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RESUMO 

O cenário de segurança de barragens no Brasil tornou cada vez mais relevante e fonte 

de atenção pública, social e econômica no país, após as rupturas de barragens de 

mineração em meados e final da década de 2010. Justamente em uma década na 

qual as regulamentações, ações de segurança e proximidade dos órgãos reguladores 

de geração hidrelétrica tinham sido estreitadas. Tais eventos motivaram a revisão da 

Lei Federal n° 12.334 de 2010 (Lei Federal n° 14.066 de 2020) e a necessidade de ter 

processos mais consolidados com gestão de segurança mais sólida. A procura por 

uma gestão mais eficaz passa pela identificação, classificação, análise e priorização 

dos riscos e ações de controle. Essa dissertação estabelece um método de análise 

de risco integrado ao Plano de Segurança de Barragens, que viabilize retornar ao 

responsável pela barragem dados para priorização e tomada de decisão das 

manutenções e análises requeridas. O volume de informações de uma barragem é 

colossal: projetos, dados de instrumentação, inspeção, monitoramento hidrológico, 

operativos, manutenção. Uma gama de elementos que devem ser conjugados em 

análises difíceis de serem realizadas todas ao mesmo tempo. Sendo assim, uma 

análise de risco deve ser realizada considerando os meios de monitoramento, os 

modos de falha e a progressão das anomalias na estrutura, alinhando à opinião e 

histórico do avaliador de segurança, com correlações e conclusões acerca das ações 

que imputam maior risco à estrutura. O objetivo da análise de risco aqui apresentada 

é auxiliar na correlação direta dos dados com os modos principais de falha, mantendo 

a análise crítica do engenheiro responsável. Desenvolveu-se uma metodologia de 

risco atrelando ferramentas de avaliação com uso de uma análise hierárquica de 

processos, por meio da integração ao PSB do método GUT (Gravidade, Urgência, 

Tendência) e do método AHP (Análise Hierárquica de Processos). Além disso, foi 

identificado que apesar de cada modo de falha carregar suas particularidades, em um 

contexto geral, os três grupos de monitoramento (inspeção, instrumentação e análise 

de estabilidade) são igualmente importantes para uma análise de risco e segurança 

da barragem. A partir dos resultados obtidos nessa dissertação, será possibilitado o 

refinamento das classificações de risco nas estruturas, levando em consideração três 

grandes esferas: a inspeção, instrumentação e análise de projeto. 

 

Palavras-chave: segurança de barragens; análise de risco; instrumentação; 

classificação de risco e prioridades, matriz decisória.  



 

 

ABSTRACT 

The dam safety scenario in Brazil has become increasingly relevant and a source of 

public, social and economic attention in the country, after the events of mining dam 

failure in the mid and late 2010s. Precisely in a decade in which regulations, safety 

actions and proximity to regulatory bodies for hydroelectric generation had been 

tightened. Such events motivated the review of the Federal Law 12,334 2010 (Federal 

Law 14.066 2020) and the need of more consolidated processes with more solid 

security management. The pursuit of more effective management involves the 

identification, classification, analysis and prioritization of risks and actions. This thesis 

aims to establish a risk analysis method integrated with the Dam Safety Plan, which 

can return data for the dam safety responsible to prioritize the required maintenance 

and analysis. The volume of information in a dam is colossal: projects, instrumentation 

data, inspection, hydrological monitoring, operations, and maintenance. This range of 

elements must be combined in analyzes that, in a way, are difficult to be considered at 

the same time. Therefore, a risk analysis must be performed considering monitoring, 

failure modes, progression of anomalies in the structure, aligning with the opinion and 

history of the safety assessor, making correlations and conclusions about the actions 

that imply greater risks to the structure. The risk analysis presented here aims to assist 

in the direct correlation of these data with the main failure modes, while maintaining 

the critical analysis of the responsible engineer. A risk methodology was developed, 

linking assessment tools with hierarchical analysis, through the merger of GUT 

(Gravity, Urgency, Trend) and AHP (Hierarchical Analysis of Processes). In addition, it 

was identified that despite each failure mode own its particularities, in a general 

context, the three monitoring groups (inspection, instrumentation and stability analysis) 

are equally important for a dam risk and safety analysis. Based on the obtained results, 

it will be possible to implement and refine the risk classifications in the structures, 

taking into account three major spheres: inspection, instrumentation and design 

analysis. 

 

Keywords: dam safety, risk analysis, instrumentation, risk classification and priorities, 

decision matrix. 
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1 INTRODUÇÃO 

Grandes desastres relacionados às barragens foram presenciados no Brasil 

no final nos últimos anos, especialmente nas regiões de exploração de minério no 

estado de Minas Gerais, tendo repercussões em várias esferas da sociedade e no 

meio ambiente, tal como apresentado no estudo realizado por Freitas et al, (2019). 

Essas ocorrências fortaleceram o interesse nacional e o fomento de empresas por 

melhores técnicas e tecnologias para prevenção de risco, monitoramento de 

parâmetros e correta gestão da emergência.  

Visando o aprimoramento do controle e gestão da segurança de barragens no 

Brasil, foi elaborada a Resolução Normativa 696 de 2015 da ANEEL que de certa 

forma veio a complementar a Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, 

revisada em 30 de setembro de 2020 (Lei Federal nº 14.066), subscrevendo alguns 

termos da Lei anterior e incorporando uma publicidade maior às ações de segurança, 

tanto positiva quanto negativamente.  Ambas estabelecem a Política Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB), desenvolvendo assim o conceito do Plano de 

Segurança da Barragem (PSB). 

O PSB é de suma importância para o controle do histórico do empreendimento 

e para a gestão da barragem face ao seu funcionamento e condições de segurança, 

tal como evidenciado por Martini (2018). Um sistema de segurança de barragens é 

desenvolvido para garantir a integração dos instrumentos presentes na PNSB. 

Tratam-se de documentos em arquivo dinâmico com constante atualização que 

envolve desde sua concepção e projeto, operação, contínua atualização face as 

atividades de manutenção até o momento do descomissionamento da estrutura em 

questão (BRASIL, 2010). 

No PSB são padronizadas as diretrizes e procedimentos criando uma 

uniformidade de ações e análises de segurança ao longo da vida útil da estrutura. 

Nesse sentido, é possível estabelecer padrões e condições de análise e coleta de 

dados e aprimoramento do controle operacional de uma usina hidrelétrica. 

A necessidade de modernizar os procedimentos e planos relacionados à 

segurança de barragens, alinhado às demandas legais e regulatórias prévias e 

decorrentes dos desastres ocorridos em Brumadinho e Mariana (ambos no estado de 

Minas Gerais), acabou se tornando um incentivo maior para desenvolvimento de 
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novas plataformas e softwares alinhados a análise de risco, big data, modelagem 

tridimensional das estruturas e integração entre sistemas inteligentes. 

Apesar do rigor e das boas práticas utilizadas nos projetos e análises de 

estabilidade de concepção das barragens para fins hidrelétricos, é necessário 

entender que mesmo com toda a base e fundamentação que as mesmas possuem, 

riscos devem ser mensurados e ações de manutenção devem ser tomadas em regiões 

inspecionadas nas barragens. Para tal, é preponderante que ao se fazer a gestão da 

segurança da barragem sejam priorizadas e elencadas as atividades, considerando 

uma análise que englobe e vincule a gravidade de uma anomalia, ou medida a ser 

tomada, com as repercussões que podem ser geradas. 

Assim sendo, foi levantada a necessidade de desenvolver um projeto e rotinas 

integradas em um software para controle e atuação do plano de segurança de 

barragens. Nesse software a atuação de uma análise das ações de manutenção e 

risco para estrutura é importante. Sendo assim, o que motiva a presente dissertação 

é a inclusão das principais técnicas aplicáveis de classificação e gestão de risco em 

barragens construídas com fins hidrelétricos. O principal objetivo dessa dissertação 

se refere ao desenvolvimento de uma metodologia de análise integrada de segurança, 

considerando os cenários de risco para estrutura e permita que as demandas de 

modernização dos planos de segurança e gestão de barragens sejam mais efetivas. 

O desenvolvimento de um sistema auxiliando na diminuição do volume de trabalho, 

principalmente no armazenamento e catalogação de documentos e organização de 

documentação, possibilitará concentrar a equipe técnica de segurança de barragens 

na análise de dados, documentos e desenvolvimento de projetos de engenharia 

ligados a soluções e comportamentos anômalos na barragem. 

Inspeções de campo gerando recomendações, análises de instrumentação 

com conclusões sobre o estado da mesma, comportamento da estrutura, fatores 

externos como cheias, invasões, vícios ocultos de projeto e construção entram como 

base de dados para avaliação das estruturas e suas consequências devem ser 

consideradas, mesmo que não sejam necessariamente evoluídas em risco para a 

barragem. Essa análise de risco, considerando as incertezas de tais situações e 

eventos possivelmente vinculados, permite que, mesmo em condições com baixo 

impacto aparente, possa ser mapeado o grau de correlação entre os fatores e assim 

facilitar modelos de previsão de cenários para a segurança da barragem. 
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Com base, portanto, na análise de perigos, modos de falha, padrões das 

incertezas, e principalmente um avanço na detecção e associação ao comportamento 

da estrutura, pode se chegar em um resultado um pouco mais assertivo sobre a 

priorização de atividades de manutenção em uma barragem. Vale ressaltar que, tais 

considerações estão atreladas a erros e imprecisões, pois visam utilizar modelos não 

variáveis e situações controladas para suas previsões, entendendo que essas 

análises de cenários futuros são mutáveis e altamente influenciadas por fatores 

externos. 

Esta dissertação visa elencar os principais métodos de análise de risco e 

propor uma adequação ao cenário nacional de gestão de barragens que possa 

considerar os diversos cenários e situações de risco em uma estrutura com seu 

comportamento e modelo de cenários a considerar. Essa análise estará contemplada 

futuramente em um projeto do sistema integrado e nele atuará de forma importante 

para direcionamento das atividades de manutenção da barragem. A presente 

dissertação se encontra no contexto dos objetivos do projeto de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) intitulado “Sistema para Gestão da Informação e de Ações 

para o Plano de Segurança de Barragens” com recursos financeiros da concessionária 

Neoenergia no âmbito do programa ANEEL e em desenvolvimento no Lactec, sob a 

coordenação do professor orientador da presente dissertação. 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral da presente dissertação se refere ao desenvolvimento de um 

método de análise de risco que será integrado ao plano de segurança de barragens, 

capaz de auxiliar profissionais na compreensão e na avaliação das ações de 

manutenção em diferentes tipos de barramentos hidráulicos.  

Esse objetivo é traçado a partir da identificação e proposição de ferramentas 

de avaliação de risco e desenvolvimento de um modelo de avaliação das principais 

ações de manutenção a serem realizadas, considerando os riscos, falhas e efeitos 

associados. O intuito, portanto, é integrar conceitos de risco na formulação de uma 

ferramenta de análise da segurança da barragem. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

Para atender o objetivo geral, encontram-se a seguir apresentados os 

seguintes objetivos específicos: 

a) Apresentar as principais estruturas e instrumentação que compreendem a 

segurança de barragens; 

O conhecimento da estrutura, bem como de sua instrumentação (a principal 

análise das condições e esforços atuantes na mesma) é necessário para que as 

ferramentas de análise de risco sejam corretamente utilizadas visando a segurança 

da barragem.. Isso permite que as ferramentas de análise de risco levem em conta os 

dados lidos na instrumentação e possam categorizá-las perante as estruturas que 

possam apresentar maior risco intrínseco. Para tanto, é necessário conhecer os 

parâmetros medidos e elencar as principais correlações entre eles, o que será 

apresentado no objetivo específico “b”. 

b) Elencar os parâmetros e correlações resultantes da instrumentação, 

análise de projeto e inspeção em relação ao risco da estrutura; 

A fim de conhecer melhor o comportamento da estrutura frente as leituras das 

instrumentações, é necessário entender o que elas realmente medem e o que essa 

leitura significa. Para tal, é preciso compreender os parâmetros de análise 

(subpressão, deslocamentos, recalques, vibrações) e como eles influenciam na 

segurança da barragem e como medir seus riscos. Além disso, uma correlação entre 

diferentes parâmetros permite que os elementos estruturais sejam vistos não somente 

pela ótica de um parâmetro, mas sim da conjugação deles, medindo assim o risco 

associado à estrutura. Essa categorização dos parâmetros e do risco que a estrutura 

está submetida é importante para queas ferramentas de risco postas em 

práticaconsigam considerar as situações presentes e elencar as ações mais 

prioritárias. 

Em relação aos demais modos de monitoramento (inspeções e análises de 

projeto), os resultados das influências dos parâmetros são perceptíveis e analisados 

em inspeções de campo e em cálculos e análises de projeto, que devem ser também 

considerados. Sendo assim, identificar qual a influência de cada modo de 

monitoramento nas ações identificadas de manutenção de uma barragem também é 

objetivo dessa dissertação.  

c) Compreender os modos de falha das estruturas; 
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Para que os modos de monitoramento sejam direcionados de forma a 

impactar na análise de risco é preciso considerar quais os principais modos de falha 

da estrutura e assim dividir as ações a serem analisadas (objetivo específico “e”) em 

seus respectivos modos. Além disso, a divisão em modos de falha permite que sejam 

consideradas ações em conjunto e sendo possível mensurar seus impactos devido ao 

montante de dano a estrutura do modo de falha relacionado.  

d) Estabelecer as ferramentas de risco; 

Ferramentas de risco podem ser utilizadas nas mais diversas especialidades, 

no entanto, é objetivo dessa dissertação delimitar quais  as mais aderentes no 

contexto de manutenção e segurança de barragens hidrelétricas apresentado. Com 

isso, é avaliada a eficácia delas e quais serão utilizadas (tal como no objetivo 

específico “g”). 

e) Listar ações hipotéticas que serão analisadas em um Plano de Ação; 

Para que seja possível avaliar as ferramentas quanto ao seu uso, foi 

elaborado um plano de ação de manutenção hipotético, considerando as principais 

manutenções realizadas em uma barragem com base na experiência em barragens 

de enrocamento e barragens de terra. Esse plano de ação foi utilizado pelas 

ferramentas de análise de risco e ponderado em relação aos modos de monitoramento 

realizados, elencando as ações segundo sua criticidade para a barragem. Com isso 

em vista, o objetivo traçado foi de  usar as ferramentas de análise de risco (podendo 

ser combinadas) para classificar as ações prioritárias. 

f) Avaliar as ferramentas na segurança da barragem; 

Com base nas ferramentas selecionadas e citadas no objetivo específico “c”, 

foi feita uma hierarquização e avaliação das mais importantes quando considerada a 

segurança da barragem. Para tanto, foram vinculadas a um plano de ação hipotético 

(fruto do objetivo específico “e”) que permitiu dentre as estruturas do barramento 

indicar quais as ações prioritárias, quando observado a segurança da estrutura e já 

mapeadas no plano de ação. Ou seja, houve utilização  das ferramentas para que seja 

obtido o resultado dos modos de falhas e ações correlacionadas na priorização das 

atividades e do risco para a barragem. Finalmente, a próxima etapa é escolher ou 

aperfeiçoar o melhor método, o que será apresentado no objetivo “g” a seguir. 

g) Apresentar uma ferramenta aderente. 

Com base nos resultados das ferramentas frente ao plano de ação hipotético, 

foi apresentado o melhor método de avaliação e categorização das ações de 
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manutenções na ótica da segurança da barragem. Assim, o objetivo geral de integrar 

a segurança de barragens com as demais atividades de atuações e gestão de ativos 

tais como manutenção, e procedimentos de operação e planos de emergência foi 

abordado. Contudo, a presente dissertação busca melhorar os processos de análise 

de risco e a classificação da probabilidade de ocorrência e impacto alinhando com 

método de identificação de falhas e consequências para a estrutura.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica realizada foi desenvolvida de acordo com os principais 

assuntos vinculados ao tema segurança de barragens, sendo os mesmos: o plano de 

segurança de barragem, abordagens sobre legislações nacionais e internacionais de 

segurança de barragens, instrumentação de barragens e, por fim, análises de risco 

em segurança de barragens. Estes temas se encontram apresentados nos subitens 

que seguem. 

O item 2.1 apresenta o plano de segurança de barragens, suas definições 

amplitude e como está estruturado. A apresentação de como está delimitado o plano 

é importante para a revisão bibliográfica, pois qualquer metodologia de análise de 

risco a ser aplicada em segurança de barragens tem de respeitar o PSB e buscar a 

partir de sua estruturação levar às ações de manutenção mais efetivas.  

O item 2.2 trata das legislações de segurança de barragens toda a trajetória 

até as legislações atuais internacionais e principalmente nacional. É importante a 

apresentação das legislações e de toda a construção do arcabouço legal em 

segurança de barragens para que possa ser contemplado na metodologia proposta a 

necessidade de atendimentos legais e uma possível redução de matrizes de 

classificação de risco das barragens frente ao melhor emprego das ações de 

manutenção.  

O item 2.3 aborda a instrumentação em barragens. Esse item é primordial 

para a análise aqui apresentada, pois delimita como o meio de monitoramento 

utilizando a instrumentação é importante, define quais instrumentos poderão ser 

analisados no contexto da barragem hipotética proposta e qual a iteração da 

instrumentação com a classificação de risco da estrutura.  

O item 2.4 aborda a análise de risco em segurança de barragens propriamente 

dita. Como estão formuladas as principais bibliografias dos conceitos de risco, as 

abordagens atualmente utilizadas e toda uma base conceitual para desenvolvimento 

de novas metodologias.  

O item 2.5 trata especificamente de ferramentas de análise de risco. É com 

base na conceituação teórica das ferramentas disponíveis que são escolhidas as mais 

aderentes para compor a metodologia de risco aqui proposta.  
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O item 2.6 finalmente traz uma revisão da bibliografia em relação a análise de 

risco e instrumentação, ou seja, como as duas se conectam e como utilizar alguns 

conceitos de instrumentação para outros meios de monitoramento como a análise de 

estabilidade e de projetos. 

2.1 PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS 

Em relação a uma definição formal de segurança de barragens, na Lei Federal 

12.334/2010 é exposto: a condição que visa a manter a integridade estrutural e 

operacional e a preservação da vida, da saúde, da propriedade e do meio ambiente 

(BRASIL, 2010). Já a questão da gestão de risco está relacionada às ações de caráter 

normativo, utilizando-se de medidas de prevenção, controle e mitigação de riscos. 

Em termos técnicos, bem como exposto por Aguiar (2014), a segurança de 

barragens está intimamente ligada à segurança estrutural, indicando o cumprimento 

a requisitos do projeto e necessidades de manutenções que permitam a continuidade 

do fator de segurança da estrutura. Neste contexto, a segurança está relacionada aos 

procedimentos, equipe e metodologia utilizada para mantenimento da estrutura, ou 

seja, além de seguir os procedimentos de risco, fatores técnicos de projeto e a 

disseminação da cultura de segurança de barragens, a necessidade de catalogação 

e definição dos planos e procedimentos utilizados, bem como do arquivo técnico 

gerido, são imprescindíveis para manter a estrutura, tal como seu estado da arte. Este 

arquivo técnico deve reunir as informações necessárias para a compreensão do 

empreendimento do ponto de vista técnico e também permitir que o risco do ativo seja 

gerido.  

Em outros países, tal como visto nos Estados Unidos pelo FEMA (2004) e na 

Inglaterra pelo Reservoir Act (1975), a documentação técnica da barragem não é 

delimitada como um plano, mas sim como um arquivo técnico da estrutura, os planos 

são focados na parte de acidentes (Plano de Emergência) e inundações (Flood Plan). 

No Brasil, tal como demonstrado na lei federal 12.334 (BRASIL, 2010) e em guias de 

apresentação do PSB, por parte da ANA (2016), é entendido que toda a informação 

documental da barragem entra em um planejamento de sua segurança e, portanto, 

deve ser considerado como tal.  

Tal como definido por ANA (2016), o PSB é um instrumento de auxílio na 

segurança do empreendimento e que deve conter dados técnicos, de construção 

operação manutenção e gestão da segurança atual da estrutura, de acordo com as 
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inspeções, análises, e planejamento da segurança da barragem. O plano, tal como 

apresentado em ANA (2017), segue a ordem do PDCA, sendo aplicado em seu 

volume inicial as informações gerais e classificações da estrutura, no segundo volume 

a organização da documentação técnica da estrutura contemplando o projeto desde 

sua fase de viabilidade até as built e a documentação legal do empreendimento 

(outorgas, licenças, entre outros, chegando ao terceiro volume onde estão dispostos 

os planos e procedimentos a serem seguidos na operação e manutenção da estrutura. 

Estes primeiros três volumes fornecem a parte de planejamento do projeto de gestão 

da barragem, trazendo assim as bases para uma correta manutenção da mesma. O 

quarto volume do PSB trata justamente da realização desse planejamento (com base 

no projeto e riscos pré-avaliados) e denomina-se registro e controle, contendo os 

dados de operação, inspeções realizadas, avaliações da instrumentação e 

documentos de relação com as agências. Assim, chega-se a etapa da verificação 

frente a segurança da estrutura, riscos e cumprimento dos níveis de resposta da 

estrutura e níveis de projeto o que constitui se vão ser tomadas medidas de ação para 

reversão de algum risco ou alerta a comunidades, chegando, portanto, ao Plano de 

Ação de Emergência, onde serão delimitados os procedimentos de classificação do 

nível de resposta e ações relacionadas para mantenimento da estrutura em seu 

melhor estado. Após isso, vem a etapa de revisão do plano que está contemplado na 

Revisão Periódica de Segurança. 

