado para 1,3.  

 

5.3 APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO METODOLOGICO PARA 

DETERMINAR MODOS DE FALHA, AÇÕES E PENDÊNCIAS 

PRIORITÁRIAS E CLASSIFICAR A BARRAGEM 

 

5.3.1 Primeira etapa – identificação dos modos de falha 

 

A primeira etapa da metodologia consistiu em identificar as estruturas, 

estruturas secundarias vinculadas e os modos de ação que afetam a segurança da 

barragem de estudo (Figuras 26 e 27 e Quadro 18). 
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FIGURA 26 – PRINCIPAIS ESTRUTURAS IDENTIFICADAS NA BARRAGEM DE ESTUDO 

FONTE: A autora, 2022. 

 

FIGURA 27 – PRINCIPAIS ESTRUTURAS IDENTIFICADAS NA BARRAGEM DE ESTUDO 

 

FONTE: A autora, 2022. 
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QUADRO 18 – IDENTIFICAÇÃO DOS MODOS DE FALHA POR ESTRUTURA DA BARRAGEM 

 

FONTE: A autora, 2022. 
 

5.3.2 Segunda etapa – avaliação das principais atividades de engenharia focadas 

na segurança de barragens 

Na segunda etapa foram avaliadas as prioridades das principais atividades de 

engenharia que garantem a segurança da barragem para cada modo de falha, 

utilizando o método AHP. As atividades avaliadas foram a análise dos dados de 

instrumentação, inspeções e análise de projetos e de estabilidade. Para cada modo 

de falha também foi analisada a razão de consistência da matriz AHP aplicada 

(Quadros 19 a 45). 

  

Estrutura Estrutura secundária vinculada

Erosão Interna 1.1.1

Movimentação (vertical e horizontal) e/ou perda de 

contato estrutura-fundação
1.1.2

Liquefação 1.1.3

Erosão Interna 1.2.1

Movimentação (vertical e horizontal) 1.2.2

Liquefação 1.2.3

Trincas 2.1.1

Movimentação (vertical e horizontal) 2.1.2

Liquefação 2.1.3

Erosão Interna/Pipping 2.1.4

Fraturamento Hidráulico 2.1.5

Trincas 2.2.1

Movimentação (vertical e horizontal) 2.2.2

Degradação do Material Vedante 2.2.3

Deformações 2.3.1

Degradação do Material Vedante 2.3.2

Erosão no contato 3.1.1

Galgamento do Vertedouro 3.1.2

Galgamento da Crista da Barragem 3.1.3

Degradação do Material (Concreto) 3.1.4

Ruptura por deformação e/ou Perda do Equilíbrio como 

Corpo Rígido
3.1.5

Obstrução/Mal funcionamento de Comportas do 

Vertedouro
3.2.1

Colapso da Comporta do Vertedouro 3.2.2

Perda da alimentação elétrica e redundância 3.2.3

Erro operacional 3.2.4

Movimentação de Encostas 4.1.1

Queda de Blocos/Instabilidade Geológica de Taludes 4.1.2

Fundação da Barragem

Modo de Falha

Fundação

Superestrutura

Estruturas de Concreto (Vertedouro e 

Tomada d´Água)

Reservatório Margens e Encostas

Equipamentos Eletromecânicos

Obras Civis

Elementos Civis adicionais ao 

corpo da barragem (túneis, 

Núcleo/Face Impermeável

Corpo da Barragem (incluindo 

filtros e drenos)
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QUADRO 19 – AHP DO MODO DE FALHA 1.1.1 

1.1.1 Fundação - 
Fundação da 
Barragem - 

Erosão Interna 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 3,0 2,0 54% 1,62 3,0 

3,0 0,0046 0,5800 0,0079 
Inspeção 0,3 1,0 0,5 16% 0,49 3,0 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

0,5 2,0 1,0 30% 0,89 3,0 

 1,8 6,0 3,5        

FONTE: A autora, 2022. 

 

QUADRO 20 – AHP DO MODO DE FALHA 1.1.2 

1.1.2 Fundação - 
Fundação da 
Barragem - 

Movimentação 
(vertical e 

horizontal) e/ou 
perda de contato 

estrutura-
fundação 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 3,0 1,0 41% 1,23 3,0 

3,0 0,0146 0,5800 0,0251 
Inspeção 0,3 1,0 0,2 11% 0,35 3,0 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

1,0 5,0 1,0 48% 1,46 3,0 

 2,3 9,0 2,2        

FONTE: A autora, 2022. 

 

QUADRO 21 – AHP DO MODO DE FALHA 1.1.3 

1.1.3 Fundação - 
Fundação da 
Barragem - 
Liquefação 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 3,0 2,0 54% 1,62 3,0 

3,0 0,0046 0,5800 0,0079 
Inspeção 0,3 1,0 0,5 16% 0,49 3,0 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

0,5 2,0 1,0 30% 0,89 3,0 

 1,8 6,0 3,5        

FONTE: A autora, 2022. 
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QUADRO 22 – AHP DO MODO DE FALHA 1.2.1 

1.2.1 Fundação - 
Ombreiras e 
"abraços" - 

Erosão Interna 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 0,3 4,0 28% 0,88 3,1 

3,1 0,0433 0,5800 0,0747 
Inspeção 3,0 1,0 5,0 62% 1,95 3,2 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

0,3 0,2 1,0 10% 0,29 3,0 

 4,3 1,5 10,0        

FONTE: A autora, 2022. 

 

QUADRO 23 – AHP DO MODO DE FALHA 1.2.2 

1.2.2 Fundação - 
Ombreiras e 
"abraços" - 

Movimentação 
(vertical e 
horizontal) 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 3,0 2,0 55% 1,66 3,0 

3,0 0,0092 0,5800 0,0158 
Inspeção 0,3 1,0 1,0 21% 0,63 3,0 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

0,5 1,0 1,0 24% 0,73 3,0 

 1,8 5,0 4,0        

FONTE: A autora, 2022. 

 

QUADRO 24 – AHP DO MODO DE FALHA 1.2.3 

1.2.3 Fundação - 
Ombreiras e 
"abraços" - 
Liquefação 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 3,0 1,0 44% 1,34 3,0 

3,0 0,0092 0,5800 0,0158 
Inspeção 0,3 1,0 0,5 17% 0,51 3,0 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

1,0 2,0 1,0 39% 1,17 3,0 

 2,3 6,0 2,5        

FONTE: A autora, 2022. 
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QUADRO 25 – AHP DO MODO DE FALHA 2.1.1 

2.1.1 
Superestrutura - 

Corpo da 
Barragem 

(incluindo filtros e 
drenos) - Trincas 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 0,5 1,0 24% 0,73 3,0 

3,0 0,0092 0,5800 0,0158 
Inspeção 2,0 1,0 3,0 55% 1,66 3,0 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

1,0 0,3 1,0 21% 0,63 3,0 

 4,0 1,8 5,0        

FONTE: A autora, 2022. 