 

2.2 LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS 

O tema de segurança de barragens é motivo de atenção governamental e por 

isso reflete uma grande gama de legislações internacionais. Essa preocupação é 

válida pela dimensão dos danos que desastres ligados a barragens podem causar. 

Um exemplo desses desastres foi a pilha de rejeitos de Aberfan (com consequências 

similares a uma ruptura de barragem) em 1966 que desencadeou a Lei britânica The 

Mines and Quarries Act umas das pioneiras e mais relevantes leis de segurança no 

mundo, tal relação de causa é apresentada pela bibliografia presente no UK 

Parliament (1969). Desta forma, acidentes ligados a barragens ou outros tipos de 

obras de acumulação foram importantes para gerar uma base legal sólida e 

referências mundialmente. Neste capítulo dessa dissertação será feito um resumo 

dessas legislações e a apresentação da regulação brasileira, com suas normas e leis.  
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2.2.1 Políticas de Segurança de Barragens no Mundo 

Mesmo sendo pioneiros na constituição de guias e reformas em prol da 

segurança de barragens, o mais importante estatuto inglês acerca do assunto foi 

estabelecido somente em 1975, indicando que as autoridades locais na Inglaterra são 

encarregadas do registro, relatórios de análise, e reportes periódicos aos mais altos 

níveis governamentais (Secretário de Estado) sobre a situação dos reservatórios em 

relação as regulamentações aplicáveis. 

A contribuição do ICOLD (Comissão Internacional de Grandes Barragens, do 

inglês International Commission on Large Dams) foi cada vez maior ao tema de 

segurança de barragens a partir da década de 60 (LOUZADA, 2018), quando as 

publicações começaram a retratar os problemas de manutenção apresentados nas 

barragens já construídas em décadas anteriores, principalmente na Europa. 

Apesar do decreto de 1968, a regulamentação especificamente de segurança 

de barragens em Portugal só veio a ocorrer em 1990, dividindo por altura, volume e 

risco potencial à sociedade a classificação das barragens (BRADLOW, PALMIERI e 

SALMAN, 2002). Parte do verificado na legislação portuguesa foi contemplado na 

formulação Brasileira, tais como uma categoria geral de risco, envolvendo a condição 

da barragem, fatores ambientais externos, e o risco a vida e a sociedade. Assim como 

no Brasil, as barragens são divididas em classificações e para cada classe são 

definidos as necessidades regulatórias e prioridades. 

Segundo Louzada (2018), as legislações específicas visando segurança de 

barragens nos Estados Unidos começaram a vigorar a partir da década de 70, com 

destaque ao programa de inspeção de barragens por órgãos governamentais, tal 

como é o caso do Bureau of Reclamation nos Estados Unidos da América. 

A Austrália se tornou referência no tema de segurança de barragens muito por 

conta da forma em que é tratada no país. Segundo Bradlow, Palmieri e Salman (2002), 

nesse país a segurança de barragens é vista como uma questão de Estado, sendo 

dividida em três grandes regiões: New South Wales, Queensland e Victoria. 

Assim como citado no estudo de Bradlow, Palmieri e Salman (2002), por conta 

da dificuldade brasileira de implementar uma legislação em segurança de barragens, 

o que só veio a acontecer de fato em 2010, esses dois guias: Basic Guide on Dam 

Safety e o Dam Safety Guidelines foram publicados pelo CBDB e eram seguidos como 

referências para a gestão de segurança de barragens no Brasil.  
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A Política Nacional de Segurança de Barragens foi além da organização e 

definição de regras para a gestão de barragens no Brasil, ela foi abrangente ao ponto 

de fomentar a cultura da segurança de barragens e a ser um instrumento de regulação 

ambiental, como apontado em Louzada (2018). No contexto de instauração de uma 

cultura de segurança de barragens, as leis que a ela acompanham têm de ser factíveis 

com a situação dos empreendimentos e possibilitarem que a melhora na gestão seja 

efetiva e não apenas documental. 

2.2.2 Aspectos Regulatórios e a Política Nacional de Segurança de Barragens 

Ao passo que na década de 90 no Brasil, políticas neoliberais na economia 

foram implementadas, a desestatização de alguns setores, dentre eles o setor 

energético, propiciou o aprimoramento das agências regulatórias como forma de 

regular o mercado e supervisionar seus atores, tema abordado em Peci (2007) em 

seu estudo sobre a reforma regulatória nos períodos pós-privatização. Dentre as 

agências oriundas deste novo modelo de atuação do Estado, destaca-se para os fins 

deste trabalho a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e de certa forma a 

Agência Nacional de Águas (ANA), principalmente por suas resoluções conjuntas com 

a ANEEL. 

Conforme abordado em Louzada (2018), a agência regulatória tem papéis de 

definição de estratégias, diretrizes de atuação e fiscalização dos entes a elas 

subordinados. No contexto da segurança de barragens, esses atos são gerenciados 

e realizados pela ANEEL. Entretanto, a atuação desta agência esteve de forma mais 

presente e organizada após as delimitações de publicações regulatórias (atos 

normativos, resoluções, manuais) e de marcos legais (leis e políticas específicas). 

Sendo assim, como já citado, a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 

(BRASIL, 2010) estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens 

destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou 

temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional 

de Informações sobre Segurança de Barragens e é considerada o maior marco legal 

de segurança de barragens no país. 

Após os acidentes das barragens de contenção de rejeitos de mineração, 

tanto em Brumadinho quando em Mariana, ambas em Minas Gerais, houve um 

movimento de questionamento popular do papel do governo como fiscalizador e quais 

as medidas de atuação governamental que deveriam ser adotadas para evitar novos 
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eventos como os ocorridos e dar subsídio ao dano causado. Essa demanda popular, 

no entanto, já havia sido abordada na Lei 12.334/10, como citado pelo editorial do 

Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB, 2020) que disserta “A lei, de forma precisa e 

oportuna, reconhece a importância do envolvimento das ações de segurança, em 

todas as fases, ou seja, desde a concepção até a operação e eventual 

descomissionamento da estrutura. Temos uma lei arrojada e precisamos garantir a 

sua implementação e que os resultados sejam alcançados. O cenário hoje é de 

otimismo e de esforço uníssono para esse feito”. 

Apesar da Lei 12.334/10 ser recente, abrangente e um importante marco legal 

para o setor, o movimento político – com sua legitimidade subsidiada nas tragédias 

ocorridas – teve o objetivo de promulgar uma nova Lei para o setor. Assim sendo, 

houve no ano de 2020 a promulgação da Lei 14.066 de 2020.  

A Lei 14.066/2020 (BRASIL, 2020) altera algumas definições técnicas, como 

DPA (dano potencial associado), conceito de barragem e altura da mesma em relação 

à Lei 12.334/2010. No que concerne à gestão de emergência e estudo de rompimento 

a lei define uma zona adicional, além da ZAS (Zona de Autossalvamento) já 

preconizada na lei anterior. Essa nova região é a ZSS (Zona de Segurança 

Secundária), em que é definida de forma abrangente e não muito clara como: “trecho 

constante do mapa de inundação não definido como ZAS”. Além disso, em outro 

trecho da lei é posto que: “o empreendedor deverá estender os elementos de 

autoproteção existentes na ZAS aos locais habitados da ZSS nos quais os órgãos de 

proteção e defesa civil não possam atuar tempestivamente em caso de vazamento ou 

rompimento da barragem”, tal item é crítico dado que além da ZSS não ser bem 

delimitada, há uma subjetividade em relação ao que seria possível da defesa civil atuar 

ou não (dado que o conceito de ZAS é justamente para esses casos). Isso pode trazer 

uma responsabilidade maior de gestão de evacuação e auxílio à população ao 

empreendedor, o qual não é especializado para tal, além do que serem atividades 

previstas à Defesa Civil, tal como exposto na Lei 12.608/2012 – Política Nacional de 

Proteção e Defesa Civil. 

Outra questão levantada pela nova lei de segurança de barragens é o acesso 

à informação. O PSB e o PAE passam a ser públicos e devem ser disponibilizados no 

website do empreendedor, juntamente com itens de necessidade da revisão periódica. 

Vale ressaltar que o PSB e principalmente o PAE já eram documentos direcionados 

ao público, porém divulgados através dos órgãos competentes, ou seja, o PSB era 
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entregue a agência regulatória (e demais órgãos públicos se cabível) e o PAE era 

disponibilizado às prefeituras e defesas civis. Isso faz com que os documentos ao 

mesmo tempo que são de interesse público sejam, no entanto, controlados em relação 

a sua divulgação, pois são informações técnicas e de caráter gerencial por parte dos 

envolvidos. Uma exposição de tais informações pode causar alarde sem necessidade 

ou, no pior caso, atrapalhar as ações de gestão de emergência (no caso do PAE) e a 

rotina normal de avaliação da barragem (no caso do PSB). 

Barragens construídas para fins hidrelétricos seguem normas e métodos de 

construção que não alteram sua disposição em relação ao projeto, diferentemente das 

barragens por exemplo, com métodos iterativos de construção e de alteamento pós 

entrada de operação (como no caso da mineração). Isso faz com que a estabilidade 

das barragens hidrelétricas seja definida em projeto e as atividades de manutenção 

são indicadas justamente para manter as condições estabelecidas. Ou seja, o pedido 

da Lei 14.066/2020 de apresentar periodicamente a declaração de estabilidade da 

barragem ao órgão fiscalizador cria uma sobreposição de responsabilidades de 

projeto, pois de um lado a barragem é projetada e dimensionada pela projetista e por 

outro as ações de manutenção apenas atestam a condição do nível de resposta e da 

integridade civil da estrutura, não entrando em cálculos de estabilidade de projeto. 

A eficácia desta nova Lei no caráter nacional só poderá ser avaliada no 

decorrer dos anos que seguirão, entretanto, a burocracia e todos os ajustes a uma 

nova lei são mais lentos que o cumprimento de uma lei já vigente, o que em tempos 

de uma brevidade no assunto pode não ser a medida mais oportuna.  

2.3 INSTRUMENTAÇÃO DE BARRAGENS 

2.3.1 A Importância da Instrumentação e Monitoramento 

Barragens possuem processos construtivos complexos e uma 

multidisciplinaridade da engenharia em sua concepção. Por ser uma estrutura 

complexa, estar sujeita a grandes cargas e condições de fundação especiais é preciso 

que sejam monitorados o comportamento da estrutura frente aos esforços nela 

aplicados, o movimento em relação a sua fundação e o comportamento interno do 

material constituinte (seja de finos, terra, enrocamento ou concreto). 

Para permitir o monitoramento dessas grandezas e o comportamento da 

estrutura, uma rede de instrumentação é concebida desde a fase de projeto e 

necessária para a correta operação e manutenção da barragem. Assim como 
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apresentado por Ministério da Integração (2002), a instrumentação em barragens é 

condição relevante e deve ser monitorada, analisada e mantida, a fim de garantir a 

operação segura da barragem. 

A partir da instalação da instrumentação vem a necessidade de estabelecer 

uma metodologia de leitura, procedimentos de manutenção e uma sistemática de 

análise dos dados dessa instrumentação. Essa análise é realizada frente a faixa de 

operação e níveis de alarme (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2002), definidos em 

projeto e com base no comportamento esperado da estrutura frente ao parâmetro lido 

pelo instrumento. 

É importante também identificar o que está se querendo entender a partir da 

instrumentação, seus motivos e repercussões na análise global da estrutura. Esse 

ponto foi bem abordado no livro sobre instrumentações de Silveira (2006), no qual é 

exposto que os instrumentos a serem projetados e instalados devem responder a 

questões específicas de projeto, ou seja, os pontos mais suscetíveis da estrutura 

(principalmente no ponto de vista da fundação, onde há mais instrumentos) e a 

observação do desempenho da estrutura frente aos esforços nela atuantes. A 

importância de ter instrumentos somente quando necessário, reduz a má 

interpretação de dados e direciona as análises nos pontos vitais da estrutura e indica 

o que realmente deve ter uma atenção maior. Peck (1984) aborda isso citando que 

“os usos da instrumentação são tantos, e as questões que a instrumentação e sua 

observação são tão vitais para análise da estrutura, que não se deve ter o risco de 

descrédito de suas leituras por conta de usar de forma imprópria ou desnecessária”.  

De forma a entender as etapas do estabelecimento da instrumentação em 

barragens, Dunnicliff (1993) descreveu uma abordagem sistemática partindo da 

definição das condições de projeto, objetivos da instrumentação, as variáveis a serem 

monitoradas, prevenir o comportamento da estrutura, entender e focar nos problemas 

a serem solucionados, selecionando os instrumentos a serem analisados a partir da 

situação, problemas e variáveis apontadas. 

A partir dos dados da instrumentação, as análises são concebidas e é 

necessário agrupar o comportamento da instrumentação frente ao restante do 

histórico da usina, seja nas inspeções realizadas que permitirão ver em campo a 

consequência dos fatores que os instrumentos estão lendo, ou seja nas manutenções 

já realizadas que apontarão o caminho a ser seguido para solução do problema e o 

contexto dos projetos e definições do empreendimento. Para tal, é necessário 
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considerar a instrumentação como parte de uma análise muito mais abrangente que 

inclua toda a avaliação da documentação técnica da barragem, e isso é alcançado 

quando a reunião de todo esse volume de dados é disposta de uma forma organizada 

e que leve a uma formulação de um processo de interpretação. Essa reunião e 

catalogação seguindo etapas de análise visando a segurança da estrutura é 

justamente o Plano de Segurança de Barragens. 

Em um contexto de modernização e inserção de tecnologias de 

instrumentação também é válida a menção dos processos de automatização e 

inserção de monitoramentos “online” das estruturas. Essas novas tecnologias estão 

trazendo uma dinâmica nova de avaliação das estruturas que, no entanto, devem ser 

avaliadas pois a inspeção em conjunto com a leitura manual pode identificar novas 

situações ou perceber desvios de leitura que apenas com um monitoramento a 

distância não seriam possíveis.  

2.3.2 Instrumentação Básica para Barragens de Aterro 

A instrumentação deve ser instalada para garantir o monitoramento dos 

pontos sensíveis identificados ao longo do desenvolvimento de um projeto ou para 

monitorar algum eventual comportamento anormal da barragem ao longo da sua vida 

útil. Portanto, tratar a instrumentação como parte integrante da análise de risco, e 

utilizar sua base de dados com essa finalidade, enriquece as avaliações estruturais e 

a priorização dos riscos baseados no comportamento atual da estrutura.  

Neste item se encontram apresentadas as instrumentações mínimas 

sugeridas para que possa ser possível estabelecer a correlação da análise de risco 

considerando a instrumentação. Não seria cabível elencar toda a instrumentação 

disponível para os mais diversos tipos de barragem, portanto, foi elencada os 

instrumentos principais para as barragens de aterro.  

As barragens, que são construídas com terra e materiais rochosos, são 

geralmente chamadas de aterros. As barragens de aterro são classificadas em duas 

categorias principais por tipos de solo usados majoritariamente nos materiais de 

construção, como barragens de terra e barragens de enrocamento. 

O uso de instrumentos para coletar informações sobre o desempenho de uma 

barragem de aterro é vital. A segurança e o bom funcionamento de uma barragem 
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devem ser garantidos continuamente - durante a construção, durante o primeiro 

enchimento do reservatório e durante a vida da barragem. 

Muitos tipos de sistemas de instrumentação são usados para barragens de 

aterro. Os sistemas monitoram a pressão da água, infiltração, deslocamento interno, 

movimento da superfície, vibração e outros parâmetros significativos. 

Os diversos sistemas de instrumentação utilizados são descritos neste 

documento, que se destina a definir a instrumentação mínima. Portanto, será 

apresentada a instrumentação mínima para cada tipo de barragem de aterro na 

Tabela 2.1. A finalidade e o uso atual de cada tipo de sistema são analisados e 

descritos em relação a cada tipo de barragem e seus materiais constituintes e 

detalhados em cada um dos tópicos a seguir. Essa tabela foi elaborada pelo autor 

dessa dissertação com base em referências nacionais e internacionais, com 

experiência profissional e orientação acadêmica. As principais referências utilizadas 

foram COMITÉ SUISSE DES BARRAGES (2005), ICOLD, (1969), ICOLD (1987), 

ICOLD (2000), BUREAU OF RECLAMATION (1987). 
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TABELA 2.1 PARÂMETROS E INSTRUMENTAÇÃO RECOMENDADOS PARA CADA TIPO DE BARRAGEM DE ATERRO. (FONTE: O AUTOR, 2021) 

Parâmetro Medido 

Instrumentação Recomendada 

Barragem de Terra Barragem de Enrocamento 

Barragem Homogênea Zonada Núcleo Argiloso Face Impermeável Núcleo Asfáltico 

Movimento superficial horizontal e 

vertical 

Topografia e; 

Medidor de recalque 

magnético para 

barragens com mais de 

30 metros de altura. 

Topografia; 

Inclinômetro (tiltmeter); 

Clinômetro 

(deformações 

horizontais). 

Topografia, 

inclinômetros. 

Topografia, inclinômetros, 

eletroníveis (movimentos 

na face impermeável). 

Topografia, inclinômetros. 

Medidor de recalque ou 

extensômetro (fundação) 

Perda de carga no terreno natural. 

Poropressões (pressão intersticial, 

nível piezométrico). 

Subpressão na Fundação. 

Piezômetros. 

Piezômetros de 

Fundação. 

Piezômetros. 

Piezômetros de 

Fundação. 

Piezômetros e 

Piezômetros de 

Fundação. 

Piezômetros de Fundação. 
Piezômetros de 

Fundação. 

Fluxo de infiltração e 

monitoramento de drenos 
Medidor de Vazão. Medidor de Vazão. Medidor de vazão Medidor de vazão. Medidor de vazão 

Medição de vazão e obstrução de 

drenos e filtros. 

Piezômetros e/ou 

Medidores de Nível 

d´Água. 

Piezômetros e/ou 

Medidores de Nível 

d´Água. 

Piezômetros. 
Piezômetros, Medidor de 

Vazão e de Nível d´Água. 

Piezômetros, Medidor de 

Vazão e de Nível d´Água.  

Deformação interna da estrutura 

(movimentação) 
- 

Medidor de Recalque 

Magnético 

Medidor de Recalque 

Magnético, caixa 

sueca. 

Inclinômetro e 

Extensômetro KM. 

Medidor de Recalque 

Magnético, caixa sueca. 

Inclinômetro e 

Extensômetro de haste ou 

KM. 

Medidor de recalque 

magnético, caixa sueca. 

Inclinômetro e 

extensômetro KM. 

Movimentação e desplacamentos 

entre as juntas de concreto e as 

zonas de enrocamento 

- - - 

Medidor Triortogonal de 

Junta 

Medidor Elétrico de Junta 

Medidor triortogonal de 

junta 

Medidor elétrico de junta 
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2.3.2.1 Instrumentação em Barragem de Terra 

As barragens de terra podem ser definidas como barragens cuja maior parte 

de sua seção transversal tem a terra como constituinte. Portanto, as mesmas podem 

ser classificadas em dois tipos principais por configurações de seções de barragem, 

tais como: 

• Barragem de terra homogênea 

• Barragem de terra zonada 

2.3.2.1.1 Instrumentação em Barragem de Terra Homogênea  

As barragens de terra são consideradas homogêneas quando construídas 

com materiais uniformes, em toda a sua extensão. Nesse caso, o material precisa ser 

impermeável o suficiente para formar uma barreira adequada contra a água e os 

declives precisam ser relativamente lisos para uma estabilidade correta. Para 

barragem de terra homogênea, a instrumentação mínima é descrita na Tabela 2.1, 

como já apresentado. 

Como forma de ilustrar como estaria alocada a mínima instrumentação neste 

tipo de barragem, é mostrado a seguir uma seção típica de uma barragem de terra 

com os instrumentos mínimos (aqui escolhidos) representados, de acordo com a 

indicação (1, 2 e 3) presente na Tabela 2.2 a seguir: 

 

FIGURA 2.1: SEÇÃO TÍPICA DE BARRAGEM DE TERRA COM INSTRUMENTAÇÃO. (CRUZ, 2004). 
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TABELA 2.2: INDICAÇÃO INSTRUMENTOS  

Indicação Instrumento 

1 Marcos Topográficos 

2 Piezômetros 

3 Medidor de Vazão 

De acordo com alguns trabalhos da bibliografia especializada, Comité Suisse 

des Barrages (2005), ICOLD (1969), ICOLD (1987), ICOLD (2000) e Bureau of 

Reclamation (1987), os seguintes parâmetros de medição podem ser considerados, 

dependendo do tipo e projeto da barragem: 

• Deformações verticais da estrutura e fundação ou recalque utilizando 

medidor de recalque, tassômetro e extensômetro. 

• Deformações horizontais da estrutura e fundação utilizando extensômetro 

(long-gage wire extensometer); 

• Deslocamento e recalque de fundação usando extensômetros, células de 

recalque magnético, células de recalque hidráulico e levantamento topográfico. 

• Monitorar, eventualmente, a temperatura da barragem para detecção de 

percolação usando termômetro, geralmente em climas frios extremos. 

• Análise química da água de percolação e turbidez por turbidimetria e 

análises laboratoriais. 

• Efeitos de terremotos usando acelerômetro e sismógrafos. 

• Medição através de termômetro da temperatura do corpo da barragem 

visando a detecção de infiltração. 

2.3.2.1.2 Instrumentação em Barragem de Terra Zonada  

As barragens de terra zonadas são construídas com solos de diferentes 

qualidades e características, do cascalho ao argiloso, que atendem aos critérios de 

permeabilidade, resistência e transição. O solo de menor permeabilidade é utilizado 

na parte de vedação, pois o material menos permeável e, portanto, com maior ângulo 

de atrito, tem função estabilizadora. Para barragens de terra zonadas, têm-se a 

instrumentação mínima apresentada na Tabela 2.1. 