 

QUADRO 26 – AHP DO MODO DE FALHA 2.1.2 

2.1.2 
Superestrutura - 

Corpo da 
Barragem 

(incluindo filtros e 
drenos) - 

Movimentação 
(vertical e 
horizontal) 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 0,5 1,0 24% 0,73 3,0 

3,0 0,0092 0,5800 0,0158 
Inspeção 2,0 1,0 3,0 55% 1,66 3,0 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

1,0 0,3 1,0 21% 0,63 3,0 

 4,0 1,8 5,0        

FONTE: A autora, 2022. 

 

QUADRO 27 – AHP DO MODO DE FALHA 2.1.3 

2.1.3 
Superestrutura - 

Corpo da 
Barragem 

(incluindo filtros e 
drenos) - 

Liquefação 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 3,0 1,0 42% 1,25 3,0 

3,0 0,0046 0,5800 0,0079 
Inspeção 0,3 1,0 0,3 13% 0,38 3,0 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

1,0 4,0 1,0 46% 1,38 3,0 
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 2,3 8,0 2,3        

FONTE: A autora, 2022. 
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QUADRO 28 – AHP DO MODO DE FALHA 2.1.4 

2.1.4 
Superestrutura - 

Corpo da 
Barragem 

(incluindo filtros e 
drenos) - Erosão 
Interna/Pipping 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 0,3 4,0 28% 0,88 3,1 

3,1 0,0433 0,5800 0,0747 
Inspeção 3,0 1,0 5,0 62% 1,95 3,2 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

0,3 0,2 1,0 10% 0,29 3,0 

 4,3 1,5 10,0        

FONTE: A autora, 2022. 

 

QUADRO 29 – AHP DO MODO DE FALHA 2.1.5 

2.1.5 
Superestrutura - 

Corpo da 
Barragem 

(incluindo filtros e 
drenos) - 

Fraturamento 
Hidráulico 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 3,0 1,0 41% 1,23 3,0 

3,0 0,0146 0,5800 0,0251 
Inspeção 0,3 1,0 0,2 11% 0,35 3,0 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

1,0 5,0 1,0 48% 1,46 3,0 

 2,3 9,0 2,2        

FONTE: A autora, 2022. 

 

QUADRO 30 – AHP DO MODO DE FALHA 2.2.1 

2.2.1 
Superestrutura - 

Núcleo/Face 
Impermeável - 

Trincas 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 0,3 0,5 16% 0,48 3,0 

3,1 0,0270 0,5800 0,0465 
Inspeção 3,0 1,0 3,0 59% 1,82 3,1 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

2,0 0,3 1,0 25% 0,77 3,0 

 6,0 1,7 4,5        

FONTE: A autora, 2022. 

 



95 

 

QUADRO 31 – AHP DO MODO DE FALHA 2.2.2 

2.2.2 
Superestrutura - 

Núcleo/Face 
Impermeável - 
Movimentação 

(vertical e 
horizontal) 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 3,0 1,0 41% 1,23 3,0 

3,0 0,0146 0,5800 0,0251 
Inspeção 0,3 1,0 0,2 11% 0,35 3,0 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

1,0 5,0 1,0 48% 1,46 3,0 

 2,3 9,0 2,2        

FONTE: A autora, 2022. 

 

QUADRO 32 – AHP DO MODO DE FALHA 2.2.3 

2.2.3 
Superestrutura - 

Núcleo/Face 
Impermeável - 
Degradação do 

Material Vedante 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 0,2 1,0 16% 0,48 3,0 

3,0 0,0146 0,5800 0,0252 
Inspeção 5,0 1,0 3,0 66% 2,00 3,1 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

1,0 0,3 1,0 19% 0,56 3,0 

 7,0 1,5 5,0        

FONTE: A autora, 2022. 

 

QUADRO 33 – AHP DO MODO DE FALHA 2.3.1 

2.3.1 
Superestrutura - 
Elementos Civis 

adicionais ao 
corpo da 

barragem (túneis, 
galerias, obras 

civis de concreto 
ou de material 
diferente da 
barragem ) - 
Deformações 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 2,0 2,0 49% 1,51 3,1 3,1 0,0269 0,5800 0,0463 
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Inspeção 0,5 1,0 2,0 31% 0,95 3,1 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

0,5 0,5 1,0 20% 0,60 3,0 

 2,0 3,5 5,0        

FONTE: A autora, 2022. 

 

QUADRO 34 – AHP DO MODO DE FALHA 2.3.2 

2.3.2 
Superestrutura - 
Elementos Civis 

adicionais ao 
corpo da 

barragem (túneis, 
galerias, obras 

civis de concreto 
ou de material 
diferente da 
barragem ) - 

Degradação do 
Material Vedante 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1 0,2 1 16% 0,48 3,0 

3,0 0,0146 0,5800 0,0252 
Inspeção 5,00 1 3,00 66% 2,00 3,1 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

1 0,333333333 1 19% 0,56 3,0 

 7,00 1,53 5,00        

FONTE: A autora, 2022. 

 

QUADRO 35 – AHP DO MODO DE FALHA 3.1.1 

3.1.1 Estruturas 
de Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) - 

Obras Civis - 
Erosão no contato 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 0,3 4,0 28% 0,88 3,1 

3,1 0,0433 0,5800 0,0747 
Inspeção 3,0 1,0 5,0 62% 1,95 3,2 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

0,3 0,2 1,0 10% 0,29 3,0 

 4,3 1,5 10,0        

FONTE: A autora, 2022. 
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QUADRO 36 – AHP DO MODO DE FALHA 3.1.2 

3.1.2 Estruturas 
de Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) - 

Obras Civis - 
Galgamento do 

Vertedouro 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 0,5 2,0 30% 0,89 3,0 

3,0 0,0046 0,5800 0,0079 
Inspeção 2,0 1,0 3,0 54% 1,62 3,0 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

0,5 0,3 1,0 16% 0,49 3,0 

 3,5 1,8 6,0        

FONTE: A autora, 2022. 

QUADRO 37 – AHP DO MODO DE FALHA 3.1.3 

3.1.3 Estruturas 
de Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) - 

Obras Civis - 
Galgamento da 

Crista da 
Barragem 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 0,5 2,0 30% 0,89 3,0 

3,0 0,0046 0,5800 0,0079 
Inspeção 2,0 1,0 3,0 54% 1,62 3,0 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

0,5 0,3 1,0 16% 0,49 3,0 

FONTE: A autora, 2022. 

QUADRO 38 – AHP DO MODO DE FALHA 3.1.4 

3.1.4 Estruturas 
de Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) - 

Obras Civis - 
Degradação do 

Material 
(Concreto) 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 0,3 0,3 12% 0,36 3,0 

3,1 0,0371 0,5800 0,0639 
Inspeção 4,0 1,0 3,0 61% 1,90 3,1 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

3,0 0,3 1,0 27% 0,83 3,1 

 8,0 1,6 4,3        

FONTE: A autora, 2022. 