Como forma de ilustrar como estaria alocada a instrumentação mínima neste 

tipo de barragem, é mostrado na sequência uma seção típica de uma barragem de 

terra zonada com os instrumentos mínimos (aqui escolhidos) representados, de 

acordo com a indicação presente na Tabela 2.3. 
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FIGURA 2.2: SEÇÃO TÍPICA DE BARRAGEM DE TERRA ZONADA COM INSTRUMENTAÇÃO 

 

TABELA 2.3: INDICAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

Indicação Instrumentos 

1 
Marcos 

Topográficos 

2 Piezômetros 

3 Medidores de Vazão 

4 
Medidor de 

Recalque Magnético 

 

De acordo com a bibliografia especialida, Comité Suisse des Barrages (2005), 

ICOLD (1969), ICOLD (1987), ICOLD (2000) e Bureau of Reclamation (1987), os 

seguintes parâmetros de medição podem ser considerados, dependendo do tipo e 

projeto da barragem: 

• Deformações verticais da estrutura utilizando medidor de recalque, 

tassômetro e extensômetro. 

• Deformações horizontais da estrutura usando extensômetro (long-gage wire 

extensometer). 

• Deslocamento e recalque de fundação usando extensômetros, células de 

recalque magnético, células de recalque hidráulico e levantamento topográfico. 

• Medição através de termômetro da temperatura do corpo da barragem 

visando a detecção de infiltração. 

• Análise química da água de percolação e turbidez por turbidimetria e 

análises laboratoriais. 

• Efeitos de terremotos usando acelerômetro e sismógrafos. 
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2.3.2.2 Instrumentação em Barragem de Enrocamento  

As barragens de enrocamento geralmente são formadas por núcleo argiloso, 

que desempenha a função de vedação da barragem, e enrocamento - fragmentos de 

rocha que garantem a resistência necessária à estrutura. Este tipo de barragem 

permite a construção de taludes mais acentuados e é amplamente utilizado no Brasil. 

As barragens de enrocamento podem ser classificadas em alguns grupos por 

configurações de seções de barragem, tais como: 

• Barragens de enrocamento com núcleo central de argila; 

• Barragens de enrocamento com face impermeável; 

• Barragens de enrocamento com núcleo asfáltico e núcleo de concreto 

impermeável. 

 

2.3.2.2.1 Instrumentação em Barragem Enrocamento com Núcleo Argiloso 

A barragem de enrocamento com núcleo central de argila é o tipo de barragem 

de enrocamento mais usado. O corpo principal deste tipo de barragem, que deve ter 

uma resistência estrutural ao rompimento, é constituído por casco de enrocamento e 

zonas de transição, sendo que as zonas núcleo e face têm a função de minimizar a 

infiltração / vazamento pelo aterro. Para barragem de enrocamento com núcleo 

argiloso, a instrumentação mínima é descrita na Tabela 2.1. 

Como forma de ilustrar como estaria alocada a mínima instrumentação neste 

tipo de barragem, é mostrado a seguir uma seção típica de uma barragem de 

enrocamento com núcleo impermeável com os instrumentos mínimos (aqui 

escolhidos) representados, de acordo com a indicação presente na Tabela 2.4 a 

seguir: 
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FIGURA 2.3: SEÇÃO TÍPICA DE BARRAGEM DE ENROCAMENTO COM INSTRUMENTOS 

 

TABELA 2.4: INDICAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

Indicação Instrumentos 

1 Marcos 

Topográficos 

2 Piezômetros 

3 Medidores de Vazão 

4 Medidor de 

Recalque Magnético 

 

Além do apresentado, de acordo com a alguns trabalhos publicados na 

bibliografia especializada, Comité Suisse des Barrages (2005), ICOLD (1969), ICOLD 

(1987), ICOLD (2000) e Bureau of Reclamation (1987), os seguintes parâmetros de 

medição também podem ser considerados, dependendo do tipo e projeto da 

barragem: 

• Deformações horizontais da estrutura usando extensômetro (long-gage wire 

extensometer). 

• Deformações verticais da estrutura utilizando medidor de recalque, 

• Movimento horizontal de fundação usando extensômetros de fio de calibre 

longo. 

• Deslocamento e recalque de fundação usando extensômetros, células de 

recalque magnético, células de recalque hidráulico e levantamento topográfico. 



42 

 

• Nível do reservatório e nível de água jusante usando régua de nível d´água. 

• Medição através de termômetro da temperatura do corpo da barragem 

visando a detecção de infiltração, geralmente em climas frios extremos. 

• Análise química da água de percolação e turbidez por turbidimetria e 

análises laboratoriais. 

• Efeitos de terremotos usando acelerômetro e sismógrafos. 

 

2.3.2.2.2 Instrumentação em Barragem Enrocamento com Face Impermeável 

A barragem de enrocamento com face impermeável geralmente consiste de 

uma barragem com lajes de concreto dispostas no paramento a montante para 

impermeabilização do mesmo. Uma atenção particular deve ser dada ao encontro das 

lajes de montante, pois elas estão assentadas em uma superfície deformável, formada 

pelo enrocamento que pode sofrer deformações e recalques significativos – 

principalmente no enchimento do reservatório.  Além disso, é importante verificar o 

encontro entre as estruturas da laje de concreto com a fundação, a fim de garantir a 

impermeabilidade na região. Na Tabela 2.1 foi indicado o estudo dos parâmetros 

principais e instrumentação mínima proposta neste trabalho para este tipo de 

barragem. 

Como forma de ilustrar como estaria alocada a mínima instrumentação neste 

tipo de barragem, encontra-se apresentado a seguir uma seção típica de uma 

barragem de enrocamento com face impermeável com os instrumentos mínimos (aqui 

escolhidos) representados, de acordo com a indicação presente na Tabela 2.5. 

 

FIGURA 2.4: SEÇÃO DE BARRAGEM COM FACE IMPERMEÁVEL E INSTRUMENTAÇÃO 
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TABELA 2.5: INDICAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

Indicação Instrumentos 

1 Marcos Topográficos 

2 Extensômetro 

3 Medidores de Vazão 

4 Medidor triortogonal de junta 

 

Além do apresentado, de acordo com o COMITÉ SUISSE DES BARRAGES 

(2005), o ICOLD (1969), ICOLD (1987), o ICOLD (2000) e o BUREAU OF 

RECLAMATION (1987), os seguintes parâmetros de medição também podem ser 

considerados, dependendo do tipo e projeto da barragem: 

• Deformações horizontais da estrutura usando extensômetro; 

• Movimento horizontal de fundação usando extensômetros de fio de calibre 

longo. 

• Subpressão na fundação utilizando piezômetros de fundação para o 

monitoramento; 

• Movimentação e recalque na fundação usando extensômetros, células de 

recalque magnético, células hidráulicas de recalque e topografia. 

• Nível do reservatório e nível de água jusante usando régua de nível d´água. 

• Obstrução de filtros e drenos utilizando piezômetros e medidores de nível 

d´água. 

• Tensão em planos inclinados e em diferentes direções usando células de 

pressão. 

• Deformações verticais da estrutura utilizando medidor de recalque ou 

extensômetro. 

• Medição através de termômetro da temperatura do corpo da barragem 

visando a detecção de infiltração, geralmente em climas frios extremos. 

• Efeitos de terremotos usando acelerômetro e sismógrafos. 

• Variação e deflexão angular das estruturas e lajes de montante utilizando 

Eletronível. 
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2.3.2.2.3 Instrumentação em Barragem Enrocamento com núcleo asfáltico e 

núcleo de concreto impermeável. 

Neste tipo de barragem de enrocamento o núcleo impermeável é de concreto 

ou asfáltico. Portanto, tal tipo de vedação permite com que a barragem tenha taludes 

de enrocamento com maior inclinação e a construção é mais independente de 

condições climáticas. Na Tabela 2.1 foi indicado o estudo dos parâmetros principais e 

instrumentação mínima proposta neste trabalho para este tipo de barragem. 

Como forma de ilustrar como estaria alocada a mínima instrumentação neste 

tipo de barragem, é mostrado na sequência uma seção típica de uma barragem de 

enrocamento de núcleo impermeável de concreto ou asfáltico com os instrumentos 

mínimos (aqui escolhidos) representados, de acordo com a indicação presente na 

Tabela 2.6. 

 

FIGURA 2.5: SEÇÃO TÍPICA BARRAGEM DE NÚCLEO ASFÁLTICO E INSTRUMENTAÇÃO 

 

TABELA 2.6: INDICAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

Indicação Instrumentos 

1 Marcos Topográficos 

2 Medidor de recalque 

magnético, extensômetro 

 

Além do apresentado, de acordo com a bibliografia especializada, Comité 

Suisse des Barrages (2005), ICOLD (1969), ICOLD (1987), ICOLD (2000) e Bureau of 

Reclamation (1987), os seguintes parâmetros de medição também podem ser 

considerados, dependendo do tipo e projeto da barragem: 

• Deformações horizontais da estrutura usando extensômetro; 

• Movimento horizontal de fundação usando extensômetros de fio de calibre 

longo. 
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• Subpressão na fundação utilizando piezômetros de fundação para o 

monitoramento; 

• Movimentação e recalque na fundação usando extensômetros, células de 

recalque magnético, células hidráulicas de recalque e topografia. 

• Nível do reservatório e nível de água jusante usando régua de nível d´água. 

• Tensão em planos inclinados e em diferentes direções usando Células de 

Pressão. 

• Medição através de termômetro da temperatura do corpo da barragem 

visando a detecção de infiltração, geralmente em climas frios extremos. 

• Efeitos de terremotos usando acelerômetro e sismógrafos. 

 

2.4 ANÁLISE DE RISCO EM SEGURANÇA DE BARRAGENS 
 

Como já amplamente abordado nesta dissertação, barragens são estruturas 

complexas com projetos robustos, multidisciplinares, de dimensões extraordinárias e 

de relevante impacto econômico e social. São essenciais para o desenvolvimento 

humano, principalmente, no papel que exercem na irrigação e geração de energia. 

Portanto, a ruptura de uma barragem tem um impacto no dano que esta pode causar 

(humano e social) como na perda econômica. 

O risco em barragens é estimado em relação ao carregamento que a mesma 

é submetida e em consideração ao modo de falha provável. Assim, é possível traçar 

uma correlação de que sempre há risco na barragem, mesmo quando não há sinais 

de nenhuma anomalia, ou falha evidente, pois a mesma está sempre sujeita a cargas 

– seja da coluna d´água do reservatório, da subpressão, do peso próprio, de sismos, 

aumento de carga do reservatório em cheias, entre outros.  

Acidentes com barragens, tal como citado em capítulos anteriores, geraram 

enorme comoção popular e mudança de legislação e entendimento do risco no local. 

A Central Water Comission (2019) elencou os principais acidentes já ocorridos, tal 

como a ruptura generalizada em 1975 na China, que resultou entre outras no colapso 

da barragem de Banquio causando 26 mil mortes diretas e até 150 mil mortes 

indiretas. As dimensões desse acidente foram tão elevadas, e com poucas 

informações dos demais casos já ocorridos na China, que a bibliografia global 

usualmente não considera em seus números os dados chineses, por falta de 

assertividade. Coppola (2015) apud Central Water Comission (2019) registrou que no 
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século XX, excluindo a China, houve o número de 13.500 mortes relacionados a 

desastres em barragens.  

Acidentes em barragens de geração hidrelétrica de médio a grande porte não 

são frequentes e, tal como visto,  com risco intrínseco muito menor que diversas outras 

estruturas, atividades ou causas de fatalidade. 

Em um estudo realizado na Inglaterra, Morris et al. (2012) abordaram 3 níveis 

de análises para quantificação do risco de falhas e rupturas em barragens. No nível 3 

foi identificado, segundo mostra o gráfico da Figura 2.6, que a probabilidade por ano 

de risco potencial de perda humana devido a ruptura de uma barragem está no 

intervalo de 1x10-6 até 1x10-3, se considerarmos apenas 1 fatalidade ocorrida. Além 

disso, estudos australianos (ANCOLD, 1994) delimitaram que a aceitação do risco a 

nível individual em barragens pode chegar à ordem de 1x10-8. 

Na Figura 2.6 o limite de 1x10-6 foi obtido a partir de um estudo que considerou 

o número potencial de fatalidades de  acordo com a probabilidade de perda de vida  

humana por ano, saindo de um patamar de 10-3 (levantado como associado a 

fatalidade mínima pelo estudo) chegando até o de 10-6 (ou seja, a partir dessa 

probabilidade mesmo que o acidente cause mais que 1000 vidas humanas sua 

probabilidade é a mesma). Sendo assim, a probabilidade de uma ruptura de barragem 

diminui conforme seu impacto em fatalidades, tendo acidentes maiores uma 

probabilidade bem menor que acidentes de pequeno porte. A linha vermelha no 

gráfico representa esse comportamento no decréscimo da probabilidade. As linhas 

tracejadas indicam as probabilidades médias de acordo com os tipos principais de 

falha em uma barragem. 
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FIGURA 2.6: ANÁLISE DE RISCO SOCIAL EM RELAÇÃO AO USACE GUIDELINES. (MORRIS ET 
AL., 2012). 

 

Os resultados encontrados por Morris et al (2012) corroboram o apresentado 

por U. S. Army Corps of Engineers (2011) na Figura 2.7, que apresentam o gráfico 

similar ao presente na Figura 2.6, porém delimitando os riscos inaceitáveis, o limite 

tolerável de risco social; os riscos que podem ou não ser tolerados e devem ser melhor 

examinados para cada região e densidade populacional; e os riscos aceitáveis. Vale 

ressaltar que o valor limite para essas situações também é 1 x 10-6. 
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FIGURA 2.7: GRÁFICO DO RISCO SOCIAL ACEITÁVEL. (U.S. ARMY CORPS OF ENGINEERS, 
2011) 

 

O risco é inerente a qualquer atividade humana, principalmente naquelas que 

envolvem um grande potencial de perda/impacto mesmo com o risco baixo. Diversos 

estudos quantificaram perda humana em relação às causas mais prováveis de 

ocorrerem. Passos (2002) ao analisar dados da entidade britânica de segurança e 

saúde (HSE – Health and Safety Executive) listou o risco de perda humana em relação 

as principais causas levantadas. Na Tabela 2.7 de Passos (2002) é possível verificar 

que mesmo considerando todas as causas naturais (1,19 x 10-3) ou até todas as 

externas (3,96 x 10-5) o risco de perda de vida humana devido a barragens (1 x 10-6) 

é muito inferior, da ordem de até 1000 vezes menor.  
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TABELA 2.7: RISCO DE PERDA HUMANA EM RELAÇÃO A CAUSA NO REINO UNIDO (PASSOS 
2002) 

 

Cicco (1988) relacionou as probabilidades de risco de morte em relação as 

principais causas considerando a base de dados americana. Assim como apresentado 

na Tabela 2.8, mesmo ao se considerar todos os tipos de acidentes em relação a sua 

probabilidade de perda humana, com a exposição em um ano, tem-se a probabilidade 

de 4,8 x 10-4, ou seja, a chance de morte em relação a consequências com barragens 

é mais remoto, cerca de 100 vezes menor do que qualquer outro acidente. Esses 

dados e comparativos estão apresentados nesta dissertação com a intenção de 

mostrar que, para que seja garantido tal nível de confiança e de baixa probabilidade 

de ocorrência de falhas que levem a morte, as barragens tem de continuar seus 

procedimentos de avaliação e mitigação de risco. No entanto, serve também para 

exemplificar que estruturas que são melhores monitoradas, passam por inspeções e 

que seus métodos construtivos são robustos - como é o caso das barragens - 

possuem uma vida útil prolongada e oferecem pouco risco à população, além do que 

geram inúmeros ganhos econômicos e sociais às comunidades que delas desfrutam. 

A análise de riscos é utilizada em diversos meios e indústrias, principalmente 

após a segunda guerra mundial. Kaplan (1997) define risco em uma combinação de 3 

questões, sendo estas: “o que pode acontecer?” (delimita os perigos a serem 

identificados), “qual a probabilidade de acontecer?” (permite calcular o risco derivado 

da distribuição de probabilidades dos perigos identificados na 1ª questão) e “quais as 
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consequências se acontecer?” (com base nas perguntas anteriores, é possível 

identificar quais os impactos relacionados a cada probabilidade de risco levantada). 

Entender como o risco é considerado em avaliações na segurança de barragem torna 

sua análise e gestão mais assertivas.  

TABELA 2.8: RISCO DE MORTE SEGUNDO A CAUSA. CICCO (1988) 

 

 

Wall (2011) sugere mais uma questão a ser formulada, e que particularmente 

é necessária para quando se considera riscos em uma barragem, “como você se sente 

em relação ao que pode acontecer e se isso acontecer?”. Esse questionamento retrata 

qual a percepção do tomador de decisão em relação ao que pode acontecer, 

considerando sua experiência e permitindo identificar, além da análise quantitativa 

que pode ser originária das perguntas de Kaplan (1997), uma visão qualitativa de 

quais os riscos são mais preferíveis a serem evitados. 

Dada a presença do risco intrínseco em barragens, é necessário que seja 

realizada uma gestão de risco de forma contínua. Essa gestão, segundo ICOLD (2005) 

e FEMA (2015) pode ser dividida em: 
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i. Análise de Risco: A análise de risco é a primeira etapa a ser 

considerada e, segundo o autor desta dissertação, pode ser dividida 

em duas partes: a identificação do risco (realizada de forma qualitativa) 

e estimativa do risco (realizada de forma quantitativa).  

a. Identificação do Risco: É identificado os potenciais modos de falhas, 

as anomalias presentes, atividades de manutenção rotineiras e 

eventos que considerando a experiência e capacitação do avaliador 

imputam risco a estrutura. 

b. Estimativa do Risco: É apresentada de forma quantitativa a análise 

numérica da tendência e probabilidade de ocorrência das situações 

elencadas na identificação de risco, além de medir suas 

consequências (quando é possível quantificar). Nessa parte da 

análise, tal como elucidado por (CENTRAL WATER COMISSION, 

2019), é combinado a probabilidade de ocorrência dos 

carregamentos com a probabilidade de falha.  

Note que no caso da estimativa, a análise não é apenas com 

probabilidade, mas também com a frequência que possa ocorrer. 

Segundo Kaplan (1997), há três formas de quantificar a “ocorrência” 

do risco: 

i. Frequência: quando o cenário do risco é repetitivo, tem de 

ser tratada a frequência da ocorrência e o risco é função 

dessa frequência. 

ii. Probabilidade; quando o cenário de risco é pontual e assim 

é possível calcular a chance de ocorrência dentro do 

universo de probabilidades. Nesse caso, o nível de confiança 

na ocorrência é baseado no cálculo isolado do evento e 

expresso, portanto, na probabilidade. 

iii. Probabilidade de Frequência: quando o cenário é repetitivo 

(ou de alguma forma com frequência possível) porém não 

verificado, ou seja, não foi delimitado em experiências ou 

acontecimentos passados para ter um grau de assertividade 

em relação à frequência. Sendo assim, tem de ser calculada 

a probabilidade de o evento ocorrer considerando uma 

frequência para o mesmo. Portanto, a probabilidade é função 
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da frequência e o risco função da probabilidade de 

frequência. 

ii. Avaliação do Risco: Esta etapa consiste na tomada de decisão em 

relação aos riscos analisados, ou seja, se eles são coerentes, 

toleráveis ou acima dos níveis de controle (quando aplicável). Assim, é 

possível traçar medidas de manutenção visando minimizar ou a 

ocorrência ou as consequências atreladas. Desta forma, para uma 

avaliação de risco mais efetiva, níveis de controle e intervalos de 

aceitação pré-definidos (em fase de projeto, por exemplo) são 

importantes para esta avaliação. 

iii. Gerenciamento do Risco: Após a análise e avaliação do risco, é 

necessário que seja feita uma gestão em relação as atividades de 

manutenção e prevenção de risco necessárias, categorizando as 

prioridades, intensificando processos de inspeção e monitoramento e 

compatibilizando o conhecimento técnico da equipe de campo com 

estudos e contratações necessárias. Nesta etapa são considerados as 

áreas de correlação com a segurança da barragem e considerados as 

condições do seu entorno (socioculturais, ambientais, administrativas 

e legais). 

iv. Governança de Risco: É o último grau de gestão do risco, no qual são 

tratados a informação e divulgação do risco (internamente e, quando 

necessário, externamente) e quais as ações e decisões devem ser 

tomadas ao longo do tempo. Esta parte inclui a revisão dos processos 

de gestão de risco, avaliação de sua efetividade, controle de 

indicadores e comunicação com os órgãos de controle e regulação.  

Na Figura 2.8 segue o esquema elaborado por (CENTRAL WATER 

COMISSION, 2019), com base nas considerações feitas por ICOLD (2005) e FEMA 

(2015) apresentadas acima. 
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FIGURA 2.8: FLUXOGRAMA DE GESTÃO DE RISCO. (CENTRAL WATER COMISSION, 2019).  

 

A gestão de riscos é parte integrante da gestão da qualidade do 

empreendimento e permite avaliar o impacto, probabilidade e identificação dos riscos 

no processo, focando no caminho crítico do risco e definido os impactos e 

probabilidades de ocorrência. Para tal, é preciso adotar medida de mitigação de riscos 

e um plano de ação para as ações de manutenção.  

A visão de trazer as ferramentas de risco robustas para a segurança de 

barragens deve ser considerada não só na etapa de operação da usina, mas também, 

em sua construção, assim como abordado em World Bank (2017) em que trata de 

uma visão sistêmica de segurança de barragens em melhorias de projetos e impacto 

no financiamento de operações das barragens durante a concepção de projetos na 

Ásia.  