98 

 

 

QUADRO 39 – AHP DO MODO DE FALHA 3.1.5 

3.1.5 Estruturas 
de Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) - 

Obras Civis - 
Ruptura por 

deformação e/ou 
Perda do 

Equilíbrio como 
Corpo Rígido 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 1,0 3,0 43% 1,29 3,0 

3,0 0,0000 0,5800 0,0000 
Inspeção 1,0 1,0 3,0 43% 1,29 3,0 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

0,3 0,3 1,0 14% 0,43 3,0 

 2,3 2,3 7,0        

FONTE: A autora, 2022. 

 

QUADRO 40 – AHP DO MODO DE FALHA 3.2.1 

3.2.1 Estruturas 
de Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) - 

Equipamentos 
Eletromecânicos - 

Obstrução/Mal 
funcionamento de 

Comportas do 
Vertedouro 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 0,3 0,2 10% 0,31 3,0 

3,1 0,0474 0,5800 0,0817 
Inspeção 4,0 1,0 2,0 53% 1,67 3,1 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

5,0 0,5 1,0 37% 1,14 3,1 

 10,0 1,8 3,2        

FONTE: A autora, 2022. 

 

  



99 

 

QUADRO 41 – AHP DO MODO DE FALHA 3.2.2 

3.2.2 Estruturas 
de Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) - 

Equipamentos 
Eletromecânicos - 

Colapso da 
Comporta do 
Vertedouro 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 0,3 0,2 10% 0,31 3,0 

3,1 0,0474 0,5800 0,0817 
Inspeção 4,0 1,0 2,0 53% 1,67 3,1 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

5,0 0,5 1,0 37% 1,14 3,1 

 10,0 1,8 3,2        

FONTE: A autora, 2022. 

 

QUADRO 42 – AHP DO MODO DE FALHA 3.2.3 

3.2.3 Estruturas 
de Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) - 

Equipamentos 
Eletromecânicos - 

Perda da 
alimentação 

elétrica e 
redundância 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 0,3 0,2 10% 0,31 3,0 

3,1 0,0474 0,5800 0,0817 
Inspeção 4,0 1,0 2,0 53% 1,67 3,1 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

5,0 0,5 1,0 37% 1,14 3,1 

 10,0 1,8 3,2        

FONTE: A autora, 2022. 
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QUADRO 43 – AHP DO MODO DE FALHA 3.2.4 

3.2.4 Estruturas 
de Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada d´Água) - 

Equipamentos 
Eletromecânicos - 
Erro operacional 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 5,0 3,0 62% 1,95 3,2 

3,1 0,0433 0,5800 0,0747 
Inspeção 0,2 1,0 0,3 10% 0,29 3,0 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

0,3 4,0 1,0 28% 0,88 3,1 

 1,5 10,0 4,3        

FONTE: A autora, 2022. 

 

QUADRO 44 – AHP DO MODO DE FALHA 4.1.1 

4.1.1 Reservatório 
- Margens e 
Encostas - 

Movimentação de 
Encostas 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 3,0 0,5 31% 0,93 3,0 

3,0 0,0018 0,5800 0,0032 
Inspeção 0,3 1,0 0,2 11% 0,33 3,0 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

2,0 5,0 1,0 58% 1,75 3,0 

 3,3 9,0 1,7        

FONTE: A autora, 2022. 

 

QUADRO 45 – AHP DO MODO DE FALHA 4.1.2 

4.1.2 Reservatório - 
Margens e Encostas 

- Queda de 
Blocos/Instabilidade 

Geológica de 
Taludes 

Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade 

Soma 
dos 

pesos 
Peso/Prioridade λmax 

índice de 
consistência 

atual 
(CI) 

índice de 
consistência 

Saaty  
(RI) 

Consistência 
(CR) 

Instrumentação 1,0 0,3 0,2 10% 0,30 3,0 

3,0 0,0123 0,5800 0,0213 
Inspeção 4,0 1,0 0,5 33% 1,01 3,0 

Análise de 
Estabilidade/Projeto 

5,0 2,0 1,0 57% 1,73 3,0 

 10,0 3,3 1,7        

FONTE: A autora, 2022. 
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5.3.3 Terceira etapa – cadastro das ações e pendências que visam garantir a 

segurança da barragem e classificação GUT  

Após identificar as estruturas e os possíveis modos de falha, e também avaliar 

a prioridade de cada atividade de engenharia dentro de cada modo de falha, foram 

inseridas as ações e pendências da barragem de estudo. Estas, por sua vez, foram 

correlacionadas com a estrutura de análise, estrutura secundaria vinculada e o modo 

de falha, em seguida, ainda na terceira etapa, foram atribuídos valores para gravidade, 

urgência e tendência, em uma escala de 1 a 5, para cada ação e pendência 

cadastrada, conforme apresentado no Quadro 46. O critério de escolha dos valores 

para a matriz GUT seguiram conforme proposto por Saaty (1991), de acordo com o 

Quadro 8 apresentado na revisão bibliográfica desta dissertação.  

5.3.4 Quarta etapa – avaliação das principais atividades de engenharia  

Na quarta etapa foram avaliadas as principais atividades de engenharia, que 

visam garantir a segurança da barragem, para cada ação cadastrada (QUADROS 46 

a 48). 
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QUADRO 46 – AÇÕES/PENDÊNCIAS CADASTRADAS, IDENTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO GUT 

Ação/Pendência Estrutura 
Estrutura secundária 

vinculada 
Modo de falha Gravidade Urgência Tendência GUT 

Comparar deslocamentos e 
recalques ocorridos no 

enchimento do reservatório com 
os valores de projeto 

Superestrutura 
Corpo da Barragem 
(incluindo filtros e 

drenos) 
Liquefação 2.1.3 4 4 4 64 

Verificar alta tensão em uma 
célula de carga na ombreira 

Fundação 
Ombreiras e 

"abraços" 
Movimentação 

(vertical e horizontal) 
1.2.2 4 4 4 64 

Algumas células de carga em 
tirantes na rocha na ombreira 

estão com problemas de 
funcionamento 

Fundação 
Ombreiras e 

"abraços" 
Movimentação 

(vertical e horizontal) 
1.2.2 4 4 4 64 

Inspecionar demais tirantes com 
célula de carga 

Fundação 
Ombreiras e 

"abraços" 
Movimentação 

(vertical e horizontal) 
1.2.2 3 3 3 27 

Foi observado deslocamento 
entre as lajes do paramento da 
face impermeável da barragem, 

avaliar com topografia o 
comportamento atual da região 

Superestrutura 
Corpo da Barragem 
(incluindo filtros e 

drenos) 
Liquefação 2.1.3 4 4 4 64 

Inspecionar taludes próximos ao 
vertedouro em relação a 

estabilidade dos blocos de rocha 
Reservatório Margens e Encostas 

Queda de 
Blocos/Instabilidade 
Geológica de Taludes 

4.1.2 3 3 3 27 

Foram identificadas trincas no 
concreto da casa de força e as 

mesmas devem ser monitoradas 
e, se necessário, reparadas 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada 
d´Água) 