Ainda em relação à Ásia, um estudo na Indonésia (WORLD BANK, 2018) 

apresentou a utilização de matrizes de risco na segurança de barragens de forma que 

a maturidade do uso pudesse gerar comparações entre métodos de análise matriciais 

considerando a realidade da Indonésia. 

A análise matricial de risco é uma etapa importante e inicial para avaliação de 

riscos, pois usa de análises qualitativas e da necessidade de avaliação humana para 
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preenchimento da matriz e classificação do risco. Essa avaliação é essencial para que 

em modelos quantitativos seja possível estabelecer um universo representativo e os 

dados que entrarão nos cálculos. Isso posto, pode-se dividir a identificação do risco 

em 4 áreas principais: inspeção, instrumentação, manutenção e operação.  

 Inspeção: identificação visual. 

 Instrumentação: Narayan, Bikram e Randhir (2018) 

 Operação: Nível do reservatório 

 Manutenção: ações tomadas 

Sendo assim, ao longo do tempo técnicas utilizando-se de softwares mais 

robustos foram desenvolvidas para implantação da gestão de risco em barragens.  

Dentre as plataformas utilizadas, foi necessário conjugar as ações de 

mitigação de riscos com sistemas já utilizados para outros fins nas empresas. Por 

exemplo, a plataforma ASP utilizada pelas organizações para provisão de histograma, 

finanças, planos de manutenção de engenharia e histograma foi integrada com as 

ferramentas de risco para gestão do reservatório e segurança de barragem, segundo 

o demonstrado por Li et al (2017). 

Além do avanço com integração em outras plataformas utilizadas na gestão 

dos empreendimentos como um todo, a nova revolução digital com introdução da 

indústria 4.0 proporcionou o uso de sistemas inteligentes na segurança de barragens. 

Dentre esses novos conceitos, tal como apontado por Li, Hou, Liu e Liu (2012), o uso 

da internet das coisas (Internet of things - IOT) e computação em nuvem (Cloud 

Computing – CC) tem ajudado no dinamismo das ações e análises na segurança de 

barragens. Parte também por conta do movimento mundial de automação das 

instrumentações presentes na barragem e nos alarmes. Este é outro ponto abordado 

por Li, Hou, Liu e Liu (2012) em barragens de rejeito, com uso de automações e 

leituras inteligentes em barragens de fim minerário para emissão de alarmes em 

sistema de alertas. Isto é mais adaptável a barragens de mineração, pois geralmente 

as rupturas ocorrem de forma mais rápida do que me barragens para outros fins e os 

sistemas de alertas tem de ter tempo hábil para avisarem antes de qualquer ruptura. 

Já em barragens de fins hidrelétricos por exemplo a estrutura não colapsa de forma 

repentina e se bem inspecionada os problemas passiveis de gerar uma ruptura são 

mais perceptíveis e evoluem de forma mais lenta, até por conta do seu tipo de 

construção estática. 
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Junto com a internet das coisas vem o conceito da inteligência artificial, que 

também pode ser aplicada para monitoramento de barragens. Desde estudos iniciais 

sobre tal uso em segurança de barragens (SALVANESCHI, CEDEI e LAZZARI, 1996) 

a avaliação da inteligência artificial em monitoramento e avaliação estrutural em 

barragens mostra-se como a próxima etapa a ser seguida. O uso de um sistema que 

aprende de forma iterativa permite que a avaliação de ações já tomadas em 

manutenção, leituras anômalas, ou até correlação de parâmetros possam ser 

avaliadas e gerados pré-análises importantes aos profissionais que fazem a 

interpretação dos dados de auscultação de uma barragem. Deve-se, no entanto, ter 

cautela com este uso para dirimir avaliações prematuras das estruturas ou acumular 

erros nos cálculos, devido a premissas erradas. 

 

2.5 FERRAMENTAS DE ANÁLISE DE RISCO 
O uso da análise de risco e suas ferramentas nas estruturas deve ser de forma 

ampla para que todas as ocorrências mapeadas que podem gerar algum dano 

considerável ao empreendimento sejam consideradas. Especificamente, quando a 

estrutura da barragem é considerada, é essencial a avaliação da sua estabilidade. 

Para complementar a análise de riscos, podem ser utilizadas ferramentas, como as 

matrizes de decisão, para embasar as tomadas de decisão dos responsáveis técnicos 

no momento em que ocorra alguma situação anômala. Nesse contexto, a análise dos 

riscos e o desenvolvimento de uma matriz de apoio à tomada de decisão são itens 

fundamentais para esta dissertação. Esse capítulo visa, primeiramente apresentar 

uma análise de risco teórica e propor alguns métodos de matriz de apoio à tomada de 

decisão, dentre eles o método GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), já utilizado 

na análise de risco da barragem em estudo. 

No que concerne à avaliação da estabilidade da estrutura - que deve ser 

verificada ou comparada com dados de projeto de acordo com o resultado da análise 

de risco implementada - é importante ressaltar que casos de instabilidade geotécnica 

e ruptura das estruturas geralmente não são ocorridos de forma brusca, pois há vários 

sinais de ocorrência de instabilidade como o surgimento de fendas e trincas de tração. 

Segundo Guidicini e Nieble (1984), o movimento da massa instável geralmente será 

gradativamente acelerado até atingir o ponto de ruptura. Isto faz com que a 

instrumentação possa ser bastante útil na previsão de escorregamentos. Além disso, 

mesmo nos casos de ruptura por liquefação - transformação rápida de uma substância 
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de seu estado natural ao estado fluido (GALVÃO SOBRINHO, 2014), sendo um 

processo pelo qual o material perde quase toda a sua resistência e flui como se fosse 

um líquido – há sinais (acréscimo da poropressão em concomitância com a redução 

das tensões efetivas, adensamento e redução das tensões de cisalhamento) e causas 

que podem originar este fenômeno como aplicação de carga estática e/ou dinâmica. 

Portanto, monitorar a estrutura e avaliar os sinais e causas possíveis de ruptura é 

importante para todos os casos de possíveis falhas. 

Os modelos para avaliação de susceptibilidade de ocorrência de 

escorregamentos de massa variam desde puramente empíricos, a modelos empíricos 

probabilísticos a puramente analíticos (RABACO, 2005). De acordo com Aleotti e 

Chowdhury (1999), Fernandes et al (2001) e Van Westen e Van Asch (2006) os 

principais procedimentos utilizados para a identificação de áreas susceptíveis a 

escorregamento podem ser divididos em quatro grandes grupos, sendo estes: 

i. Modelos heurísticos (método qualitativo): Baseados no conhecimento 

a priori dos fatores que produzem instabilidade na área de estudo, 

categorizando e ponderando estes fatores segundo a influência de 

cada um deles na deflagração dos escorregamentos, podendo chegar 

a serem subjetivos. Entretanto, as informações geradas por este tipo 

de metodologia se limitam às áreas onde ocorreram escorregamentos 

e que foram catalogados (mapa inventário); 

ii. Modelos geomorfológicos (método qualitativo): Utilizam a combinação 

de planos de informação onde são dadas "notas" e "pesos" aos 

diversos planos, a partir da experiência cognitiva do especialista. 

Possui grande limitação devido à enorme subjetividade envolvida na 

caracterização de pesos e notas. Este modelo é criticado, pois, os 

critérios de instabilidade e a regras para a combinação dos dados são 

diferentes para cada especialista, dificultando a comparação e uma 

análise detalhada dos resultados obtidos, com ênfase na definição da 

importância relativa de cada parâmetro estudado;  

iii. Modelos estatísticos ou probabilísticos (método quantitativo) - utilizam 

o princípio da existência de relações funcionais entre os fatores 

condicionantes e a distribuição dos escorregamentos, ou seja, os 

fatores que causam a instabilização num certo local no passado serão 

os mesmos que gerarão futuros escorregamentos. Na sua grande 
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maioria, estes modelos utilizam análises estatísticas de correlação 

entre as variáveis (ex.: correlação entre os valores históricos da 

quantidade de chuva e o número de escorregamentos). É empregado 

quando se tem uma quantidade e qualidade de dados, tendo como 

principal vantagem a sua objetividade;  

iv. Modelos determinísticos (método quantitativo) - utilizados no estudo de 

estabilidade de encostas, são fundamentados em métodos baseados 

no equilíbrio limite ou métodos numéricos como o modelo do talude 

infinito. Os dados de entrada provêm de ensaios de laboratório 

(parâmetro de resistência) e se usam para calcular o fator de segurança 

(FS) do talude. São métodos muito precisos quando se têm dados 

confiáveis e são os mais adequados para avaliar a instabilidade em 

encostas, no entanto, são os mais idôneos na avaliação de áreas 

extensas e a nível regional.  

Fernandes et al (2001) relatam que a insuficiência de dados por falta de 

registros históricos dificulta as análises estatísticas da estrutura. Além desse motivo, 

a dificuldade de quantificar as influências de cada cenário de perigo, a relação entre 

diferentes avaliações de risco e as falhas identificadas, e como será calculada de 

forma determinística o risco e estabilidade da estrutura em relação aos eventos 

identificados proporcionam a escolha de uma análise mais simples e com base na 

experiência do avaliador capacitado em detrimento de outros métodos. 

A utilização de estatística alinhado à experiência dos engenheiros 

responsáveis pelas barragens aprimora a qualidade da avaliação da estrutura e, 

portanto, deve ser fomentada. Quando a análise é puramente qualitativa, é comum a 

tentativa de garantir a segurança em meio às incertezas por meio de julgamentos 

conservadores das propriedades do solo em conjunto com um projeto e 

procedimentos construtivos adequados. Na maioria dos casos, adotam um fator de 

segurança de projeto, além da análise crítica baseado em sua experiência e 

julgamento, a fim de proporcionar uma margem de segurança adequada contra 

desvios inesperados no desempenho previsto. Nas últimas décadas, introduziram-se 

os métodos probabilísticos, para quantificar as origens das incertezas geotécnicas e 

para estudar os seus efeitos na confiabilidade de um talude. A ideia por trás do 

enfoque probabilístico é usar a teoria da probabilidade para criar um procedimento 

sistemático de tratamento das incertezas de forma quantitativa. 
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Na sua Terzaghi Lecture, Whitman (1984) apresentou um resumo excelente 

dos trabalhos em confiabilidade geotécnica até o início dos anos 80. O autor declarou 

que se deve começar a executar análises de risco na engenharia geotécnica apesar 

dos dados inadequados e, portanto, do estudo crítico ainda deficitário à época. 

Os procedimentos probabilísticos podem ser usados para comparar, analisar 

e combinar incertezas de várias origens. Desta forma, para um problema específico 

de engenharia, com um certo nível de incerteza, pode-se associar um nível de 

confiabilidade ou segurança. Isso permite uma comparação mais adequada entre 

projetos alternativos, baseada no conceito de confiabilidade. Mas, apesar da grande 

possibilidade de benefícios dos métodos probabilísticos, os profissionais geotécnicos 

têm relutado em usar esses conceitos e métodos na prática. Muitos engenheiros não 

visualizam a necessidade de adotar os aparentemente promissores, mas ainda pouco 

experimentados, métodos probabilísticos (TANG, 1993). Entretanto, há casos em que 

os modelos probabilísticos e de confiabilidade podem facilitar a caracterização das 

incertezas pertinentes e analisar seus efeitos no desempenho geotécnico. 

Além disso, a sociedade começa a exigir uma estimativa mais explícita do 

risco. Segundo Vick (1992) apud Tang (1993), atualmente, as decisões que 

consideram o risco aceitável são, e deveriam ser, um compromisso para com os 

clientes, proprietários, agentes reguladores, grupos de interesse e público em geral. 

Contudo, as incertezas geológicas e geotécnicas, as consequências potenciais e suas 

respectivas probabilidades precisam ser avaliadas quantitativamente para minimizar 

a má interpretação. 

A tendência é que haja um crescimento do uso da confiabilidade baseado na 

regulamentação e das técnicas de risco e ferramentas que vão sendo utilizadas. De 

interesse especial para estabilidade de taludes, Tang (1993) destaca: 

i. Efeito de anomalias geológicas: pacotes de argila num estrato granular, 

lentes de areia num estrato primariamente impermeável de argila, 

cavidades no solo ou estrato rochoso. Por isso é necessário incluir os 

efeitos da possível presença de anomalias geológicas na previsão de 

desempenho dos sistemas geotécnicos; 

ii. Avaliação estatística das propriedades do solo: O desempenho 

geotécnico normalmente é governado pela média espacial das 

propriedades do solo. As incertezas nestas propriedades podem ser 

divididas em dispersão dos dados e erros sistemáticos. Além disso o 



59 

 

maior item de incerteza está ligada à variabilidade espacial de 

parâmetros, bem como a falta de dados; 

iii. Análise probabilística de estabilidade de taludes: A estabilidade de 

taludes é o campo da Geotecnia onde há mais publicações sobre os 

métodos probabilísticos e de confiabilidade (TANG, 1993). 

Em relação às análises determinísticas e às análises estatísticas 

mencionadas é importante diferenciá-las e descrever em quais casos é preferível usar 

uma em detrimento da outra. El-Ramly (2001) discorreu sobre esse tema descrevendo 

os usos e vantagens dos métodos determinísticos convencionais e os métodos 

probabilísticos. 

Os conceitos da modelagem determinística e probabilística são 

significativamente diferentes e são melhor descritos a seguir: 

i. Métodos Determinísticos: Os dados disponíveis são estimados, 

normalmente por julgamento, para encontrar a melhor estimativa 

simples para cada parâmetro de entrada. 

Essas estimativas são usadas nos modelos analíticos (ou numéricos) 

de previsão de desempenho. A análise fornece um resultado único, que 

é considerado como uma representação razoável da realidade. A 

principal suposição envolvida na abordagem determinística é que o 

erro estimado, diferença entre o valor real desconhecido dos 

parâmetros de entrada e as nossas estimativas, seja igual a zero. No 

caso das Ciências da Terra, nas quais as propriedades do material 

tendem a ser variáveis e os dados disponíveis normalmente são 

esparsos, não há justificativa para essa suposição. Além disto, a 

suposição de que os modelos usados para a previsão de desempenho 

não tenham falhas e representam perfeitamente a realidade, raramente 

será o caso. 

ii. Métodos Probabilísticos: A modelagem probabilística reconhece as 

incertezas nos parâmetros de entrada e nos modelos de previsão. Os 

parâmetros de entrada são tratados como variáveis aleatórias. Cada 

parâmetro pode assumir qualquer valor dentro de um intervalo 

admitido, com uma dada probabilidade de ocorrência deduzida a partir 

dos dados disponíveis. Desde que os parâmetros de entrada sejam 

variáveis, o desempenho previsto também será variável. Assim, será 
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obtido um intervalo de resultados possíveis com as suas respectivas 

probabilidades. A incerteza nos modelos de previsão de desempenho 

também pode ser incorporada na análise. Desta forma, a modelagem 

probabilística reflete nosso conhecimento imperfeito da realidade. 

A quantificação do risco depende de uma maturação das análises e base de 

dados e também de um conhecimento das estruturas que vão se aprimorando de 

acordo com o desenvolvimento tecnológico. Tal necessidade de ter informações mais 

precisas e em maior volume, para que não sejam negligenciados fatores de risco em 

relação a outros, alinhado ao conhecimento crescente do estudo de solos (recente 

dentre as ciências da natureza) fez com que nas últimas quatro décadas modelos 

determinísticos como os de Bishop, Spencer, Morgenstern-Price e Janbu, tivessem 

ampla aceitação e uso, tornando-se parte da prática diária do geotécnico. Baseado na 

experiência e nas formulações de estudo de carga e tensões, um fator de segurança 

admissível é selecionado. Se o fator de segurança calculado for maior ou igual que o 

admissível, o talude será considerado seguro. Caso contrário, implementa-se 

modificações no projeto para se atingir um fator de segurança mais alto. 

Assim, a prática convencional atribui uma grande importância ao fator de 

segurança. O fator de segurança calculado depende dos parâmetros de entrada 

selecionados, do modo de ruptura suposto, da confiabilidade das suposições por 

julgamento e da acurácia dos métodos de análise escolhidos. Contudo, não existe um 

valor único do fator de segurança para um dado problema de taludes. Possivelmente 

serão adotados parâmetros, suposições e métodos de análise diferentes por 

diferentes visões de cálculo, dependendo também do julgamento e experiência do 

engenheiro responsável. Os fatores de segurança calculados, portanto, podem ser 

diferentes dependendo do tipo de análise e cálculo estabelecido, e por isso, devem 

ser analisados em conjunto (com mais de um fator avaliado) ou de acordo também 

com a características específicas do local e a priorização dos fatores de risco. 

Nesse sentido, o aterro de rodovia experimental de Muar é um caso 

interessante (EL-RAMLY, 2001). Buscando otimizar o projeto de um aterro de rodovia 

sobre argila marinha mole, as autoridades do Departamento de Estradas da Malásia 

decidiram construir um aterro experimental no vale do rio Muar. Foi executado um 

programa detalhado de investigação de campo, fornecendo uma extensa quantidade 

de dados. Quatro renomados consultores geotécnicos foram convidados a prever o 

desempenho do aterro da rodovia, incluindo a altura de ruptura. Mais adiante, o 
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exercício seria estendido a trinta consultores. De acordo com El-Ramly (2001), o aterro 

da rodovia foi construído em 1989 e rompeu com 4,7 metros acima do terreno. A 

Figura 2.9 (a) mostra o histograma da altura sobre a superfície prevista para a ruptura 

do aterro da rodovia elaborada pelos trinta participantes. Apesar dos participantes 

terem utilizado os mesmos dados de caracterização de campo, é evidente que a 

dispersão nas previsões foi significativa. A Figura 2.9 (b) apresenta o histograma de 

previsões dos quatro especialistas selecionados inicialmente. Nesse caso a dispersão 

foi significativamente menor. Contudo, Kay (1993) salientou que os especialistas 

raramente executam esse nível detalhado de análise durante as atividades normais 

de projeto. 

 

FIGURA 2.9: ATERRO DA RODOVIA DE MUAR: HISTOGRAMAS DAS ALTURAS PREVISTAS. A) 
30 PARTICIPANTES; B) 4 ESPECIALISTAS. 

 

Baseado em diversas competições de previsão, Morgenstern (2000) apud El-

Ramly (2001) executou um estudo sobre a acurácia da previsão de desempenho na 

engenharia geotécnica. Ele classificou as previsões em excelente, boa, aceitável, 

pobre e ruim, dependendo da sua proximidade com o desempenho real observado em 

campo. Previsões entre mais ou menos 25% e 50% da resposta correta são 

classificadas como “pobre” e previsões além de mais ou menos 50% de erro são 

classificadas como ruins. Ele examinou quatro competições internacionais de 

previsão: o aterro de rodovia experimental no MIT, o aterro de rodovia experimental 

de Muar, uma sapata assentada sobre areia e uma estaca de aço simples cravada. O 

autor notou que as previsões “pobres” ou “ruins” chegam a 70%, 55%, 90% e 87% do 

número total de previsões para os quatro casos, isto em condições de grande 

quantidade de dados e do grande cuidado na análise associado a tais competições. 

As conclusões do trabalho de Mogenstern (2000) são importantes para avaliar o 
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impacto significativo da incerteza nas previsões geotécnicas e sua confiabilidade. É 

importante que sejam melhor avaliadas em projeto, e caso não seja o ocorrido, que 

tenha uma análise que considere tais situações na fase de operação e utilização das 

obras. 

Em projetos de talude, e considerando a prática atual, as incertezas no cálculo 

são consideradas através de parâmetros aplicados e formas de trazer 

conservadorismo à análise. A consideração de projeto não consegue quantificar de 

caso a caso as especificidades daquele projeto, trazendo formulações gerais com 

incertezas majoradas e não explícitas. El-Ramly (2001) cita que apesar do 

conservadorismo presumido na prática convencional de projeto de taludes, é 

inevitável a presença de um elemento de risco fazendo com que ocorram rupturas 

mesmo em taludes considerados seguros, tal como os casos destacados em Bjerrum 

(1974); Vaughan e Walbancke (1975); Janbu, Kjekstad e Senneset (1977); Skempton 

(1977); Seed; Mitchel e Seed (1990). É importante ressaltar que por estarem apoiadas 

em um amplo corpo de experiências, com décadas de prática e formulações de 

análises que apresentam bom comportamento em geral, a prática convencional ainda 

continua sendo importante e amplamente utilizada. A busca de formas de refinar essas 

análises, principalmente considerando o comportamento de uma estrutura já instalada 

e monitorada será de grande valia para também prever em projetos posteriores 

comportamentos mais acurados e uma mensuração melhor dos riscos. 

Em análises probabilísticas, apesar dos métodos estarem baseados nos 

mesmos princípios determinísticos (modos de ruptura e equilíbrio limite), há a 

consideração dos cálculos de equilíbrio limite e variações dos parâmetros de projeto. 

Dessa forma, a vantagem de serem capazes de considerar quantitativamente as 

origens do risco faz com que se melhorem o julgamento da engenharia e permitem 

uma comparação mais racional entre a confiabilidade de projetos alternativos e as 

tomadas de decisão. 

Em casos específicos de escorregamento é possível observar como casos de 

gestão de risco baseados em considerações probabilísticas e quantitativas de projeto 

podem gerar uma redução nas ameaças e ocorrências de escorregamento. Segundo 

Schuster e Kockelman (1996), o risco a escorregamentos pode ser reduzido por quatro 

abordagens principais: 

i. Restrição ao desenvolvimento de construções em áreas de 

escorregamento; 



63 

 

ii. Medidas físicas (drenagem, modificações na geometria do talude e 

estrutura) para evitar ou controlar deslizamentos; 

iii. Desenvolvimento de sistemas de alerta e instrumentações 

geotécnicas. 

Essas poucas medidas de controle e monitoramento, segundo Schuster e 

Kockelman (1996), seriam responsáveis por reduzir até 90% das perdas com 

deslizamento na Califórnia. Tal caso pode ser comparado com os projetos de 

barragens, fazendo com que o monitoramento na fase de operação, os sistemas de 

alerta e instrumentação e o estudo das áreas em que ou não são aconselhadas 

modificações (ou instalações), ou são necessárias manutenções (medidas físicas 

citadas) possam ajudar na segurança do empreendimento.   

Nessa comparação com os casos de barragens, cerne desta dissertação, é 

possível observar que uma abordagem envolvendo a reunião de estratégias de 

redução de ameaças à estrutura depende de um programa coordenado entre a 

engenharia, os geólogos, planejadores, empreendedores, prestadores de serviço, 

fiscalizadores e demais entidades governamentais. Essa coordenação é vista em 

segurança de barragens de uma forma cada vez mais explícita, trazendo a 

multidisciplinaridade à tona, no entanto, fazendo com que os dados de monitoramento 

e constatações da estrutura sejam cada vez mais acessíveis. Isso pode causar uma 

distorção das reais condições da estrutura, pois a análise dos dados tem de vir 

acompanhada do conhecimento para tal, capacidade de entender e criticar resultados 

computacionais e experiência no tratamento de riscos e situações necessárias a 

manutenção. 

Voltando a abordagem dos riscos nos projetos e empreendimentos com 

barragem, as avaliações estão cada vez mais voltadas a uma decisão do que é mais 

prioritário usando, assim, matrizes de decisão para classificar quais os modos de falha 

mais prováveis, os cenários de risco com maior impacto e quais atividades de 

intervenção são mais necessárias e eficazes. 

Esses processos de apoio à tomada de decisão fazem com que medidas 

sejam tomadas com base em critérios racionais (trazendo de volta a necessidade de 

congruência dos métodos determinísticos), garantindo assim uma otimização dos 

resultados obtidos. As técnicas utilizadas visam considerar situações reais de forma 

determinística e possíveis de serem calculadas em relação a sua previsão. De acordo 

com Bana e Costa (1993), a tomada de decisões faz parte do dia a dia e pode ser 
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uma atividade complexa e passível de controversas. Essa tomada de decisão, 

portanto, tem de ser sustentada em métodos específicos e que retornem com a 

determinação do risco citado, dessa forma, análises mais simples como GUT e AHP, 

até FMEA e MACBETH são possíveis de serem utilizadas e serão descritas suas 

vantagens e desvantagens neste trabalho. O objetivo é verificar se a partir delas, a 

formulação de uma melhor técnica para analisar riscos dentro do software descrito no 

início deste estudo e possibilitar elencar melhor as ações vinculadas a esses riscos. 

 

2.5.1 Método GUT 

O método GUT é muito utilizado em matrizes de risco por sua simplicidade no 

cálculo, fácil entendimento dos seus parâmetros de análise e por permitir calcular a 

partir de uma sensibilidade e consideração qualitativa do avaliador. Essa ferramenta 

prioriza tomadas de decisão a partir de uma formulação que leva em conta a gravidade 

(G), urgência (U) e tendência (T) de um evento relacionado. Geralmente, o GUT é 

utilizado para análises que visam qualificar as situações levantadas em relação a sua 

prioridade, visando minimizar o impacto sobre o objeto estudado. É usada também 

em gestão empresarial, mais especificamente no planejamento estratégico, buscando 

definir quais as políticas de médio e longo prazo que a empresa deve seguir, fazendo 

com que o gestor possa agir com base em um escalonamento e elencando os passos 

a serem seguidos. 

A metodologia de cálculo da análise GUT é muito simples, a partir de notas 

de 1 a 5 para os seus três pilares (gravidade, urgência e tendência) é feita a 

multiplicação desses fatores (GxUxT) e em seguida os itens que tiverem o maior valor 

são os que devem ser tratados como prioridades. É possível também estabelecer uma 

métrica de intervalos a serem considerados e atribuir outras medidas relacionadas 

como prazo, previsão orçamentária, controle mais rígido da execução e status, entre 

outros. 

O funcionamento, apesar de simples, ainda é estudado e refinado nas 

análises de risco, tal como demonstrado nas definições propostas por Periard (2011): 

i. 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. 
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ii. 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? ”. 

iii. 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? 

Em alguns passos é possível chegar na matriz de decisão a partir da GUT, ou 

seja: primeiro é feita uma montagem com identificação e listagem dos itens 

analisados, depois eles são classificados, atribuindo-se notas para as variáveis 

consideradas (G, U, T). Em terceiro é vista a identificação das prioridades, através da 

multiplicação dos valores atribuídos e posicionamento em forma de ranking dos 

resultados obtidos. Finalmente é feita a decisão estratégica de quais as ações serão 

priorizadas e, neste momento, as correlações anteriormente citadas podem ser feitas. 

A definição de responsáveis dentro do plano de ação e matriz gerada e 

atribuição de prazos é importante para cumprimento do planejado a partir da GUT. 

Algumas vantagens do método GUT são citadas na Tabela 2.9. 

TABELA 2.9: TABELA VANTAGENS E DESVANTAGENS DA MATRIZ GUT. (O AUTOR, 2021) 

Vantagens Desvantagens 

Este método, quando comparado aos 

outros, é de simples utilização e possibilita 

atribuir valores para cada caso concreto 

de forma objetiva. 

Por ser uma matriz que permite elencar 

situações ou problemas identificados, 

em uma base de dados extensa é muito 

provável casos de empate, dificultando 

assim sua principal característica.   

É uma ferramenta da qualidade 

complementar às outras de modelos de 

gestão baseados em sistemas integrados, 

podendo estar no PDCA na parte de 

planejamento estratégico, a partir das 

identificações, priorizações e definições 

dos planos de ação.  

É um método muito subjetivo e difícil de 

estabelecer a mesma classificação. Se 

utilizado por profissionais diferentes 

podem dar resultados bem discrepantes. 

Além disso, é difícil estabelecer uma 

uniformidade na análise, fazendo com 

que a ferramenta possa propiciar 
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diferentes resultados para ações 

similares, dependendo de como a 

análise qualitativa do avaliador a 

considerou em sua categorização. 

 

2.5.2 Método AHP 

O método AHP (sigla em inglês para Processo Hierárquico Analítico) 

apresentado na obra Decision Making for Leaders (SAATY, 1982) é destinado a 

organizar ações em relação a um problema ou situação identificada. Desta forma, o 

processo hierárquico possibilita uma interação simultânea de fatores, definindo 

prioridades, de acordo com o histórico de experiências, objetivos traçados e 

conhecimento da situação, tal como destacado por Saaty (1982). 

Em sua concepção o AHP é uma técnica estruturada de análise de decisão e 

planejamento em ambientes complexos em que diversas variáveis ou critérios são 

considerados para a priorização e seleção de alternativas ou projetos. Ainda segundo 

seu criador, Saaty (1982), na utilização do processo é importante que os planejadores 

estudem a situação analisada de forma detalhista, indicando o máximo de fatores de 

influência e minúcias possíveis. Isso é importante para delimitar a estrutura 

hierarquizada de acordo com esses níveis de detalhes e informações levantadas.  

A metodologia do AHP se baseia 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. 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 

hierárquicos, o que facilita ao avaliador na análise e compreensão. Para a aplicação 

é necessário que tanto os critérios como as alternativas possam ser estruturadas de 

forma hierárquica, dividindo assim em níveis. No primeiro nível é definido o propósito 

geral do problema, no segundo seus critérios de seleção e divisão e no terceiro as 

alternativas de tratamento e prevenção. Mais critérios e níveis podem ser realizados, 
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no entanto, para aplicação deste método não se utiliza mais do que nove critérios de 

avaliação conjuntamente. 

Para a estrutura do AHP, os elementos devem estar estruturados de forma 

hierárquica ou em formato de árvore invertida. Saaty (1982) explica que no topo se 

encontra o nível mais alto, no centro estaria o objetivo e na base o nível mais baixo 

para as ações para alcançar este objetivo, como apresentado na Figura 2.10. 

 

FIGURA 2.10: PROCESSO HIERÁRQUICO DA OBRA DE SAATY (1982). 

 

No que concerne aos detalhes mencionados, o grau de conhecimento e 

obtenção de mais informações são relevantes para representar o problema de tal 

modo que inclua todos os elementos importantes para a avaliação, sem que seja 

perdida a sensibilidade da avaliação. Além disso, é necessário que no desenrolar do 

processo os elementos possam ser mudados, considerando o ambiente que os 

cercam, e sejam identificadas as questões ou atributos que contribuam para solução.  

Em relação ao procedimento a ser seguido, após a identificação e 

detalhamento é preciso definir as prioridades e hierarquia. Portanto, 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. 
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Nesse processo, o uso de cálculos matemáticos auxilia em seu resultado.  

Para a consistência lógica, o método AHP se propõe a 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 avaliador. Após a análise dos atributos realiza-se uma 

comparação das alternativas, duas-a-duas, em relação a cada atributo. Logo, 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.  

Em relação a comparação é possível traçar assim o grau de correlação e 

importância, em forma de pesos, tal como abordado por Saaty (1991) e apresentado 

no estudo de Almeida et al. (2019) e presente na Tabela 2.10. 

TABELA 2.10: NÍVEIS DE IMPORTÂNCIA COMPARATIVA. (SAATY, 1991). 

 

No estudo conduzido por Almeida et al (2019) foi feita a análise de avaliação 

de perigo para diversas barragens de mineração, entre elas a barragem de Fundão 

(Mariana, MG) usando um índice obtido através do uso do método AHP. Nessa 

simulação foi possível constatar que os cálculos e seguindo a metodologia de 

hierarquia chegou-se ao resultado de mais alto grau para justamente a barragem de 

Fundão, em relação a diversas outras analisadas. Os quesitos e informações que 

foram utilizadas para uso do AHP foram retiradas dentre parâmetros de classificação 

da Resolução 143 (CNRH) e do Ministério da Integração Nacional, (ALMEIDA et al., 

2019). 
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Por ser um método muito utilizado em diversas áreas, principalmente ligadas 

a planejamento, o método AHP se destaca pelos seus resultados e forma de 

representação esquemática de sua hierarquia. Na Tabela 2.11 se encontram 

destacadas algumas vantagens e desvantagens do método. 

TABELA 2.11: TABELA DE VANTAGENS E DESVANTAGENS DO MÉTODO AHP. (O AUTOR, 2021) 

Vantagens Desvantagens 

Facilidade de uso e a habilidade de 

interpretar os dados mesmo que com 

julgamentos inconsistentes. 

Uma análise cuidadosa deve ser 

desenvolvida para identificar e 

caracterizar as propriedades dos níveis 

da hierarquia, que afetam o desempenho 

do objetivo mais alto. 

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. 

Em cada nível, deve ser assegurado que 

os critérios representados são 

independentes ou, no mínimo, 

suficientemente diferentes. 

Ajudar a todos os envolvidos no processo 

decisório, a entenderem o problema da 

mesma forma. Ao mesmo tempo, permitir 

visualizar os inter-relacionamentos dos 

fatores de nível mais baixo. 

Aumentando o número de alternativas, 

aumenta sensivelmente o trabalho 

computacional. 

O desenvolvimento dos sistemas naturais 

montados hierarquicamente, é muito mais 

eficiente do que os montados de forma 

geral. 

A desvantagem do AHP é a quantidade 

de trabalho requerido aos avaliadores, 

para determinar todos os pares de 

comparação necessárias. 

As hierarquias são estáveis, pois 

pequenas modificações têm efeitos 

pequenos e flexíveis. Adições a uma 

hierarquia bem estruturada não perturbam 

o desempenho. 

As correlações devem ser 

criteriosamente estudadas, pois 

correlações de alto grau mal 

identificadas ou não percebidas, tendem 

a distorcer bastante a hierarquia. 

2.6 ANÁLISE DE RISCO E INSTRUMENTAÇÃO 

A instrumentação instalada em barragens é fundamental para avaliar o 

funcionamento e desempenho das estruturas ao longo da sua vida útil. O 
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monitoramento da instrumentação pode auxiliar na avaliação da segurança além de 

prever possíveis riscos na operação da barragem. 

Para que uma análise de instrumentação possa ser corretamente 

correlacionada a uma análise de risco é necessário conhecer quais são as principais 

zonas de fraqueza e as atuações na estrutura (carregamentos, deformações e riscos 

associados). 

As zonas de fraquezas e modos de falha estão melhores descritos nos 

capítulos seguintes desta obra, tanto em relação a suas definições quanto em suas 

particularidades. No entanto, a correlação com a instrumentação é retratada neste 

momento.  

Colle (2008) ao citar a publicação Deterioration of Dams and Reservoirs, 

compilação mais completa existente sobre deteriorações e rupturas de barragens 

(ICOLD, apud RAMOS e MELO, 1994), conclui que as causas predominantes de 

ruptura envolvendo órgãos de segurança e exploração de barragens (obras de desvio 

durante a construção, descarregadores de cheias e descargas de fundo) são: 

i. A insuficiente capacidade de vazão ou o mau funcionamento dos 

órgãos de descarga de cheias (incluindo a deficiente avaliação da 

vazão de dimensionamento, a incorreta utilização dos critérios de 

dimensionamento hidráulico e o não funcionamento das comportas), 

representando cerca de 42% do número total de rupturas de barragens; 

ii. Causas relacionadas com as fundações (percolação, erosão interna), 

com as erosões localizadas e com o deficiente comportamento 

estrutural, representando cerca de 23% das rupturas. 

Além disso, ICOLD (1995) em seu Bulletin 99 trata especificamente sobre 

estatísticas de ruptura. Neste Boletim, algumas conclusões interessantes são 

apresentadas: 

i. Em termos absolutos a maior parte dos acidentes em barragens 

ocorrem em barragens de pequeno porte (vale ressaltar que essas 

constituem a maior proporção das barragens em serviço); 

ii. A maior parte dos acidentes ocorrem em barragens recentemente 

construídas. A proporção de acidentes é de 70% nos dez primeiros 

anos de uma barragem. Além disso, o primeiro ano de operação - logo 

após o comissionamento da barragem - apresenta a maior parte dos 

acidentes dentre os 70% levantados. 
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iii. Problemas na fundação é a causa mais comum de falha em barragens 

de concreto, decorrente de erosão interna e resistência ao 

cisalhamento insuficiente da fundação. 

iv. Em barragens de aterro (terra e/ou enrocamento) as causas mais 

comuns de rompimento são: overtopping ou galgamento (31%); erosão 

interna no corpo da barragem (15%) e problemas na fundação (12%). 

Em relação a esses dados levantados uma abordagem a partir da 

instrumentação pode ser feita. Tal como Colle (2008) mostra, a maior parte das 

rupturas ocorrem devido a erros de operação dos órgãos de descarga. A 

instrumentação neste caso permite que tais situações sejam minimizadas, devido a 

instalação de réguas de nível em reservatórios (réguas limnimétricas), sensores de 

movimentação da comporta, previsões telemétricas, hidrométricas e meteorológica, 

todas com objetivo de estudar a vazão afluente, as condições do hidrograma de cheia, 

o comportamento do reservatório e dos equipamentos hidromecânicos atuantes na 

descarga. A segunda causa de Colle (2008) também pode ser avaliada. Em relação a 

problemas com fundação, os parâmetros apontados são justamente os principais 

medidos pela instrumentação: percolação, movimentação e indícios de erosão interna.  

A mesma correlação é aqui estabelecida com o estudo do ICOLD (1995). O 

fato de a maioria dos acidentes ocorrerem em barragens de menor porte é justificada 

por diversas razões que passam desde investimento econômico, rotinas de inspeção 

e manutenção, concepção nos projetos até a presença usual de pouca ou nenhuma 

instrumentação. Ou seja, são estruturas com complexidade elevada e pouco 

monitoramento e conhecimento da mesma. Outro ponto levantado por ICOLD (1995) 

e que vale ser mencionado e correlacionado com a instrumentação é a constatação 

de que a maior parte dos acidentes ocorrem com barragens recentemente 

construídas. Isto é notório, pois é justamente nos anos iniciais, e no enchimento do 

reservatório, que os maiores deslocamentos e deformações ocorrem e os 

instrumentos ainda não são capazes de fornecer sua tendência visto que a base de 

dados é restrita e específica de momentos de maior variação de carga. 

Partindo-se agora para a análise dos carregamentos na estrutura e os 

parâmetros relacionados a instrumentação temos segundo Cyganiewicz e Smart 

(2000) três categorias de cargas: 

i. Cargas Estáticas (Static Loads): incluem cargas hidrostáticas impostas 

pelo reservatório, cargas estáticas e dinâmicas impostas pela operação 
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das estruturas, cargas induzidas por deslizamentos e pelos fenômenos 

hidráulicos de erosão e cavitação associados com a água passando 

através e ao redor da barragem, e sempre considerando: a magnitude 

da carga, o tempo de exposição e as potenciais consequências 

adversas; 

ii. “Cargas das Vazões” (Flood Loads): para sua determinação são 

desenvolvidas análise de frequências e hidrogramas de escoamento;  

iii. Cargas Sísmicas (Seismic Loads): o Bureau of Reclamation utiliza o 

Probabilistic Seismic Hazard Assessment (Avaliação da Probabilidade 

de Perigo Sísmico) em que serão considerados o tipo da fonte do 

sismo, a magnitude do sismo e a distância entre a fonte do sismo até a 

barragem com suas estruturas. 

A instrumentação visa justamente acompanhar e verificar o comportamento 

dessas cargas em relação à segurança da estrutura e aos critérios estabelecidos em 

projeto. Para as cargas mencionadas temos por exemplo: 

i. Cargas Estatísticas: 

a. Para as cargas hidrostáticas é usual a utilização de instrumentos 

como piezômetros. As movimentações decorridas deste 

carregamento são monitoradas por outros instrumentos, como: 

topografia, inclinômetros, entre outros.  

b. Para as cargas dinâmicas de operação, instrumentos como o 

medidor triortogonal de junta permitem verificar como a carga 

imposta em uma dada orientação está refletindo na deformação da 

estrutura. 

c. Em relação às cargas estáticas (como exemplo o peso próprio da 

estrutura), pode ser monitorado se a estrutura está dimensionada 

corretamente em relação ao recalque de sua fundação por meio dos 

medidores de recalque magnético de recalque. 

d. Movimentações oriundas da atuação das cargas podem ser 

medidas por extensômetros, topografia, inclinômetro em 

deslizamento, etc. 

ii. Cargas de Vazão: 

a. Em relação às cargas relacionadas como “cargas de vazão”, seriam 

principalmente as hidrodinâmicas verificadas no escoamento da 
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água nas estruturas. Portanto, a instrumentação permite uma 

antecipação de situações de elevada vazão e nível com uso de 

estações hidrométricas e telemétricas para medição de nível e 

vazão afluente. Além disso, a meteorologia permite uma análise dos 

hidrogramas de cheia e futuros prováveis esforços na estrutura. 

iii. Cargas Sísmicas: 

a. Em relação às cargas sísmicas, tem-se a utilização de sismógrafos 

como instrumento para o monitoramento. Adicionalmente, podem 

ser usados a topografia e extensômetros como análise do 

comportamento da estrutura frente tal movimentação ocasionada 

pela atividade sísmica. 

Outra fonte de estudos sobre como as condições e carregamentos podem 

afetar na segurança da barragem é o Bulletin 121 do ICOLD (2001). O Bulletin 121 

apesar de tratar de barragem de rejeitos apresentas informações sobre a segurança 

de barragem que podem ser também aproveitadas para outros tipos de barragem. 

Isso posto, segundo ICOLD (2001), na fase de projeto deve ser dada atenção aos 

pontos críticos que podem afetar a segurança de barragem. Esses pontos críticos que 

podem afetar a estabilidade da barragem são: condições da fundação, provisão de 

drenagem adequada, influências sísmicas, monitoramento da hidrologia para evitar 

riscos de galgamento e operação. Novamente se vê uma congruência em relação aos 

principais riscos e a relação aqui tratada da instrumentação como ferramenta para 

aquisição de dados, análises e fundamento para uma melhor análise de risco pode 

ser traçada.  

O estudo dos carregamentos atuantes e da instrumentação relacionada é 

muito importante para a segurança da barragem e análises de perigos e risco à 

estrutura. Isto é evidenciado no uso do Bureau Of Reclamation apud Harrald et al. 

(2004) da metodologia de risco: Risk Based Profiling System (Sistema Modelo 

Baseado em Risco) – RBPS. Este sistema possui a capacidade de priorizar as ações 

de segurança de barragens e identificar as estruturas que representam grande risco 

para o público. Anteriormente, era utilizado o método Technical Priority Rating (TPR) 

que não era um sistema baseado no risco (HARRALD et al, 2004). 

A base do RBPS é o índice de falha (failure index) que é proporcional à carga 

(load) e a reação (response), tal como apontado pela Equação 2.61. 

. 
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𝑓𝑎𝑖𝑙𝑢𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = 𝑙𝑜𝑎𝑑 × 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 (em inglês) 

í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 × 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 (traduzido) 

Equação 2.611  

 

 

Esse índice de falha é relacionado aos casos hidrológico-hidráulico, sísmico 

e estático que junto com O&M (operação e manutenção) são os principais fatores que 

levam à ruptura de uma barragem (HARRALD et al, 2004). 

A pontuação máxima da que pode ser atingida na aplicação desta 

metodologia (RBPS) é de 1000 pontos, alocados entre as quatro categorias da Tabela 

2.12. Quanto mais alta a pontuação total, maior o risco potencial associado à 

barragem (HARRALD et al.,2004). 