Obras Civis 
Degradação do 

Material (Concreto) 
3.1.4 3 3 3 27 
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Ação/Pendência Estrutura 
Estrutura secundária 

vinculada 
Modo de falha Gravidade Urgência Tendência GUT 

Efetuar os testes de abertura total 
das comportas uma vez por ano 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada 
d´Água) 

Equipamentos 
Eletromecânicos 

Obstrução/Mal 
funcionamento de 

Comportas do 
Vertedouro 

3.2.1 4 4 4 64 

Instalar um sistema de alerta 
contra cheias para o momento em 

que forem realizadas 
manutenções nas comportas 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada 
d´Água) 

Equipamentos 
Eletromecânicos 

Obstrução/Mal 
funcionamento de 

Comportas do 
Vertedouro 

3.2.1 4 4 4 64 

Observados desplacamentos em 
túneis escavados em rocha 

Superestrutura 

Elementos Civis 
adicionais ao corpo da 

barragem (túneis, 
galerias, obras civis de 

concreto ou de 
material diferente da 

barragem) 

Deformações 2.3.1 4 4 4 64 

Elaborar procedimento para 
mapeamento de fissuras que 

possam ocorrer no vertedouro 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada 
d´Água) 

Obras Civis 
Degradação do 

Material (Concreto) 
3.1.4 2 2 2 8 

Realizar pequenos reparos no 
concreto do rápido do vertedouro 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada 
d´Água) 

Obras Civis 
Degradação do 

Material (Concreto) 
3.1.4 2 2 3 12 

Realizar manutenção da 
vegetação existente na barragem 

e taludes 
Superestrutura 

Corpo da Barragem 
(incluindo filtros e 

drenos) 
Trincas 2.1.1 2 3 2 12 
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Ação/Pendência Estrutura 
Estrutura secundária 

vinculada 
Modo de falha Gravidade Urgência Tendência GUT 

Realizar manutenção em 
desplacamentos observados em 

túneis escavados em rocha 
Superestrutura 

Elementos Civis 
adicionais ao corpo da 

barragem (túneis, 
galerias, obras civis de 

concreto ou de 
material diferente da 

barragem) 

Deformações 2.3.1 4 4 4 64 

Sanar vazamento nas vedações 
das comportas 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada 
d´Água) 

Equipamentos 
Eletromecânicos 

Obstrução/Mal 
funcionamento de 

Comportas do 
Vertedouro 

3.2.1 3 3 3 27 

Manutenção nos pinos de 
monitoramento topográfico da 

barragem 
Superestrutura 

Corpo da Barragem 
(incluindo filtros e 

drenos) 
Liquefação 2.1.3 4 4 4 64 

Manutenção e limpeza dos 
taludes com aplicação de 

herbicida em zonas de cupins 
Superestrutura 

Corpo da Barragem 
(incluindo filtros e 

drenos) 
Trincas 2.1.1 2 3 2 12 

Instalação de réguas de nível no 
reservatório na região do 

vertedouro e tomada d'água 

Estruturas de 
Concreto 

(Vertedouro e 
Tomada 
d´Água) 

Equipamentos 
Eletromecânicos 

Erro operacional 3.2.4 3 3 4 36 

Medidor triortogonal instalado na 
junta entre blocos do muro da 

crista precisam de manutenção no 
campo de leitura 

Superestrutura 
Corpo da Barragem 
(incluindo filtros e 

drenos) 
Liquefação 2.1.3 4 4 4 64 
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Ação/Pendência Estrutura 
Estrutura secundária 

vinculada 
Modo de falha Gravidade Urgência Tendência GUT 

Realizar medição de profundidade 
dos drenos de fundação no 
vertedouro com frequência 

estabelecida em projeto 

Fundação 
Fundação da 

Barragem 

Movimentação 
(vertical e horizontal) 

e/ou perda de 
contato estrutura-

fundação 

1.1.2 3 3 3 27 

Desobstruir drenos de fundação 
que não tiverem com 

profundidade similar à de projeto 
Fundação 

Fundação da 
Barragem 

Movimentação 
(vertical e horizontal) 

e/ou perda de 
contato estrutura-

fundação 

1.1.2 4 4 4 64 

Instalar marcos superficiais 
adicionais nas regiões em que 

houve desplacamento nos túneis 
Superestrutura 

Elementos Civis 
adicionais ao corpo da 

barragem (túneis, 
galerias, obras civis de 

concreto ou de 
material diferente da 

barragem) 

Deformações 2.3.1 4 4 3 48 

Análise rotineira dos dados de 
instrumentação 

Superestrutura 
Corpo da Barragem 
(incluindo filtros e 

drenos) 

Movimentação 
(vertical e horizontal) 

2.1.2 4 4 4 64 

Realizar/refazer a análise da 
estabilidade da barragem sempre 

que solicitado pelo órgão 
fiscalizador 

Superestrutura 
Corpo da Barragem 
(incluindo filtros e 

drenos) 
Liquefação 2.1.3 4 4 4 64 

FONTE: A AUTORA, 2022. 
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QUADRO 47 – AVALIAÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO PARA CADA AÇÃO/PENDÊNCIA 

Ação/Pendência 

Instrumentação 

Drenos 
Medidores 
de Vazão 

PZM 
Medidores 

de 
Recalque 

Extensôme
tros 

Inclinômet
ros 

Sismógrafos Topografia 
Medidores de nível 

d'água 

Medidores 
Triortogonais de 

juntas 

 Fator de 
majoração do 
modo de falha 

Porcentagem de 
majoração aplicada 
para a atividade de 

engenharia  

Comparar 
deslocamentos e 

recalques ocorridos 
no enchimento do 

reservatório com os 
valores de projeto 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

42% 0% 

Verificar alta tensão 
em uma célula de 
carga na ombreira 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

55% 0% 

Algumas células de 
carga em tirantes na 
rocha na ombreira 

estão com problemas 
de funcionamento 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

55% 0% 

Inspecionar demais 
tirantes com célula 

de carga 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

55% 0% 

Foi observado 
deslocamento entre 

as lajes do 
paramento da face 

impermeável da 
barragem, avaliar 
com topografia o 
comportamento 
atual da região 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

42% 0% 

Inspecionar taludes 
próximos ao 

vertedouro em 
relação a 

estabilidade dos 
blocos de rocha 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

10% 0% 

Foram identificadas 
trincas no concreto 

da casa de força e as 
mesmas devem ser 
monitoradas e, se 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