TABELA 2.12: CATEGORIAS E PONTUAÇÕES DA RBPS. (HARRALD ET AL., 2004). 

CATEGORIA PONTUAÇÃO 

Estática 300 

Hidrológica 300 

Sísmica 300 

Operação e Manutenção 100 

TOTAL 1000 

 

Tanto a abordagem de Cyganiewicz e Smart (2000), Harrald et al. (2004) e o 

próprio Bureau of Reclamation, ambas citadas também por Colle (2008) expõem os 

carregamentos atuantes atribuindo ao risco na estrutura. A pontuação em relação à 

categoria da carga, exposta por Harrald et al. (2004) pode ser refinada se 

correlacionada a instrumentação para carregamento e os modos de falha 

relacionados. Assim, a instrumentação permite monitorar a maioria das categorias de 

carga e também indicar ações de operação (com base na telemetria, hidrologia e 

meteorologia) e manutenção (a partir dos resultados das análises de cada instrumento 

em relação à categoria de carga e parâmetros e acompanhadas de inspeção nos 

locais).  

Segundo Malaysian Water Association (2018), baseando-se nos estudos da 

ANCOLD, os elementos de um programa de segurança de barragem passam por um 

fluxograma que considera tanto a atuação do operador, mantenedor e dono da 

                                            
1 A Equação 2.61 apresenta o cálculo do índice de falha. 
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barragem até o papel do fiscalizador e o preparo da comunidade científica e social 

envolvida. Estes elementos podem ser vistos na Figura 2.611. 

 

FIGURA 2.611: ELEMENTOS DE UM PROOGRAMA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. 
(MALAYSIAN WATER ASSOCIATION, 2018) 

 

Os elementos mostrados pela Malaysian Water Association (2018) 

contemplam, portanto, todas as fases de uma barragem, desde sua concepção, 

projeto, operação, manutenção, fiscalização, auditoria até o caso de um 

descomissionamento. Em todas essas fases, um denominador comum, ou seja, o item 

que está presente ao longo de toda a vida da estrutura, tanto para seus parâmetros 

de projeto quanto para seu monitoramento, e até fiscalização e decisão de risco da 

estrutura é a instrumentação. A instrumentação é planejada e concebida desde a fase 

de projeto de uma barragem e durante sua vida útil fornece importantes informações 

sobre a estrutura. Momentos críticos que necessitam de maior atenção ao analisar a 

instrumentação é o comissionamento e descomissionamento, justamente as etapas 

onde a estrutura vai sofrer sua maior carga e sua maior descompressão, 

respectivamente.  

NSW Dams Safety Committee (2010) aponta também que um programa de 

gestão de segurança deve manter os riscos inerentes de qualquer estrutura em 

relação aos seus potenciais modos de falha em faixas toleráveis. Para isso, o NSW 

Dams Safety Committee (2010) identificou que os riscos devem ser: 

i. Detectados, identificados e avaliados; 
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ii. Reduzidos, quando necessário, para padrões aceitáveis ou mediante 

fator externo de interesse social; 

iii. Revisados e revisitados durante todo o ciclo de vida da barragem. 

A instrumentação, portanto, permite justamente a atuação nas três etapas 

citadas. Ao serem instalados instrumentos buscando especificamente conhecer 

parâmetros e comportamentos de projeto e da estrutura ao longo do tempo, é possível 

que riscos já mapeados possam ser avaliados, bem como detectar e identificar novos 

riscos à estrutura.  

Para os riscos já mapeados, a avaliação da instrumentação como 

complementação permite conhecer como a estrutura está se comportando perante ao 

modo potencial identificado e assim atuar de forma mais direcionada em como reduzir 

os efeitos daquele perigo à estrutura.  

Por exemplo, se há um problema geológico identificado em uma inspeção e 

estudo de projeto devido ao tipo de rocha apresentado, uma instrumentação que 

permita verificar a movimentação do local como um todo, bem como instrumentos que 

permitam avaliar em qual faixa de profundidade há maior deslocamento 

(extensômetros, por exemplo) podem ser utilizados para avaliar o grau de risco ligado 

ao perigo e modo de falha identificado e qual posição está havendo maior 

deslocamento permitindo ações direcionadas ou monitoramento mais intensivo 

naqueles locais.  

Outra abordagem em relação ao modo de falha apresentado por NSW é 

trazida pela FEMA (2004). Os procedimentos usados para determinar se um modo de 

falha em relação ao projeto irá ocasionar uma ruptura da barragem e danos a jusante 

variam em relação as características físicas do projeto, sua localização e condições 

da estrutura. Essas análises são complexas e com incertezas principalmente na 

definição da magnitude da ruptura e da vazão liberada em relação a cada modo de 

falha e sua gravidade. (FEMA, 2004).  

Além disso, FEMA (2004) cita que se for julgado que um modo extensivo de 

falha foi identificado (união de modos de falha com potencial de perigo mais elevado 

em relação aos demais) uma análise de risco focada naquele problema deve 

determinar qual a ação de monitoramento e corretiva deve ser tratada. Dessa forma a 

instrumentação (alinhada com a inspeção) permite conhecer melhor essa falha, 

monitorá-la e indicar qual o momento da manutenção, se ela pode ser programada ou 

emergencial.  
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Ao abordar a instrumentação como fonte de monitoramento de modos de falha 

FEMA (2004) discorre sobre alguns que podem ser utilizados na gestão do 

reservatório e da operação do vertedouro, como: 

i. Decisões operacionais baseadas em instrumentação hidrométricas 

com dados hidrológicos e meteorológicos para regulação e 

mantenimento do nível do reservatório e prevenção de possíveis 

cenários danosos a estrutura. 

ii. Controle dos níveis do reservatório, respeitando o nível máximo 

maximorum e a borda livre de projeto a partir de réguas de nível (régua 

limnimétrica). 

Segundo FERC (2020), para consideração de uma análise de risco, e nesse 

caso foi tratada a divisão em modos de falha, é necessário ter um DSSMP (Dam 

Safety Surveillance and Monitoring Plan), o equivalente ao Plano de Monitoramento 

da Instrumentação presente no Plano de Segurança de Barragens. Neste plano 

devem conter o monitoramento mais detalhado da instrumentação em momentos 

críticos, como: primeiro enchimento do reservatório, mudança nos carregamentos, 

rebaixamento e/ou descomissionamento. No plano também devem constar as 

condições e situações em que se deve aumentar o monitoramento da instrumentação, 

tais como: infiltração, deslocamentos, recalques, falha na fundação, erros construtivos 

ou de projeto, má operação, exposição a uma carga ou condição não usual, ou em 

condições não previstas em projeto e desconhecidas suas amplitudes na estrutura.  

Para um plano de monitoramento ser efetivo ele tem que estar ligado a uma 

análise de risco que permita que ele seja consultado em relação aos problemas, falhas 

e situações em que o monitoramento da instrumentação possa auxiliar. Sendo assim, 

é necessária uma integração entre os planos, ferramentas e métodos de gestão do 

risco com o plano de instrumentação. Isso pode ser alcançado se ambos tiverem um 

fluxograma de progressão do perigo/anomalia e que nessa interação delimite as 

etapas em que o monitoramento deve ser intensificado. Segundo FERC (2020) essa 

aproximação pode ser alcançada em uma divisão e progressão de etapas comuns aos 

dois planos: 

i. Condição: primeira etapa de identificação do problema a ser medido. 

Nesta etapa o problema deve ser apontado, avaliado a condição em 

que se encontra e qual a potencial falha que está relacionado. Neste 

momento, a instrumentação já deve ser avaliada com maior 
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detalhamento para buscar entender quais os motivos que levaram a 

condição apresentada. 

ii. Iniciação: nessa etapa a condição verificada anteriormente já evoluiu, 

seja pela natureza do problema ou pela falta de avaliação necessária 

na primeira etapa. Neste momento, a instrumentação serve como apoio 

para monitorar o grau de evolução do problema e permitir identificar 

mais especificamente o local em que está ocorrendo. 

iii. Continuação: terceira etapa de progressão, a condição já evoluiu para 

um dano à estrutura. Neste momento, a instrumentação pode ser 

utilizada também para medir as consequências na estrutura e o grau 

de dano na mesma. 

iv. Progressão: após uma condição ter iniciado um problema e o mesmo 

se intensificado, a progressão é o último estágio antes de a falha gerar 

um colapso na estrutura, ou seja, além o problema identificado já atua 

de uma forma muito mais danosa e generalizada. Neste momento, a 

instrumentação além de indicar quais os danos em outras partes da 

estrutura, permite avaliar também qual o próximo modo de falha que 

pode ter se iniciado devido a progressão do anterior. 

v. Descontrole do Reservatório: traduzido de reservoir released (tradução 

literal: liberação do reservatório) é a etapa de ruptura e/ou perda de 

controle da estrutura (ou seja, não há mais intervenções passíveis de 

serem realizadas e a estrutura está em colapso). Neste momento, os 

sistemas de alerta a jusante devem ser acionados. 

Em relação às etapas apresentadas é incluído na análise de FERC que o 

desenvolvimento de uma anomalia desde sua condição até continuação geralmente 

ocorre durante um longo período de tempo, no entanto, o desenvolvimento desde a 

continuação/progressão até o descontrole ocorre usualmente em um curto intervalo 

de tempo. 

Como forma de exemplificar o uso dessas etapas, FERC (2020) mostra a 

evolução de um evento de piping (erosão regressiva): falha na fundação com saída 

de água infiltrada sem passagem por filtro (1ª fase: condição); infiltração localizada 

através da saída não drenada e sem filtro (2ª fase: iniciação); uma erosão interna 

começa a se desenvolver na saída não filtrada (3ª fase: continuação); continuação do 

piping, com o pipe (entubamento) começando na saída d´agua e corroendo de volta 
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ao núcleo (4ª fase: progressão); erosão provoca dano irreparável (5ª fase: descontrole 

do reservatório). 

Além da integração entre o monitoramento da instrumentação e a análise e 

progressão dos riscos, deve ser estudado o tipo os itens de seleção para avaliação 

da instrumentação em relação ao problema e parâmetros, para FERC (2020), essa 

seleção tem de ser baseada em: 

i. O parâmetro a ser medido; 

ii. A velocidade em que a falha pode se desenvolver; 

iii. Desafios do local como clima, exposição a algum fator de risco, entre 

outros.  

iv. Meios disponíveis para o monitoramento. 

Para um monitoramento efetivo tem de ser considerado também os seguintes 

fatores segundo FERC: 

i. Simplicidade: o instrumento tem que permitir uma análise rápida e 

direta do problema. 

ii. Confiabilidade: o instrumento tem que ser confiável para que sua 

análise possa ser considerada.  

iii. Durabilidade: o instrumento tem de ser capaz a resistir aos esforços e 

pressões no interior do local monitorado. 

iv. Longevidade: como barragens são estruturas projetadas para uma vida 

útil elevada, a sua instrumentação tem que ter uma durabilidade e 

manter uma performance adequada ao longo dos anos. 

v. Precisão: a precisão deve ser de acordo com os limites de projeto, para 

que a verificação dos erros de leitura não atrapalhe de forma 

significativa a análise da região. 

vi. Acurácia: a acurácia está ligada à precisão e a calibração e ajuste dos 

instrumentos e equipamentos de leitura. 

vii. Histórico de performance satisfatório: caso o instrumento apresente em 

seu histórico medidas e dispersões que não correspondem ao restante 

da instrumentação ou ao comportamento da estrutura ele deve ser 

analisado, corrigido ou até descartado. 

viii. Inspeções alinhadas com o instrumento: é importante que além da 

análise e leitura da instrumentação, que seja feita uma inspeção nos 
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locais monitorados, sendo a observação humana e o olhar treinado 

instrumentos insubstituíveis para uma análise de falhas na barragem.  

ix. Redundância: é importante haverem instrumentos complementares e 

até redundantes que permitam a validação da análise e o cruzamento 

de informações de um local vistoriado.  

x. Frequência: a instrumentação deve ser lida e o histórico estabelecido 

de acordo com uma frequência, permitindo assim uma evolução do 

comportamento medido. 

Para que esses critérios sejam seguidos, é importante avaliar o 

funcionamento e a integridade dos instrumentos, por meio de verificações e 

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

leituras, além da consideração das incertezas de medição de cada instrumento de 

medição. 

Os instrumentos em perfeito estado de funcionamento viabilizam um 

monitoramento adequado dos parâmetros definidos em projeto podendo assim 

monitorá-los. Para que esse monitoramento seja efetivo e para que haja um 

aperfeiçoamento das análises de risco é necessário um aprimoramento também nos 

sistemas de instrumentação da estrutura. 

Segundo Li (2015), alguns princípios têm de serem adotados para o 

desenvolvimento de um sistema de monitoramento de segurança: 

i. Os trabalhos de reparo e atualização necessários devem ser realizados 

com base no sistema de monitoramento de segurança existente; 

ii. A escala no monitoramento deve coincidir com o nível de detalhamento 

e complexidade do projeto, além de servir às necessidades da análise 

de segurança da estrutura; 

iii. A atualização dos instrumentos e equipamentos de monitoramento 

devem ser combinados com as condições específicas do projeto de 

engenharia da barragem e ao mesmo tempo serem capazes de 

produzir dados que são compatíveis com o monitoramento original, 

afim de serem feitas comparações e interligação dos dados.  

iv. Para instalação de novas seções de monitoramento, a nova posição 

deve ter referência em relação às seções de monitoramento originais. 

Além disso, tem que ser instaladas em regiões que apresentam 
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complexidade para análise ou situações de perigo e fragilidades da 

estrutura que devem ser monitoradas.  

v. O monitoramento via instrumentação deve executar suas funções 

necessárias, mesmo sob condições ambientais adversas. 

vi. A seleção dos instrumentos de monitoramento deve ser baseada no 

tamanho e importância do projeto e na sua vida útil. Essa seleção deve 

ser determinada pelo item a ser monitorado, condições geológicas e da 

estrutura, aspectos construtivos e a tecnologia utilizada durante o 

projeto.  

vii. Devem ser selecionados instrumentos que tenham sido aplicados com 

sucesso em outros projetos semelhantes. 

viii. A instrumentação selecionada tem de ser viável economicamente e 

com Instalação com nível de complexidade aceitável, fácil de manter e 

de testar, além de possibilitar o aperfeiçoamento para um 

monitoramento automático. 

O estado de uma estrutura hidráulica em processo de construção e operação 

também muda, devido às cargas externas e todos os tipos de fatores de influência. 

Além disso, esse tipo de mudança costuma ser oculto, lento e difícil de detectar. 

Acidentes ou perdas podem ser evitados se conseguirmos obter informações 

relevantes antes do acidente, analisar as informações e fazer julgamentos, a fim de 

tomar medidas oportunas e eficazes. 

Portanto, atualizar e renovar o sistema de monitoramento de segurança, além 

da análise tempestiva dos dados de monitoramento com tecnologia moderna, e 

repassar esses resultados à gestão, é uma garantia importante para a operação 

segura e a máxima eficiência do reservatório. 

Os resultados de um sistema de monitoramento e instrumentação permite 

uma avaliação de diversos fatores no desempenho estrutural da barragem o que 

permite mitigar incógnitas e incertezas de projeto, tendo como consequência 

refinamentos progressivos e melhorias nas técnicas de análise de risco e projetos 

futuros. 

O Bureau of Reclamation (1987) em seu manual de instrumentação de 

barragens de concreto explica que os principais objetivos da instrumentação em 

barragem estão agrupados em: diagnóstico, predição, requisitos legais e pesquisas 

sobre o comportamento da estrutura. 
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É importante frisar que a instrumentação em todas os grupos apontados pelo 

Bureau desempenha um papel fundamental na transmissão do comportamento da 

estrutura, do conhecimento adquirido para que as considerações de análise e 

quantificações dos riscos sejam realizadas. 

Para Bureau of Reclamation (1987), os principais usos e congruências da 

instrumentação com a segurança da barragem estão: 

i. Verificação dos Parâmetros de Projeto: além do monitoramento dos 

parâmetros estabelecidos durante a fase de operação e manutenção, 

a instrumentação desempenha papel principal de verificar se as 

premissas de projeto estão sendo observadas durante a construção, 

possibilitando que a engenharia faça adequação do projeto conforme o 

andamento da construção, se necessário.  

ii. Verificação da Adequação de Novas Técnicas de Construção: para que 

novas formulações e técnicas de projeto e construção sejam validadas 

é necessário que sejam provadas satisfatória em relação aos requisitos 

necessários nos critérios de projeto. Portanto, os dados coletados pela 

instrumentação permitem avaliar se essas novas técnicas estão 

atendendo a esses requisitos.  

iii. Diagnóstico de uma Causa Específica de um Evento Adverso: em 

relação a uma falha existente ou potencial os dados da instrumentação 

podem ser extremamente valiosos para determinar a causa específica 

ou as causas gerais de um evento. Além disso, a instrumentação pode 

ser utilizada para medir a efetividade de uma manutenção ou de 

melhorias na condição da barragem. 

iv. Verificação do Desempenho Satisfatório de forma Contínua: um 

sistema de instrumentação que produza consistentemente dados que 

indicam que a barragem está funcionando de maneira satisfatória. Tais 

informações podem provar ser valiosas caso alguma variação futura 

nos dados ocorra, sinalizando um possível problema e, porque tal 

desempenho satisfatório é, por si só, valioso para futuros esforços de 

projeto. 

v. Análise Preditiva: a instrumentação pode ser utilizada para antever 

problemas em uma barragem. Por exemplo, um histórico de dados 

consiste pode validar predições e comportamentos da estrutura.  
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vi. Atendimento Legal: a instrumentação pode ser valiosa para identificar 

falhas e vícios de projeto e para atender a padrões legais, caso 

existam, em relação ao monitoramento de estruturas. 

vii. Pesquisas e Modernizações: para entender a complexidade de uma 

barragem, suas cargas atuantes, deformações e interdependência de 

análises de estabilidade é desejam que sejam feitos estudos em 

relação a barragens já existentes para que esses esforços e situações 

sejam considerados em novas pesquisas, soluções e projetos. 

Desta forma foi mostrado como a instrumentação e as análises a partir dela, 

e aqui inclui-se os cálculos de estabilidade de projeto e os cálculos posteriores já 

considerando uma variação da instrumentação podem influenciar na segurança da 

barragem e devem ser considerados em um sistema que visa monitorar os riscos da 

estrutura. No próximo capítulo será apresentada a análise de risco desenvolvida que 

considera os modos de falha (que serão melhor descritos), a influência da 

instrumentação na consideração do risco envolvido em cada anomalia e atividade de 

manutenção, a necessidade de inspecionar estruturas e até se um novo cálculo de 

estabilidade deve ser considerado. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada foi baseada na análise e coleta dos melhores 

procedimentos de análise de risco para gestão de segurança de barragens. Isso é 

importante para que, em uma plataforma única, estejam abrangidos diferentes visões 

e sistemas de monitoramento. Sendo assim, os procedimentos metodológicos 

contemplam as seguintes atividades: 

• Avaliação do universo dos dados e da aplicação da pesquisa;   

• Seleção da amostra (barragem a ser estudada); 

• Coleta de dados e instrumentos da pesquisa; 

• Análise dos dados; 

• Desenvolvimento da metodologia de análise proposta. 

A partir dos procedimentos metodológicos listados foi elaborada e realizada 

uma consistente análise de riscos. O estudo das probabilidades e impactos será 

conjugada com métodos de falhas e análises das estruturas em relação a seus 

parâmetros lidos, criando assim uma metodologia própria para consideração das 

ações de manutenção, anomalias identificadas e riscos intrínsecos da barragem.  

Para tanto, deverão ser entendidos quais os métodos atualmente utilizados 

na avaliação de riscos são os mais indicados no que concerne à segurança de 

barragens e indicar como serão utilizados em um sistema integrado de segurança de 

barragem. Neste desenvolvimento, a fim de mostrar como será essa implantação do 

método, será indicada uma barragem hipotética para defini-la como objeto de estudo 

visando realizar a análise de risco e avaliar os resultados que serão obtidos. Essa 

barragem será definida segundo os critérios de instrumentação, método construtivo e 

representatividade no setor hidroelétrico. Adianta-se aqui que a barragem hipotética 

selecionada se refere a uma barragem de terra e enrocamento a qual, posteriormente, 

será detalhadamente apresentada. 

 

FIGURA 3.12: FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA. (O AUTOR, 2021). 

Na Figura 3.12 está apresentado um fluxograma das etapas da metodologia 

utilizada para elaboração da análise de risco nessa dissertação. Além disso, a seguir 

encontram-se apresentadas as cinco etapas que compõem a metodologia utilizada 

para o desenvolvimento desta dissertação.  
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Etapa 1 – Levantamento de dados e aplicação na dissertação 

A primeira etapa consiste em delimitar o universo de dados teóricos que será 

considerado a partir do entendimento da bibliografia especializada disponível sobre o 

assunto barragens de terra e enrocamento, métodos, técnicas e sistemas existentes 

para análise de risco. Serão utilizadas como base teórica para o desenvolvimento 

dessa dissertação justamente o conjunto de ideias, correlações, ordenamento de 

situações e técnicas contidos nesse universo levantado. Além disso, o conhecimento 

sobre instrumentação em barragens de terra e enrocamento e dos resultados de 

análises irão compor o universo amostral desse projeto. 

Etapa 2 – Seleção dos instrumentos e técnicas 

Serão selecionados dois grupos principais de amostras, primeiramente as 

relacionadas às instrumentações mínimas em barragens de terra e ou enrocamento, 

e as relacionadas às ferramentas de risco que possam ser utilizadas na finalidade de 

segurança de barragem. Dentre as ferramentas estudadas, serão elencadas as quatro 

mais aderentes e apresentadas na revisão bibliográfica. Após, será realizado o estudo 

de desenvolvimento de um método hierárquico de análise de risco. 