12% 0% 
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Ação/Pendência 

Instrumentação 

Drenos 
Medidores 
de Vazão 

PZM 
Medidores 

de 
Recalque 

Extensôme
tros 

Inclinômet
ros 

Sismógrafos Topografia 
Medidores de nível 

d'água 

Medidores 
Triortogonais de 

juntas 

 Fator de 
majoração do 
modo de falha 

Porcentagem de 
majoração aplicada 
para a atividade de 

engenharia  

necessário, 
reparadas 

Efetuar os testes de 
abertura total das 

comportas uma vez 
por ano 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

10% 0% 

Instalar um sistema 
de alerta contra 

cheias para o 
momento em que 
forem realizadas 
manutenções nas 

comportas 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

10% 0% 

Observados 
desplacamentos em 
túneis escavados em 

rocha 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

49% 0% 

Elaborar 
procedimento para 

mapeamento de 
fissuras que possam 

ocorrer no 
vertedouro 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

12% 0% 

Realizar pequenos 
reparos no concreto 

do rápido do 
vertedouro 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

12% 0% 
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Ação/Pendência 

Instrumentação 

Drenos 
Medidores 
de Vazão 

PZM 
Medidores 

de 
Recalque 

Extensôme
tros 

Inclinômet
ros 

Sismógrafos Topografia 
Medidores de nível 

d'água 

Medidores 
Triortogonais de 

juntas 

 Fator de 
majoração do 
modo de falha 

Porcentagem de 
majoração aplicada 
para a atividade de 

engenharia  

Realizar manutenção 
da vegetação 
existente na 

barragem e taludes 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

24% 0% 

Realizar manutenção 
em desplacamentos 

observados em 
túneis escavados em 

rocha 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

49% 0% 

Sanar vazamento nas 
vedações das 

comportas 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

10% 0% 

Manutenção nos 
pinos de 

monitoramento 
topográfico da 

barragem 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

42% 0% 

Manutenção e 
limpeza dos taludes 

com aplicação de 
herbicida em zonas 

de cupins 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

24% 0% 

Instalação de réguas 
de nível no 

reservatório na 
região do vertedouro 

e tomada d'água 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

62% 0% 

Medidor triortogonal 
instalado na junta 

entre blocos do muro 
da crista precisam de 

manutenção no 
campo de leitura 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

42% 0% 
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Ação/Pendência 

Instrumentação 

Drenos 
Medidores 
de Vazão 

PZM 
Medidores 

de 
Recalque 

Extensôme
tros 

Inclinômet
ros 

Sismógrafos Topografia 
Medidores de nível 

d'água 

Medidores 
Triortogonais de 

juntas 

 Fator de 
majoração do 
modo de falha 

Porcentagem de 
majoração aplicada 
para a atividade de 

engenharia  

Realizar medição de 
profundidade dos 

drenos de fundação 
no vertedouro com 

frequência 
estabelecida em 

projeto 

Abaixo/Aci
ma do 

valor de 
referência/

histórico 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

41% 41% 

Desobstruir drenos 
de fundação que não 

tiverem com 
profundidade similar 

à de projeto 

Abaixo/Aci
ma do 

valor de 
referência/

histórico 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

41% 41% 

Instalar marcos 
superficiais adicionais 

nas regiões em que 
houve 

desplacamento nos 
túneis 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

49% 0% 

Análise rotineira dos 
dados de 

instrumentação 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

24% 0% 

Realizar/refazer a 
análise da 

estabilidade da 
barragem sempre 
que solicitado pelo 
órgão fiscalizador 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/his
tórica 

Dentro da 
faixa de 

referência/
histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

Dentro da faixa de 
referência/histórica 

42% 0% 

FONTE: A autora, 2022. 
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QUADRO 48 - AVALIAÇÃO DA INSPEÇÃO E ANÁLISE DE PROJETO PARA CADA AÇÃO/PENDÊNCIA 

Ação/Pendência Inspeção Análise de projeto 

Comparar deslocamentos e recalques 
ocorridos no enchimento do reservatório 

com os valores de projeto 
Igual/Não foram encontradas anomalias 13% 0% De acordo com o projeto 46% 0% 

Verificar alta tensão em uma célula de 
carga na ombreira 

Igual/Não foram encontradas anomalias 21% 21% De acordo com o projeto 24% 0% 

Algumas células de carga em tirantes na 
rocha na ombreira estão com problemas 

de funcionamento 
Igual/Não foram encontradas anomalias 21% 0% De acordo com o projeto 24% 0% 

Inspecionar demais tirantes com célula de 
carga 

Igual/Não foram encontradas anomalias 21% 0% De acordo com o projeto 24% 0% 

Foi observado deslocamento entre as 
lajes do paramento da face impermeável 

da barragem, avaliar com topografia o 
comportamento atual da região 

Igual/Não foram encontradas anomalias 13% 0% De acordo com o projeto 46% 0% 

Inspecionar taludes próximos ao 
vertedouro em relação a estabilidade dos 

blocos de rocha 
Piorou/Foram identificadas anomalias 33% 33% De acordo com o projeto 57% 0% 

Foram identificadas trincas no concreto 
da casa de força e as mesmas devem ser 
monitoradas e, se necessário, reparadas 

Piorou/Foram identificadas anomalias 61% 61% De acordo com o projeto 27% 0% 

Efetuar os testes de abertura total das 
comportas uma vez por ano 

Igual/Não foram encontradas anomalias 53% 0% De acordo com o projeto 37% 0% 
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Ação/Pendência Inspeção Análise de projeto 

Instalar um sistema de alerta contra 
cheias para o momento em que forem 
realizadas manutenções nas comportas 

Igual/Não foram encontradas anomalias 53% 0% De acordo com o projeto 37% 0% 

Observados desplacamentos em túneis 
escavados em rocha 

Piorou/Foram identificadas anomalias 31% 31% De acordo com o projeto 20% 0% 

Elaborar procedimento para mapeamento 
de fissuras que possam ocorrer no 

vertedouro 
Igual/Não foram encontradas anomalias 61% 0% De acordo com o projeto 27% 0% 

Realizar pequenos reparos no concreto do 
rápido do vertedouro 

Igual/Não foram encontradas anomalias 61% 0% De acordo com o projeto 27% 0% 

Realizar manutenção da vegetação 
existente na barragem e taludes 

Igual/Não foram encontradas anomalias 55% 0% De acordo com o projeto 21% 0% 

Realizar manutenção em desplacamentos 
observados em túneis escavados em 

rocha 
Igual/Não foram encontradas anomalias 31% 0% De acordo com o projeto 20% 0% 
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Ação/Pendência Inspeção Análise de projeto 

Sanar vazamento nas vedações das 
comportas 

Igual/Não foram encontradas anomalias 53% 0% De acordo com o projeto 37% 0% 

Manutenção nos pinos de monitoramento 
topográfico da barragem 

Igual/Não foram encontradas anomalias 13% 0% De acordo com o projeto 46% 0% 

Manutenção e limpeza dos taludes com 
aplicação de herbicida em zonas de cupins 

Igual/Não foram encontradas anomalias 55% 0% De acordo com o projeto 21% 0% 

Instalação de réguas de nível no 
reservatório na região do vertedouro e 

tomada d'água 
Igual/Não foram encontradas anomalias 10% 0% De acordo com o projeto 28% 0% 

Medidor triortogonal instalado na junta 
entre blocos do muro da crista precisam 

de manutenção no campo de leitura 
Igual/Não foram encontradas anomalias 13% 0% De acordo com o projeto 46% 0% 

Realizar medição de profundidade dos 
drenos de fundação no vertedouro com 

frequência estabelecida em projeto 
Igual/Não foram encontradas anomalias 11% 0% De acordo com o projeto 48% 0% 