A coleta dos dados das ferramentas de risco foi realizada por meio de 

publicações, periódicos, “sites” especializados, livros, dentre outros. Para as 

instrumentações e parâmetros da estrutura, as mesmas fontes serão consultadas. 

Etapa 3 – Plano de ação com dados para o desenvolvimento da dissertação 

Como instrumento de pesquisa, será elaborado um plano de ação hipotético, 

contendo ações comumente ligadas as estruturas e mais diferentes assuntos 

relacionados à segurança da barragem. Este plano de ação será composto por 

recomendações classificadas em relação a parte das ferramentas de risco levantadas 

e será analisado como esse método de análise priorizou as ações de manutenção e 

qual o risco maior à estrutura. 

Etapa 4 – Estruturação dos Modos de Falha contidos no Plano de Ação 

Hipotético 

As ações e recomendações do plano de ação serão divididas em relação a 

modos de falha previamente estudados com base na bibliografia e adaptados para a 

situação da barragem hipotética em questão. Cada modo de falha será analisado em 

relação aos métodos de monitoramento (inspeção, instrumentação e análise de 

projeto). Será feito a classificação dos modos de falha de acordo com a ponderação 
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de risco das ações neles contidas. A partir disso, será possível considerar como tais 

monitoramentos podem influenciar em cada modo de falha que foi identificado.  

Etapa 5 – Análise de dados 

Com base no uso das ferramentas de risco escolhidas (GUT e AHP), a junção 

delas e criação de um novo método de análise atendeu os processos de gestão de 

risco do PMI (Project Management Institute), será verificado quais os resultados 

obtidos e se os mesmos estão de acordo com a severidade dos modos de falha, das 

ações levantadas e se a hierarquização das ações foi bem-sucedida. Sendo assim, 

será medido a eficácia e a capacidade da ferramenta de risco, ligado aos parâmetros 

da estrutura e aos métodos de monitoramento indicando as ações prioritárias para 

mantenimento da segurança operacional da barragem. 

As etapas 3, 4 e 5 compreendem ao principal desenvolvimento da dissertação. 

Mais especificamente, foi realizada uma análise de risco, com base em matrizes 

desenvolvidas no Excel, de acordo com os passos a seguir (de “a” a “f”). Além do que 

segue, maiores detalhes também se encontram no Capítulo 5. 

a) Elaboração de um plano de ação hipotético: Foram reunidas ações de 

diferentes especialidades e ocorrências em diversas estruturas; 

b) Classificação GUT das ações do plano e reunião em grupos de atuação: 

foi feita a classificação via a multiplicação dos fatores gravidade, urgência 

e tendência de cada ação e depois separada as ações que são 

relacionadas em grupos. Observe que ações do mesmo grupo podem 

estar em modos de falha diferentes, por exemplo, uma ação do grupo de 

“Manutenção de Instrumentação” pode estar em modos de falhas diversos. 

A divisão de grupo é somente uma forma de organização; 

c) Divisão das ações em modos de falha: a partir de um mapa de modos de 

falha elaborado com base em informações da bibliografia pesquisada 

(CENTRAL WATER COMISSION, 2019) os modos de falhas coerentes 

com a barragem hipotética analisada. Esses modos de falha foram 

numerados de acordo com uma subdivisão. Após, as ações do plano de 

ação foram divididas em diferentes modos de falha. Para cada um dos 

modos de falha foi calculado o GUT do mesmo, sendo a média ponderada 

da GUT das ações neles contidas (a média ponderada foi levando em 

consideração a classe de risco dos intervalos da GUT); 
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d) Ponderação GUT: após a classificação GUT de cada modo de falha, foram 

analisadas situações hipotéticas em que um dos meios de monitoramento 

variasse positiva ou negativamente. Nesses casos foi usado um fator de 

ponderação (baseado na hierarquia das classes de risco dos intervalos da 

GUT). Esse fator majorava quando o meio de monitoramento indicava um 

agravamento da ação e minorava quando fosse o contrário; 

e) Análise AHP dos modos de falha: após toda a classificação e ponderação 

GUT de todas as ações e modos de falha, foi realizada a 1ª AHP sendo a 

análise geral de todos os modos de falha e a hierarquização dos 

prioritários; 

f) Análise AHP dos meios de monitoramento: é conduzida a 2ª AHP que trata 

de uma análise dos meios de monitoramento (instrumentação, inspeção e 

análise de projeto) para cada modo de falha; 

g) Análise AHP final: após a AHP de todos os modos de falha e a AHP para 

cada modo considerando o monitoramento, é feita a AHP final cruzando 

esses dados e tendo como produto a hierarquização dos modos de falha 

com maior risco e prioridade de resolução, e a hierarquização dos meios 

de monitoramento tanto para aquele modo de falha específico, quanto para 

o contexto geral das ações e modos analisados.  

É importante ressaltar que toda a formulação utilizada para os cálculos da 

matriz GUT, classificação dos modos de falha e montagem e cálculo das matrizes 

AHP estão apresentados no item 5.4, pois estão próximas dos resultados obtidos, 

podendo assim serem melhor interpretadas. 

O produto final do desenvolvimento consiste em uma ferramenta de análise 

de risco e de priorização de manutenção que será parte integrante de uma plataforma 

de gestão abrangente, reunindo análise de risco, modelagem 3D, métodos de falha, 

automatização de instrumentos, níveis de alerta, visando o aperfeiçoamento do 

monitoramento de segurança de barragens. 
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4 APRESENTAÇÃO DA BARRAGEM HIPOTÉTICA OBJETO DE ESTUDO  

Neste capítulo serão apresentadas a descrição geral da barragem hipotética 

estudada e a instrumentação com base no apresentado no item 2.3. O presente 

capítulo é importante para que seja contextualizado um tipo de estudo de caso em 

que ações poderão ser traçadas e as avaliações em relação a instrumentação 

presente na barragem. Como forma de universalizar este estudo não foi selecionada 

uma barragem em específico, mas sim um tipo de estrutura geral, ou seja, foi 

idealizada uma barragem hipotética englobando seção de terra, enrocamento e até 

paramento de concreto.  

4.1 DESCRIÇÃO DA BARRAGEM HIPOTÉTICA ESTUDADA 
 

Na presente dissertação foi considerada para estudo a análise de risco 

realizada para uma barragem típica hipotética, não sendo especificamente uma 

barragem em operação. Decidiu-se por esse tipo de abordagem a fim de generalizar 

a análise para diferentes tipos de barragens e para que nenhum dos resultados aqui 

apresentados pudessem ser relacionados a alguma condição de barragens 

existentes. Isso posto, como premissa básica, o tipo de estrutura a ser estudada deve 

refletir sua generalidade e poder ser extrapolada para outros fins. A seleção de uma 

barragem de enrocamento com face impermeável de concreto e maciço de 

enrocamento zonado fornece uma condição ampla para análises e extrapolações para 

outros tipos de barragens, dado que nessa estrutura é possível observar: transições 

de barragem de enrocamento, fundação e técnicas construtivas de barragem de 

aterro, pontos de interface entre materiais construtivos (face das lajes e encontro com 

estruturas associadas, e.g. barragem com vertedouro), monitoramento de barragem 

de enrocamento e de estruturas de concreto – englobando a laje de concreto e 

analisando também as estruturas de concreto presentes em uma UHE, como 

vertedouro e tomada d’água. 

A barragem hipotética típica selecionada para estudo apresenta as seguintes 

características as quais serão descritas nos itens 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3: 

i. Barragem de Enrocamento com Face Impermeável de Concreto; 

ii. Vertedouro; 

iii. Tomada de Água; 
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4.1.1 Barragem de Enrocamento com Face Impermeável de Concreto 

Esse tipo de estrutura é definido como uma barragem grande seguindo os 

critérios de ICOLD apud USSD (2015) que define barragens “grandes” se a altura da 

mesma é maior que 50 ft (15,24 m); ou se altura é maior que 33 ft (~10 m) mas com 

um comprimento de crista maior que 1640 ft (~500 m), ou se a capacidade de 

armazenamento maior que 810 af (~1.000.000 m³); ou se a capacidade de descarga 

do vertedouro for maior que 2.000 m³/s. 

A seleção de uma barragem grande foi pautada no universo de barragens do 

setor elétrico. A maior parte das barragens desse setor são barragens com dimensões 

de barragens grandes com reservatórios consideráveis e pelas características dos 

Rios brasileiros com distância entre margens (calha do rio) consideráveis, permitindo 

assim barragens mais extensas.  

A barragem de enrocamento é considerada assentada em fundação de rocha 

sã, no entanto, com trecho de camada de solo na fundação de origem de depósito de 

solo sedimentar no seu ponto mínimo.  

A barragem apresenta uma laje de concreto para impermeabilização da sua 

face de montante e transições de camadas de enrocamento, zonando assim seu 

maciço a fim de promover trechos com granulometria diferenciadas e permeabilidades 

distintas.  

No contato da fundação entre a laje do concreto e a barragem de enrocamento 

é constituído o plinto tratando de uma consolidação dessa região. Segundo Cruz, 

Materón e Freitas (2009) a principal função do plinto é o controle da percolação e dos 

gradientes hidráulicos na fundação, tal função pode ser observada na seção típica 

apresentada.  A seção típica da barragem mencionada está representada por uma 

seção presente na Figura 4.13. 
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FIGURA 4.13: ESQUEMA GERAL DE UMA BARRAGEM DE ENROCAMENTO E FACE 
IMPERMEÁVEL. (O AUTOR, 2021). 

 

4.1.2 Vertedouro 

O vertedouro da barragem que foi estudada é constituído por um 

descarregador de superfície, controlado por comportas tipo segmento. O 

dimensionamento do vertedouro está de acordo com os critérios de dimensionamento 

e projeto da Eletrobras (2003) que prevê que os órgãos extravasores desse tipo de 

usina hidrelétrica tem de ser dimensionados para a Cheia Máxima Provável (CMP). 

A fim de monitorar e instalar linhas de drenos para redução da subpressão na 

fundação e considerações de projeto é comum a concepção de uma galeria de 

drenagem de montante, visando garantir outro item previsto no critério de projeto 

Eletrobrás (2003) de cortina de drenagem com linha de drenos operantes. Nesses 

casos a subpressão no plano de análise é reduzida à altura hidrostática “(Hdm) 

correspondente ao nível d’água de jusante (Hj) adicionada de 33% da diferença entre 

as alturas hidrostáticas a montante (Hm) e a jusante” (ELETROBRÁS, 2003). 

Portanto, segue a seção do vertedouro com a galeria de drenagem de montante 

presente. 

4.1.3 Tomada de Água 

A Tomada d’Água da UHE da estrutura é de concreto armado, totalmente 

encaixada no maciço rochoso. É composta por 3 (três) blocos e muro laterais. 

4.2 APRESENTAÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO DA UHE 
 

Nesta presente dissertação é relatada a instrumentação de uma barragem de 

enrocamento com face impermeável de concreto com instrumentação abundante 

devido a soluções de projeto de fundação e construtivas. É importante salientar que a 
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instrumentação aqui apresentada é uma instrumentação hipotética de uma barragem 

de enrocamento com face impermeável de concreto, conforme apresentado no item 

2.3.2 e no item 4.1. 

De acordo com o exposto no item 2.3.2.2.2 desta dissertação, que discorre 

sobre a instrumentação mínima para barragens de enrocamento com face de 

concreto, a instrumentação hipotética da barragem estudada será apresentada, 

buscando-se estruturar da mesma forma proposta na instrumentação mínima. 

Sendo assim, a instrumentação será apresentada de acordo com a relação de 

parâmetros mínimos obtidos com o monitoramento da mesma ou os parâmetros de 

projeto quando extrapolam os básicos do tipo de barragem em questão. 

TABELA 4.13: INSTRUMENTAÇÃO INSTALADA NA BARRAGEM HIPOTÉTICA ANALISADA. (O 
AUTOR, 2021) 

Parâmetro Medido Instrumentação Instalada 

Deformações Internas da Estrutura  

Eletronível. 

Medidor hidrostático de recalque – Caixa 

Sueca.  

Extensômetro de haste. 

Extensômetro múltiplo KM. 

Medidor de recalque magnético. 

Inclinômetro. 

Movimentação Horizontal e Vertical da 

Estrutura 

Marcos topográficos superficiais. 

Célula de carga. 

Perda de carga no terreno natural. 

Poropressões (pressão intersticial, nível 

piezométrico). 

Subpressão na Fundação. 

Piezômetros de Casa Grande. 

Medição de infiltração e monitoramento 

de drenos 

Medidor de vazão. 

Medidor de nível d’água. 

Drenos de fundação. 

Movimentação e desplacamentos entre 

as juntas de concreto e as zonas de 

enrocamento 

Medidor triortogonal de junta.  
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5 APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCO DESENVOLVIDA 

PMI (2017) apresenta em sua 6ª edição do PMBOK (Project Managament 

Body of Technology) os processos de gerenciamento do risco que incluem as fases 

de planejamento, identificação, resposta e monitoramento dos riscos e efetividade das 

ações tomadas. Os processos apontados por PMI (2017) estão dispostos na 

sequência com comentários do autor desta dissertação: 

i. Planejar o Gerenciamento dos Riscos: nessa etapa é definido como 

será realizada a gestão de risco, fluxograma de atividades e a forma de 

tratamento. Nesta dissertação o planejamento das atividades, 

anomalias e falhas que possam gerar risco para a barragem serão 

apresentadas em uma forma de plano de ação, o qual será 

apresentado no item 5.1.  

ii. Identificar os Riscos: este é o processo ligado a identificação dos riscos 

(geralmente em inspeções na barragem) e documentação de suas 

características. Esta etapa está incluída nas recomendações que são 

a entrada no plano de ação que será apresentado.  

iii. Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos: esse processo está ligado a 

priorização dos riscos do projeto, vinculando as ações em ordem de 

prioridade em relação ao risco e gravidade de ocorrência na estrutura. 

Nesta dissertação a análise qualitativa dos riscos está na divisão de 

cada recomendação do plano de ação em grupos e a vinculação dos 

mesmos a modos de falha de uma estrutura. Esses modos de falha 

estão ligados às principais ocorrências e dependendo de cada 

barragem tem maior impacto ou risco de ocorrer. A apresentação e 

divisão das ações em modos de falha serão apresentados no item 5.2.  

iv. Realizar a análise Quantitativa dos Riscos: esse processo corresponde 

à análise numérica e efeito combinado dos riscos identificados. Nesta 

dissertação esta análise qualitativa está na classificação e cálculo da 

matriz GUT (gravidade, urgência e tendência) para cada ação, o 

agrupamento em modos de falha com a ponderação da GUT para cada 

modo de falha e a posterior análise via AHP dos modos de falha. Tal 

processo será apresentado nos itens 5.3 e 5.4. 

v. Planejar as Respostas aos Riscos: este é o processo que desenvolve 

alternativas, define ações, escolhe estratégias de quais são os riscos 
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que serão primeiro lidados e a priorização das atividades. Nesta 

dissertação as respostas são analisadas de duas formas: inicialmente 

são estabelecidas as ações em relação a cada recomendação e 

posteriormente após o resultado das análises de risco há o 

demonstrativo de necessidade de atuação nas ações mais prioritárias. 

vi. Implementar Respostas a Riscos: processo de aplicar o plano de 

resposta ao risco. Esta é a etapa em que após todas as análises a 

equipe de operação e manutenção da usina alinhada às áreas de 

engenharia devem proceder com as ações de manutenção de campo.  

vii. Monitorar os Riscos: fase de monitoramento dos riscos, análise da 

eficácia das ações tomadas, inspeções para detecção de novos riscos 

e análises na estrutura para avaliar o comportamento estrutural da 

mesma frente a todos os riscos levantados e modos de falha 

associados. Essa etapa está apresentada nesta dissertação no 

momento em que é feita a AHP de cada modo de falha em relação a 

necessidade de intensificação ou maior atenção às atividades de 

monitoramento da instrumentação, inspeção e até, se necessário, 

verificação da estrutura por meio de cálculos estruturais e análises 

confirmatórias dos parâmetros de projeto. 

O fluxograma de como será apresentada a análise de risco nesta dissertação 

se encontra apresentado na Figura 5.14, o qual foi idealizado com base nos processos 

listados anteriormente (PMI, 2017).  
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FIGURA 5.14: FLUXOGRAMA ANÁLISE DE RISCO. (O AUTOR, 2021) 
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Além da correlação proposta da análise de risco desenvolvida nesta 

dissertação, com base nos processos de gerenciamento de risco apresentados por 

PMI (2017), há também a visão de um ciclo da qualidade PDCA (planejar, executar, 

controlar e agir, do inglês plan, do check and act) no âmbito de uma gestão de risco 

no plano de segurança de barragens.  

Inicialmente, o ciclo PDCA originou-se de estudos conduzidos por Masaaki 

Imai a partir da formulação da roda de Deming (Deming Wheel), tal como apontado 

por Moen e Norman (2009). A forma do ciclo estipula que para resolução de problemas 

e gestão de atuações em processos devem ser seguidas as seguintes etapas: 

i. Planejamento (Plan): definição da situação e das possíveis causas, 

além de previsão de como resolvê-las; 

ii. Execução (Do): Implementação das medidas planejadas; 

iii. Controle (Check): Controle das atuações realizadas e avaliação dos 

resultados; 

iv. Agir (Act): A partir dos resultados levantados e comparados com o 

planejamento inicial e premissas estipuladas, agir no sentido de corrigir 

os erros do processo ou, revisitar o planejamento, movendo assim o 

ciclo. 

No cenário de segurança de barragens e da análise de risco aqui proposta, o 

ciclo PDCA pode ser extrapolado para as etapas do Plano de Segurança de Barragem. 

Inicialmente é preciso monitorar e coletar dados para planejar as atuações. Com o 

planejamento definido é possível atuar com uma análise de risco e proposição de 

medidas de controle (englobando as etapas: do e check). Por fim, o plano de ação de 

emergência seria a etapa em que é revisto o planejamento e atuado em relação aos 

níveis de segurança e resposta da barragem. O ciclo PDCA é ilustrado na Figura 5.15 

e a correlação com a gestão de barragens proposta é exemplificada na Figura 5.16. 
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FIGURA 5.15: CICLO PDCA JAPONÊS. TRADUZIDO DE MOEN E NORMAN (2009) 

 

 

FIGURA 5.16: CICLO PDCA ADAPTADO À SEGURANÇA DE BARRAGENS. (O AUTOR, 2021) 

 

5.1 PLANO DE AÇÃO 
 

O plano de ação é a reunião das recomendações atreladas a possíveis ou, já 

concretizadas, anomalias em uma barragem. Para fins de propor a metodologia da 

análise de risco desenvolvida para esta dissertação, foi escolhida uma barragem 

hipotética de enrocamento com face impermeável, como já comentado em capítulos 

anteriores.  

Para essa barragem foram escolhidas ações hipotéticas que serão aqui 

descritas e que incluem melhorias na barragem, situações de potencial risco e 

progressão de anomalias.  

Na TABELA 5.14 é possível verificar as ações e o plano de ação proposto. 

Estão explicadas cada recomendação de acordo com o grupo que foram reunidas 
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(vinculado a um modo de falha – a numeração do modo de falha está explicada no 

item 5.2), ou seja, as ações que estavam ligadas a um mesmo fim ou com 

similaridades em seu conteúdo foram divididas em grupos para facilitar a organização 

e as ações que o responsável da barragem irá tomar.  

Cabe aqui enfatizar que existem inúmeras ações que poderiam ser listadas, 

entretanto, decidiu-se listar as que mais ocorrem e que impactam um plano de ação 

visando certificar o que está sendo desenvolvido na presente obra. 

 TABELA 5.14 RECOMENDAÇÕES PARA O PLANO DE AÇÃO HIPOTÉTICO. (O 

AUTOR, 2021) 

MODO DE 
FALHA 

GRUPO RECOMENDAÇÃO 

2.1.3 
Recalques e 

Deslocamentos 
Comparar deslocamentos e recalques ocorridos no 
enchimento do reservatório com os valores de projeto 

1.2.1 
Instabilidade e 

Monitoramento de 
Taludes 

Verificar alta tensão em uma célula de carga na ombreira 

1.2.1 
Instabilidade e 

Monitoramento de 
Taludes 

Algumas células de carga em tirantes na rocha na ombreira 
estão com problemas de funcionamento 

1.2.1 
Instabilidade e 

Monitoramento de 
Taludes 

Inspecionar demais tirantes com célula de carga 

2.1.3 
Recalques e 

Deslocamentos 

Foi observado deslocamento entre lajes do paramento da face 
impermeável da barragem, avaliar com topografia o 
comportamento atual da região 

4.1.2 
Instabilidade e 

Monitoramento de 
Taludes 

Inspecionar taludes próximos ao vertedouro em relação a 
estabilidade dos blocos de rocha 

3.1.4 
Trincas e patologias 

do concreto 
Foram identificadas trincas no concreto da casa de força e as 
mesmas devem ser monitoradas e, se necessário, reparadas. 

3.2.1 
Manutenção e 

Testes 
Eletromecânicos 

Efetuar os testes de abertura total das comportas uma vez por 
ano. 

3.2.1 
Manutenção e 

Testes 
Eletromecânicos 

Instalar um sistema de alerta contra cheias para o momento 
em que forem realizadas manutenções nas comportas. 