Desobstruir drenos de fundação que não 
tiverem com profundidade similar à de 

projeto 
Igual/Não foram encontradas anomalias 11% 0% Divergente do projeto 48% 48% 
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Ação/Pendência Inspeção Análise de projeto 

Instalar marcos superficiais adicionais nas 
regiões em que houve desplacamento nos 

túneis 
Igual/Não foram encontradas anomalias 31% 0% De acordo com o projeto 20% 0% 

Análise rotineira dos dados de 
instrumentação 

Igual/Não foram encontradas anomalias 55% 0% De acordo com o projeto 21% 0% 

Realizar/refazer a análise da estabilidade 
da barragem sempre que solicitado pelo 

órgão fiscalizador 
Igual/Não foram encontradas anomalias 13% 0% De acordo com o projeto 46% 0% 

FONTE: A autora, 2022. 
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5.3.5 Quinta etapa – classificação das ações em grupos de acordo com a sua 

prioridade  

Na quinta etapa o resultado da matriz GUT foi majorado, minorado ou manteve-

se de acordo com a avaliação das atividades de engenharia, conforme apresentado 

no Quadro 16, do item 3 desta dissertação. Cada ação foi classificada, de acordo com 

o resultado final da GUT, quanto à prioridade de risco e quanto ao prazo de execução 

da ação, conforme apresentado na Tabela 2 (Quadro 49).  

 

5.3.6 Sexta etapa – classificação dos modos de falha de acordo com a sua 

prioridade  

A sexta etapa consistiu em classificar os modos de falha de acordo com a sua 

prioridade. Verificou-se quantas ações foram atribuídas a cada modo de falha e qual 

era o grupo de prioridade de cada ação. Foi feita uma média ponderada, em que os 

grupos 1, 2 3 e 4 receberam pesos 1, 2, 3 e 4, respectivamente, para determinar quais 

modos de falha são prioritários (Quadro 50). Para determinação do grau de risco da 

falha, esta recebeu o grau de prioridade da ação de maior prioridade correlacionada. 

A Figura 28 apresenta um gráfico de prioridade do modo de falha versus grau de risco, 

onde pode ser classificado o risco de cada modo de falha. 

5.3.7 Sétima etapa – ordenação das ações de acordo com a prioridade  

Com base no valor final da matriz GUT majorada ou minorada para cada ação, 

e levando em consideração a prioridade de cada modo de falha para o desempate de 

ações com valores equivalentes, foram listas as ações por ordem de prioridade de 

execução (Quadro 51). 

 

5.3.8 Oitava etapa – classificação da barragem  

Por fim, na oitava, foi realizada a classificação da barragem. Nesta etapa, para 

calcular o risco conforme apresentado no item 3 desta dissertação, foi considerado o 

potencial de risco (P), a vulnerabilidade (V) e a consequência (C) para cada 

ação/pendência cadastrada. Para o potencial de risco, foram consideradas todas as 

ações que pertencem ao grupo prioritário (grupo 4), para vulnerabilidade foram 

consideradas todas as ações/pendências que estavam fora da faixa de referência na 

análise da instrumentação e/ou as ações que tiveram alguma anomalia identificada 

ou uma anomalia que piorou na análise da inspeção e/ou as ações que tiveram alguma 

divergência de projeto na análise dos projetos. Para a consequência foram levadas 
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em consideração todas as ações que pertencem simultaneamente ao potencial de 

risco e a vulnerabilidade. Assim, as ações foram identificadas quanto ao potencial de 

risco, vulnerabilidade e consequência (Quadro 52). 

QUADRO 49 – CLASSIFICAÇÃO DA AÇÃO POR GRUPO DE PRIORIDADE 

Ação/Pendência Total 
Grupo de 

prioridade 
Prazo 

Comparar deslocamentos e recalques 
ocorridos no enchimento do reservatório 

com os valores de projeto 
64 3 Curto Prazo 

Verificar alta tensão em uma célula de carga 
na ombreira 

64 3 Curto Prazo 

Algumas células de carga em tirantes na 
rocha na ombreira estão com problemas de 

funcionamento 
64 3 Curto Prazo 

Inspecionar demais tirantes com célula de 
carga 

27 2 Médio Prazo 

Foi observado deslocamento entre as lajes 
do paramento da face impermeável da 

barragem, avaliar com topografia o 
comportamento atual da região 

64 3 Curto Prazo 

Inspecionar taludes próximos ao vertedouro 
em relação a estabilidade dos blocos de 

rocha 
36 2 Médio Prazo 

Foram identificadas trincas no concreto da 
casa de força e as mesmas devem ser 

monitoradas e, se necessário, reparadas 
43 2 Médio Prazo 

Efetuar os testes de abertura total das 
comportas uma vez por ano 

64 3 Curto Prazo 



116 

 

Ação/Pendência Total 
Grupo de 

prioridade 
Prazo 

Instalar um sistema de alerta contra cheias 
para o momento em que forem realizadas 

manutenções nas comportas 
64 3 Curto Prazo 

Observados desplacamentos em túneis 
escavados em rocha 

84 3 Curto Prazo 

Elaborar procedimento para mapeamento 
de fissuras que possam ocorrer no 

vertedouro 
8 1 Longo Prazo 

Realizar pequenos reparos no concreto do 
rápido do vertedouro 

12 1 Longo Prazo 

Realizar manutenção da vegetação existente 
na barragem e taludes 

12 1 Longo Prazo 

Realizar manutenção em desplacamentos 
observados em túneis escavados em rocha 

64 3 Curto Prazo 
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Ação/Pendência Total 
Grupo de 

prioridade 
Prazo 

Sanar vazamento nas vedações das 
comportas 

27 2 Médio Prazo 

Manutenção nos pinos de monitoramento 
topográfico da barragem 

64 3 Curto Prazo 

Manutenção e limpeza dos taludes com 
aplicação de herbicida em zonas de cupins 

12 1 Longo Prazo 

Instalação de réguas de nível no reservatório 
na região do vertedouro e tomada d'água 

36 2 Médio Prazo 

Medidor triortogonal instalado na junta 
entre blocos do muro da crista precisam de 

manutenção no campo de leitura 
64 3 Curto Prazo 

Realizar medição de profundidade dos 
drenos de fundação no vertedouro com 

frequência estabelecida em projeto 
38 2 Médio Prazo 

Desobstruir drenos de fundação que não 
tiverem com profundidade similar à de 

projeto 
121 4 Imediato 
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Ação/Pendência Total 
Grupo de 

prioridade 
Prazo 

Instalar marcos superficiais adicionais nas 
regiões em que houve desplacamento nos 

túneis 
48 3 Curto Prazo 

Análise rotineira dos dados de 
instrumentação 

64 3 Curto Prazo 

Realizar/refazer a análise da estabilidade da 
barragem sempre que solicitado pelo órgão 

fiscalizador 
64 3 Curto Prazo 

FONTE: A autora, 2022. 
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QUADRO 50 – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS MODOS DE FALHA 

 

FONTE: A autora, 2022. 

 

Grau 1 Grau 2 Grau 3 Grau 4

1.1.1 Fundação - Fundação da Barragem - Erosão Interna 0 0 0 0 0% 0

1.1.2 Fundação - Fundação da Barragem - Movimentação (vertical e horizontal) e/ou perda de contato estrutura-fundação 0 0 1 1 9% 4

1.1.3 Fundação - Fundação da Barragem - Liquefação 0 0 0 0 0% 0

1.2.1 Fundação - Ombreiras e "abraços" - Erosão Interna 0 0 0 0 0% 0

1.2.2 Fundação - Ombreiras e "abraços" - Movimentação (vertical e horizontal) 0 0 1 2 14% 4

1.2.3 Fundação - Ombreiras e "abraços" - Liquefação 0 0 0 0 0% 0

2.1.1 Superestrutura - Corpo da Barragem (incluindo filtros e drenos) - Trincas 0 2 0 0 5% 2

2.1.2 Superestrutura - Corpo da Barragem (incluindo filtros e drenos) - Movimentação (vertical e horizontal) 0 0 0 1 5% 4

2.1.3 Superestrutura - Corpo da Barragem (incluindo filtros e drenos) - Liquefação 0 0 0 5 25% 4

2.1.4 Superestrutura - Corpo da Barragem (incluindo filtros e drenos) - Erosão Interna/Pipping 0 0 0 0 0% 0

2.1.5 Superestrutura - Corpo da Barragem (incluindo filtros e drenos) - Fraturamento Hidráulico 0 0 0 0 0% 0

2.2.1 Superestrutura - Núcleo/Face Impermeável - Trincas 0 0 0 0 0% 0

2.2.2 Superestrutura - Núcleo/Face Impermeável - Movimentação (vertical e horizontal) 0 0 0 0 0% 0

2.2.3 Superestrutura - Núcleo/Face Impermeável - Degradação do Material Vedante 0 0 0 0 0% 0

2.3.1 Superestrutura - Elementos Civis adicionais ao corpo da barragem (túneis, galerias, obras civis de concreto ou de material diferente da barragem ) - Deformações0 0 1 2 14% 4

2.3.2 Superestrutura - Elementos Civis adicionais ao corpo da barragem (túneis, galerias, obras civis de concreto ou de material diferente da barragem ) - Degradação do Material Vedante0 0 0 0 0% 0

3.1.1 Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada d´Água) - Obras Civis - Erosão no contato 0 0 0 0 0% 0

3.1.2 Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada d´Água) - Obras Civis - Galgamento do Vertedouro 0 0 0 0 0% 0

3.1.3 Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada d´Água) - Obras Civis - Galgamento da Crista da Barragem 0 0 0 0 0% 0

3.1.4 Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada d´Água) - Obras Civis - Degradação do Material (Concreto) 0 2 1 0 9% 3

3.1.5 Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada d´Água) - Obras Civis - Ruptura por deformação e/ou Perda do Equilíbrio como Corpo Rígido 0 0 0 0 0% 0

3.2.1 Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada d´Água) - Equipamentos Eletromecânicos - Obstrução/Mal funcionamento de Comportas do Vertedouro0 0 1 2 14% 4

3.2.2 Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada d´Água) - Equipamentos Eletromecânicos - Colapso da Comporta do Vertedouro 0 0 0 0 0% 0

3.2.3 Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada d´Água) - Equipamentos Eletromecânicos - Perda da alimentação elétrica e redundância 0 0 0 0 0% 0

3.2.4 Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada d´Água) - Equipamentos Eletromecânicos - Erro operacional 0 0 1 0 4% 3

4.1.1 Reservatório - Margens e Encostas - Movimentação de Encostas 0 0 0 0 0% 0

4.1.2 Reservatório - Margens e Encostas - Queda de Blocos/Instabilidade Geológica de Taludes 0 0 1 0 4% 3

Número de ações por Grau de prioridade
Modo de Falha

Prioridade do 

modo de falha
Grau de risco
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FIGURA 28 – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DOS MODOS DE FALHA 

 

FONTE: A autora, 2022. 
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QUADRO 51 – LISTA DE AÇÕES/PENDÊNCIAS POR ORDEM DE PRIORIDADE 

 

FONTE: A autora, 2022. 

Ação/Pendência Modo de falha
Prioridade do 

modo de falha Total

Desobstruir drenos de fundação que não tiverem com profundidade similar à de projeto 1.1.2 9% 133

Observados desplacamentos em túneis escavados em rocha 2.3.1 14% 84

Comparar deslocamentos e recalques ocorridos no enchimento do reservatório com os valores de projeto 2.1.3 25% 64

Foi observado deslocamento entre as lajes do paramento da face impermeável da barragem, avaliar com 

topografia o comportamento atual da região
2.1.3 25% 64

Manutenção nos pinos de monitoramento topográfico da barragem 2.1.3 25% 64

Medidor triortogonal instalado na junta entre blocos do muro da crista precisam de manutenção no campo de 

leitura
2.1.3 25% 64

Realizar/refazer a análise da estabilidade da barragem sempre que solicitado pelo órgão fiscalizador 2.1.3 25% 64

Efetuar os testes de abertura total das comportas uma vez por ano 3.2.1 14% 64

Verificar alta tensão em uma célula de carga na ombreira 1.2.2 14% 64

Algumas células de carga em tirantes na rocha na ombreira estão com problemas de funcionamento 1.2.2 14% 64

Instalar um sistema de alerta contra cheias para o momento em que forem realizadas manutenções nas 

comportas
3.2.1 14% 64

Realizar manutenção em desplacamentos observados em túneis escavados em rocha 2.3.1 14% 64

Análise rotineira dos dados de instrumentação 2.1.2 5% 64

Instalar marcos superficiais adicionais nas regiões em que houve desplacamento nos túneis 2.3.1 14% 48

Foram identificadas trincas no concreto da casa de força e as mesmas devem ser monitoradas e, se necessário, 

reparadas
3.1.4 9% 43

Realizar medição de profundidade dos drenos de fundação no vertedouro com frequência estabelecida em 

projeto
1.1.2 9% 38

Inspecionar taludes próximos ao vertedouro em relação a estabilidade dos blocos de rocha 4.1.2 4% 36

Instalação de réguas de nível no reservatório na região do vertedouro e tomada d'água 3.2.4 4% 36

Inspecionar demais tirantes com célula de carga 1.2.2 14% 27

Sanar vazamento nas vedações das comportas 3.2.1 14% 27

Realizar pequenos reparos no concreto do rápido do vertedouro 3.1.4 9% 12

Realizar manutenção da vegetação existente na barragem e taludes 2.1.1 5% 12

Manutenção e limpeza dos taludes com aplicação de herbicida em zonas de cupins 2.1.1 5% 12

Elaborar procedimento para mapeamento de fissuras que possam ocorrer no vertedouro 3.1.4 9% 8
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QUADRO 52 – CÁLCULO DO RISCO DA BARRAGEM 

Ação/Pendência P V C 

Comparar deslocamentos e recalques ocorridos no 
enchimento do reservatório com os valores de projeto 

1 0 0 

Verificar alta tensão em uma célula de carga na 
ombreira 

1 0 0 

Algumas células de carga em tirantes na rocha na 
ombreira estão com problemas de funcionamento 

1 0 0 

Inspecionar demais tirantes com célula de carga 0 0 0 

Foi observado deslocamento entre as lajes do 
paramento da face impermeável da barragem, avaliar 

com topografia o comportamento atual da região 
1 0 0 

Inspecionar taludes próximos ao vertedouro em relação 
a estabilidade dos blocos de rocha 

0 1 0 

Foram identificadas trincas no concreto da casa de força 
e as mesmas devem ser monitoradas e, se necessário, 

reparadas 
0 1 0 

Efetuar os testes de abertura total das comportas uma 
vez por ano 

1 0 0 

Instalar um sistema de alerta contra cheias para o 
momento em que forem realizadas manutenções nas 

comportas 
1 0 0 

Observados desplacamentos em túneis escavados em 
rocha 

1 1 1 

Elaborar procedimento para mapeamento de fissuras 
que possam ocorrer no vertedouro 

0 0 0 

Realizar pequenos reparos no concreto do rápido do 
vertedouro 

0 0 0 

Realizar manutenção da vegetação existente na 
barragem e taludes 

0 0 0 

Realizar manutenção em desplacamentos observados 
em túneis escavados em rocha 

1 0 0 

Sanar vazamento nas vedações das comportas 0 0 0 

Manutenção nos pinos de monitoramento topográfico 
da barragem 

1 0 0 

Manutenção e limpeza dos taludes com aplicação de 
herbicida em zonas de cupins 

0 0 0 

Instalação de réguas de nível no reservatório na região 
do vertedouro e tomada d'água 

0 0 0 

Medidor triortogonal instalado na junta entre blocos do 
muro da crista precisam de manutenção no campo de 

leitura 
1 0 0 

Realizar medição de profundidade dos drenos de 
fundação no vertedouro com frequência estabelecida 

em projeto 
0 1 0 
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Ação/Pendência P V C 

Desobstruir drenos de fundação que não tiverem com 
profundidade similar à de projeto 

1 1 1 

Instalar marcos superficiais adicionais nas regiões em 
que houve desplacamento nos túneis 

1 0 0 

Análise rotineira dos dados de instrumentação 1 0 0 

Realizar/refazer a análise da estabilidade da barragem 
sempre que solicitado pelo órgão fiscalizador 

1 0 0 

FONTE: A AUTORA, 2022. 
 

A razão do número de ações consideradas para o potencial de risco em 

relação ao número total de ações foi igual a 0,58. A razão do número de ações que 

tiveram diferenças nas análises da instrumentação, inspeção e projetos, em relação 

ao número total de ações foi 0,29. E a razão do número de ações que foram 

consideradas simultaneamente para o potencial de risco e para a vulnerabilidade, em 

relação ao número total de ações foi 0,08. Portanto, a soma do potencial de risco com 

a vulnerabilidade é igual a 0,88. O resultado da classificação do risco da barragem foi 

exposto no gráfico apresentado na Figura 29. 

FIGURA 29 – CLASSIFICAÇÃO DO RISCO DA BARRAGEM 

  

FONTE: A autora, 2022. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Essa dissertação apresentou de forma detalhada os principais aspectos 

necessários para o atendimento ao plano de segurança de barragens, de acordo com 

o que é exigido pela lei 14.066/2020. Também foi apresentada uma revisão 

bibliográfica sobre instrumentação geotécnica, que foi utilizada para avaliar os dados 

de monitoramento de um barramento apresentados no capítulo 5. Da mesma foram 

apresentados diferentes métodos de análise de estabilidade, Bishop e Morgenstern 

Price, a fim de embasar as análises realizadas para a barragem de estudo. Os 

métodos definidos representam métodos que contem condições de contorno rigorosas 

e podem ser aplicados pelo software GeoStudio, utilizado para realizar as análises de 

estabilidade apresentadas nesta dissertação.  

Foi desenvolvida uma metodologia de classificação automática dos riscos e 

ações associadas às estruturas e eventos de interesse ao PSB. Os procedimentos 

que consistiram na metodologia desenvolvida envolveram: identificação dos modos 

de falha que podem ocorrer no empreendimento; avaliação das principais atividades 

de engenharia voltadas a segurança da barragem, sendo consideradas a análise da 

instrumentação, análise das inspeções e análise de projetos; cadastro das ações 

necessárias para garantir a segurança da barragem; classificação das ações e 

pendências da rotina de segurança. Para o desenvolvimento da metodologia, foram 

aplicados conceitos da matriz AHP, matriz GUT e FMEA para a classificação de riscos 

e classificação da barragem. 

Para aplicação da metodologia desenvolvida, foram utilizados dados de uma 

barragem de terra e enrocamento pertencente à uma concessionária de energia e que, 

devido a confidencialidade temporária dos dados, não será identificada.  

A partir da análise do histórico da instrumentação instalada na barragem de 

estudo foi possível verificar a importância das análises para assegurar a segurança 

do empreendimento. Para complementar a análise dos dados de instrumentação, foi 

realizada a análise de estabilidade da barragem que resultou num fator de segurança 

igual a 1,3. O FS obtido indica que o barramento está estável e a possibilidade de o 

talude sofrer ruptura quando submetido a condições críticas (aumento da percolação 

de água) é menor. 

Para finalizar, foi aplicada a metodologia de apoio à tomada de decisão para 

avaliar as principais ações e/ou pendências da barragem de estudo e classificar de 
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acordo com a sua prioridade de execução, utilizando o método FMEA, na identificação 

do modo de falha, da matriz GUT e o método AHP. Os métodos de matrizes utilizados 

foram estudados, avaliados e foram utilizados, pois, apresentaram um custo benefício 

satisfatório para o projeto. A metodologia desenvolvida é válida pois mantém as 

análises estatísticas de cada uma das matrizes utilizadas. É importante ressaltar, que 

as ações devem ser avaliadas por um engenheiro que tenha conhecimento da 

barragem onde se deseja aplicar o método e experiência em segurança de barragens.  

Dentre as 24 ações e pendências analisadas, as que devem receber maior 

atenção da equipe de segurança da barragem são a desobstrução dos drenos da 

fundação e a realização da manutenção em desplacamentos observados nos túneis 

das ombreiras. Também foram identificados os modos de falha prioritários, sendo o 

modo de falha 2.1.3, que ocorre no corpo da barragem e tem como falha identificada 

a liquefação, o principal. As ações identificadas como prioritárias e devem receber 

maior atenção e urgência no prazo de execução. 

Por fim, a barragem foi classificada de acordo com a sua categoria de risco, resultando 

em classe B1, ou seja, apresentando o maior risco dentro da classe B. Essa classificação 

representa dano potencial associado médio e categoria de risco alta e corresponde a 

riscos limitados de perda de vida humana; perigo em população escassa ou em 

infraestruturas não muito importantes.   
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