2.3.1 
Desplacamento e 
movimentação de 

Túneis 
Observados desplacamentos em túneis escavados em rocha 

3.1.4 
Trincas e patologias 

do concreto 
Elaborar procedimento para mapeamento de fissuras que 
possam ocorrer no vertedouro 

3.1.4 
Trincas e patologias 

do concreto 
Realizar pequenos reparos no concreto do rápido do 
vertedouro 

2.1.1 
Manutenção e 

Limpeza de Taludes 
de Barragem  

Realizar manutenção da vegetação existente na barragem e 
taludes 
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MODO DE 
FALHA 

GRUPO RECOMENDAÇÃO 

2.3.1 
Desplacamento e 
movimentação de 

Túneis 

Realizar manutenção em desplacamentos observados em 
túneis escavados em rocha 

3.2.1 
Manutenção e 

Testes 
Eletromecânicos 

Sanar vazamento nas vedações das comportas 

2.1.3 
Manutenção na 
Instrumentação 

Manutenção nos pinos de monitoramento topográfico da 
barragem 

2.1.1 
Manutenção e 

Limpeza de Taludes 
de Barragem  

Manutenção e limpeza dos taludes com aplicação de herbicida 
em zonas de cupins. 

3.2.4 
Manutenção na 
Instrumentação 

Instalação de réguas de nível no reservatório na região do 
vertedouro e tomada d´água 

2.1.3 
Manutenção na 
Instrumentação 

Medidor triortogonal instalado na junta entre blocos do muro da 
crista precisam de manutenção no campo de leitura 

1.1.2 
Sistema de 

Drenagem e Alívio 
de Subpressão 

Realizar medição de profundidade dos drenos de fundação no 
vertedouro com frequência estabelecida em projeto 

1.1.2 
Sistema de 

Drenagem e Alívio 
de Subpressão 

Desobstruir drenos de fundação que não tiverem com 
profundidade similar à de projeto 

2.3.1 
Manutenção na 
Instrumentação 

Instalar marcos superficiais adicionais nas regiões em que 
houve desplacamentos nos túneis 
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Como comentado, as ações apresentadas no plano de ação da TABELA 5.14 

foram separadas em grupos, que estão descritos na tabela citada, bem como com as 

ações detalhadas como seguem: 

i. Recalques e Deslocamentos: 

a. Comparar deslocamentos e recalques ocorridos no enchimento do 

reservatório com os valores de projeto. 

Nessa ação uma situação hipotética de deslocamento na barragem 

durante o enchimento do reservatório motivaria uma análise dos 

motivos para o deslocamento e sua dimensão frente aos fatores de 

projeto.  

b. Foi observado deslocamento entre lajes do paramento da face 

impermeável da barragem, avaliar de acordo com os resultados 

oriundos da topografia o comportamento atual da região. 

Essa ação hipotética está relacionada com os deslocamentos na 

barragem, ou seja, o deslocamento foi também verificado nas lajes 

do paramento de montante que fez com que as lajes tivessem um 

recalque diferencial e abertura das juntas.  

ii. Instabilidade e Monitoramento de Taludes: 

a. Verificar alta tensão em uma célula de carga na ombreira. 

Esta ação seria relacionada a uma situação hipotética em que uma 

das ombreiras instrumentadas da barragem, devido a uso de 

tirantes, fosse percebido pelas células de carga alta tensão, ou seja, 

provavelmente estaria ocorrendo uma movimentação e esforços 

percebidos pela instrumentação do tirante.  

b. Algumas células de carga em tirantes na rocha na ombreira estão 

com problemas de funcionamento. 

Esta ação está relacionada também com a situação das células de 

carga com alta tensão. Caso as células de carga estiverem 

realmente com problemas de funcionamento, a hipótese acima fica 

solucionada. Caso negativo, o problema identificado se torna mais 

grave, sendo assim, é necessário conhecer a situação desta 

instrumentação o quanto antes.  

c. Inspecionar demais tirantes com célula de carga. 



100 

 

Inicialmente é necessário sanar as dúvidas da instrumentação na 

região das ombreiras e analisar a alta tensão verificada. Com isso, 

é sugerível que se inspecione os demais tirantes, fato que motivaria 

uma ação como essa.  

d. Inspecionar taludes próximos ao vertedouro em relação a 

estabilidade dos blocos de rocha. 

Essa ação ocorreria em taludes próximos ao vertedouro, não nas 

ombreiras atirantadas. A situação hipotética seria nesses taludes a 

qualidade da rocha propiciasse falhas que poderiam levar a 

desprendimentos e quedas de blocos.  

iii. Trincas e patologias do concreto: 

a. Foram identificadas trincas no concreto da casa de força e as 

mesmas devem ser monitoradas e, caso necessário, reparadas. 

Nesta situação hipotética, identifica-se uma pendência relacionada 

ao concreto das estruturas civis da casa de força. A identificação 

das trincas já foi feita e necessita de maior inspeção e 

monitoramento. Considera-se nesse caso que são trincas menores, 

não rachaduras de grande porte.  

b. Elaborar procedimento para mapeamento de fissuras que possam 

ocorrer no vertedouro. 

Segue a hipotética situação: no vertedouro, em inspeções 

rotineiras, teriam sido identificadas pequenas fissuras no concreto 

dos muros e da calha. Desta forma, deveria ser feito um 

procedimento para mapeamento e acompanhamento das mesmas.   

c. Realizar pequenos reparos no concreto do rápido do vertedouro. 

Esta ação está relacionada com as pequenas fissuras identificadas 

e que deviam ser mapeadas. Sendo assim, haveria a contratação 

de uma manutenção superficial do concreto do vertedouro.  

iv. Manutenção e Testes Eletromecânicos: 

a. Efetuar os testes de abertura total das comportas uma vez por ano. 

Esta é uma ação hipotética voltada à operação dos órgãos de 

descarga. Como são altamente relacionados à segurança da 

estrutura e precisam ter os testes delimitados, fato que nesta 
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situação não estariam, há necessidade de efetuar os testes e criar 

procedimentos para tal.  

b. Sanar vazamento nas vedações das comportas. 

Essa hipotética pendência está relacionada a realizar testes e 

manutenções e estabelecer uma periodicidade de inspeções e 

verificações nos dispositivos de descarga. No entanto, os 

vazamentos são de pequena ordem não anomalia ou risco à 

estrutura.  

c. Instalar um sistema de alerta contra cheias para o momento em que 

forem realizadas manutenções nas comportas. 

Como estão previstas as manutenções e testes nas comportas, 

nessa situação hipotética, deveria haver um sistema que permitisse 

o monitoramento do reservatório e das vazões afluentes, de tal 

forma que possa prevenir contra uma situação de extremo risco à 

estrutura: manutenção em comportas e hidrograma de cheia.  

v. Desplacamento e movimentação de Túneis: 

a. Observados desplacamentos em túneis escavados em rocha. 

Na barragem geral de enrocamento com face impermeável 

apresentada haveria túneis de drenagem escavados em rocha. 

Esses túneis estariam apresentando um nível considerável de 

desplacamentos em diferentes posições em um mesmo túnel e em 

diferentes túneis, o que poderia ser causado pelas infiltrações 

percebidas, falhas construtivas (espessura menor que 

recomendada) e movimentação da abóboda. Desta forma 

inspeções especializadas, verificação da instrumentação e análises 

do projeto deveriam ser realizadas em um primeiro momento para 

subsidiar o tipo de tratamento a ser realizado.  

b.  Realizar manutenção em desplacamentos observados em túneis 

escavados em rocha. 

Visto que as inspeções e análises já estariam realizadas, era 

necessário realizar a manutenção nos túneis no concreto projetado. 

vi. Manutenção e Limpeza de Taludes de Barragem: 

a. Realizar manutenção da vegetação existente na barragem e 

taludes. 
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Para manter a barragem livre de possíveis raízes e permitir 

inspeções visuais mais efetivas e garantir os taludes de 

enrocamento acordo com os padrões é necessária remoção da 

vegetação e/ou manutenção de vegetação que cresce na barragem. 

Nesta situação hipotética, foram verificados diversos pontos 

localizados e com arbustos e necessidade de retirar moitas entre o 

enrocamento antes do período de chuvas que está próximo. 

b. Manutenção e limpeza dos taludes com aplicação de herbicida em 

zonas de cupins. 

Foram identificadas zonas de insetos do tipo cupins, que ao longo 

do tempo podem vir a criar caminhos preferenciais de percolação 

de água, por isso devem ser tratados de forma rotineira junto com 

a vegetação. 

vii. Manutenção na Instrumentação: 

a. Manutenção nos pinos de monitoramento topográfico da barragem. 

Esta ação estaria relacionada aos deslocamentos medidos na 

barragem principal.  

b. Instalação de réguas de nível no reservatório na região do 

vertedouro e tomada d´água. 

A leitura do nível do reservatório é de extrema importância no 

âmbito operacional (tanto da casa de força, quanto do vertedouro). 

Uma interpretação errada do nível, pode gerar riscos à capacidade 

de descarga e operação do vertedouro, imputando riscos à 

estrutura. 

c. Medidor triortogonal instalado na junta entre blocos do muro da 

crista precisam de manutenção no campo de leitura. 

Esta ação está ligada a instrumentação que acompanha a abertura 

das juntas e da situação da laje impermeável que indicou 

deslocamentos diferenciais.  

d. Instalar marcos superficiais adicionais nas regiões em que houve 

desplacamentos nos túneis. 

É preciso aumentar o monitoramento que estaria relacionado à 

pendência dos desplacamentos nos túneis. Como a causa ainda 
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não teria sido revelada, a instrumentação para monitorar 

deslocamentos do terreno e da abóboda seriam aconselháveis.  

viii. Sistema de Drenagem e Alívio de Subpressão: 

a. Realizar medição de profundidade dos drenos de fundação no 

vertedouro com frequência estabelecida em projeto. 

O sistema de drenagem de fundação é estabelecido em projeto 

para diminuição da subpressão atuante na estrutura e importante 

nas considerações de cálculo de estabilidade. Desta forma, deve 

ser monitorado como está a eficiência dos drenos (juntamente com 

piezômetros) e os níveis de obstrução dos mesmos.  

b. Desobstruir drenos de fundação que não tiverem com profundidade 

similar à de projeto. 

Esta ação seria uma consequência da inspeção e medição das 

profundidades percebidas devido a uma recomendação anterior. 

Nesta situação, seriam identificados drenos de fundação que 

precisariam de desobstrução. 

 

5.2 MODOS DE FALHA 
A partir da identificação e planejamento dos riscos controlados no plano de 

ação, foi identificado que algumas ações, mesmo de grupos diferentes, estavam 

relacionadas entre si em relação aos modos de falha da estrutura. Sendo assim, uma 

análise dos modos de falha deve ser feita, pois permite a identificação dos mesmos. 

Além disso, a análise dos riscos intrínsecos de cada modo e a avaliação de quais são 

os riscos com maior impacto à segurança também devem ser conduzidos.  

A divisão em grupos de falha permite que sequências específicas de eventos 

que levam a uma ruptura da barragem sejam englobadas segundo suas similaridades 

e complementações. Assim, é possível mesclar esses grupos em situações de risco 

da barragem e analisar a estrutura desta maneira, ou seja, uma primeira análise é 

conduzida para priorizar e identificar quais as recomendações já traçadas devem ser 

consideradas e em qual modo de falha. Após, é realizado o cálculo de cada modo 

segundo a sua importância e impacto, seguindo de uma priorização pelo responsável 

da barragem e uma segunda análise mesclando essas recomendações com quais as 

falhas que deveriam ser analisadas no futuro. Também deve ser avaliado a relação 
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dos modos de falha com a instrumentação, inspeção e análises e, por fim, delimitar 

as futuras ações e recomendações de segurança.  

A delimitação dos modos de falha também é importante para permitir 

classificar novas recomendações que surgirem e possibilite correlacionar problemas 

que em um primeiro momento poderiam não ser percebidos como interligados.  

A necessidade de que uma ferramenta de análise de risco tenha que 

correlacionar os modos de falhas é reforçado também por FEMA (2015) ao expor que 

uma análise por modos falhas potenciais permite: identificar os modos de falha críveis 

e específicos do local para uma dada barragem; fornecer descrições completas dos 

modos em potencial, incluindo o evento inicial e a progressão das etapas que levam 

a uma descarga não controlada do reservatório; e fornecer uma descrição geral da 

magnitude da anomalia, incluindo a identificação e registro dos fatores que tornam a 

falha mais ou menos provável e as suas consequências mais ou menos graves. 

Segundo Central Water Comission (2019), uma ordenação básica para 

identificar os modos de falha de uma estrutura estaria ligada aos carregamentos nela 

atuantes. Inicialmente a partir dos esforços e carregamentos na estrutura poderiam se 

correlacionar os eventos possíveis de serem iniciados. Após isso, foi realizado o 

desenvolvimento desses eventos e identificando os modos de falha resultantes.  

Além disso, deve haver uma priorização do que será considerado na divisão 

por modos de falha. Há inúmeras possibilidades e cenários com diferentes riscos e 

impactos à estrutura como um todo, desde a barragem até estruturas associadas, 

ombreiras, taludes de reservatório, entre outros. Sendo assim, em uma análise de 

modo de falha é aconselhável separar os eventos prováveis e mais prováveis de 

ocorrer com um nível de impacto considerável à estrutura e assim realizar sua divisão 

em subestruturas.  

Como já apresentado nesta dissertação, há ferramentas que possibilitam 

auxiliar na identificação do modo de falha, no entanto, dependem de conceitos mais 

específicos da barragem, o que para uma barragem geral e hipotética seriam difíceis 

de serem quantificados.  

Para a análise da matriz de risco apresentada nessa dissertação, foi utilizado 

um fluxograma geral de modos de falhas apresentado por iPresas apud Central Water 

Comission (2019). Com base nesse modo de falha geral, foi adaptado e refinado em 

relação aos carregamentos possíveis atuantes (tal como explicado no item 2.6), às 

estruturas apresentadas na barragem típica e aos modos de falha mais 
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característicos. O modo de falha geral proposto em Central Water Comission (2019) 

se encontra apresentado na Tabela 5.15 e o refinamento e adaptação realizado para 

esta dissertação se encontram na Tabela 5.16 a na Tabela 5.20.  

O modo de falha que será usado está presente na Tabela 5.16 a Tabela 5.20 

e será explicado ainda no presente item.  

A numeração dos modos de falha partiu da seguinte premissa: com base nos 

estudos da Tabela 5.15 foi enumerado as estruturas (1 para fundação, 2 para 

superestruturas, e assim sucessivamente).Logo, foram enumeradas as subestruturas 

para cada modo e, assim por diante. Além disso, foram inseridos algumas estruturas 

e falhas, seguindo a numeração idealizada.  Tal como visto na Tabela 5.16 foi 

elencado com base na experiência profissional do autor e  adaptando o apresentado 

na Tabela 5.15 os principais modos de falha aderentes para o tipo de barragem 

hipotética analisado e as recomendações levantadas para o plano de ação.  Essa 

tabela é muito importante para a análise apresentada nessa dissertação, pois com 

base nos modos de falha que foram direcionadas as inspeções e demais 

monitoramentos hipotéticos da estrutura. 
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TABELA 5.15 MODOS DE FALHA GERAIS. (CENTRAL WATER COMISSION, 2019) 
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TABELA 5.16 MODOS DE FALHA E MONITORAMENTOS RELACIONADOS. (O AUTOR, 2021) 
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TABELA 5.17: MODOS DE FALHA E MONITORAMENTOS RELACIONADOS. (O AUTOR, 2021) 
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TABELA 5.18: MODOS DE FALHA E MONITORAMENTOS RELACIONADOS. (O AUTOR, 2021) 
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TABELA 5.19: MODOS DE FALHA E MONITORAMENTOS RELACIONADOS. (O AUTOR, 2021) 
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TABELA 5.20: MODOS DE FALHA E MONITORAMENTOS RELACIONADOS. (O AUTOR, 2021) 
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Assim como apresentado na Tabela 5.16, na Tabela 5.17, na Tabela 5.18, na 

Tabela 5.19 e na Tabela 5.20, o conjunto de modos de falha foi ajustado e incluídas 

algumas considerações que seguem:  

i. Parâmetros, Cargas e Variações. 

a. Hidráulicos: Neste item estão incluídas as cargas hidrostáticas e 

hidrodinâmicas. Os parâmetros hidráulicos influenciam tanto na 

fundação (estrutura 1), na superestrutura (estrutura 2), estruturas 

de concreto (estrutura 3) e reservatório (estrutura 4). 

i. Pressões e Empuxo hidrostáticos de montante e jusante: 

nível d´água e suas variações que influenciam no empuxo e 

na carga hidrostática; 

ii. Subpressão: variação da subpressão e poropressão; 

iii. Rebaixamento Rápido; 

iv. Pressão Intersticial; 

v. Pressões Hidrodinâmicas: pressões hidrodinâmicas devido 

ao escoamento de água, como por exemplo: efeito de onda, 

operação de abertura/fechamento de comportas, operações 

das turbinas, pressões hidráulicas devido ao escoamento 

nas paredes laterais do vertedouro, entre outros. 

b. Geológicos: Os parâmetros geológicos são muito importantes na 

parte de fundação das estruturas, nos taludes em rocha (margens, 

ombreiras) e nas estruturas escavadas (túneis de drenagem, túneis 

de desvio). Os parâmetros geológicos influenciam tanto na 

fundação (estrutura 1), elementos civis adicionais ao corpo da 

barragem, como túneis entre outros (subestrutura 2.3) e em 

margens e encostas (subestrutura 4.1). 

i. Coesão; 

ii. Ângulo de Atrito Interno; 

iii. Tensão Admissível; 

iv. Resistência da Compressão da Rocha; 

v. Módulo de Deformabilidade do Maciço; 
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c. Sísmicos: Os parâmetros e cargas aplicadas devido a atividade 

sísmica influenciam principalmente na fundação (estrutura 1, modo 

de falha 1.1.3 e 1.2.3) e na superestrutura da barragem (estrutura 

2, modo de falha 2.1.2) 

i. Aceleração Sísmica 

ii. Subpressões Hidrodinâmicas 

iii. Incremento de Poropressão e Pressões Intersticial 

iv. Carga Hidráulica Sísmica 

d. Geotécnicos: Os parâmetros geotécnicos atuam principalmente nos 

modos de falha da superestrutura da barragem (estrutura 2) e em 

alguns casos em margens e encostas (subestrutura 4.1). 

i. Empuxo em Terraplenos (Solo ou Enrocamento); 

ii. Empuxo devido a Assoreamento; 

iii. Coesão; 

iv. Ângulo de Atrito Interno; 

v. Peso Específico Natural; 

vi. Módulo de Deformabilidade; 

e. Cargas Permanentes e Peso Próprio: As cargas permanentes e 

peso próprio foram representadas como as demais cargas atuantes 

na estrutura e que não sofreram subdivisão igual exposto acima, 

como por exemplo o empuxo da água e pressões hidrostáticas que 

estão consideradas nas cargas hidrostáticas e hidrodinâmicas. As 

cargas permanentes têm maior influenciam nas seguintes 

estruturas: superestrutura da barragem (estrutura 2) e nas 

estruturas de concreto (estrutura 3). 

i. Peso específico da água; 

ii. Peso específico da rocha; 

iii. Peso específico do solo/enrocamento; 

iv. Peso específico materiais diversos (aço, madeira, alvenaria, 

revestimento, equipamentos e outros); 

v. Peso específico do concreto. 

f. Cargas Variáveis: As cargas variáveis também foram representadas 

como as demais cargas atuantes na estrutura e que não sofreram 

subdivisão igual exposto acima. Elas influenciam principalmente 
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superestrutura da barragem (estrutura 2) e nas estruturas de 

concreto (estrutura 3). 

i. Ventos; 

ii. Variação Térmica; 

iii. Ações Acidentais (pórticos, pontes rolantes, veículos, etc); 

iv. Desastres Naturais; 

v. Ameaças Externas. 

ii. Estruturas e Subestruturas 

a. Fundação (1): Foram considerados os modos de falha ligados a 

fundação. Importante relatar que os modos de falha ligados a 

fundação estão entre os principais em barragens de concreto.   

i. Fundação da Barragem (1.1); 

ii. Ombreiras e "abraços" (1.2). 

b. Superestrutura (2): Na superestrutura estão os principais elementos 

da barragem, desde o corpo da barragem até seus elementos 

adicionais.  

i. Corpo da Barragem, incluindo filtros e drenos (2.1); 

ii. Núcleo/Face Impermeável (2.2); 

iii. Elementos Civis adicionais ao corpo da barragem como 

túneis, galerias, obras civis de concreto ou de material 

diferente da barragem (2.3). 

c. Estruturas de Concreto (3): Dentre as estruturas de concreto as 

principais são o Vertedouro e a Tomada d´Água. É importante 

ressaltar que fenômenos e modos de falha por overtopping 

(galgamento) estão entre os mais recorrentes em barragens de 

enrocamento, segundo Malaysian Water Association (2018). Além 

disso, nesse item estão incluídos os equipamentos eletromecânicos 

e falhas de operação. 

i. Obras Civis (3.1); 

ii. Equipamentos Eletromecânicos (3.2). 

d. Reservatório (4): Estes modos de falha são menos recorrentes, no 

entanto podem vir a afetar o reservatório e provocar danos nas 

estruturas, aumento do nível d´água e até instabilidade nas 

encostas e ombreiras. 
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i. Margens e Encostas (4.1) 

iii. Modos de Falha por Estrutura e Subestrutura 

a. Fundação da Barragem (1.1): Em relação a fundação da barragem, 

foram selecionados os principais modos de ruptura: 

i. Erosão Interna (1.1.1): Fenômeno comum em fundações e 

entre os que mais ocorrem quando se considera a causa da 

ruptura pela fundação.  

ii. Movimentação (vertical e horizontal) e/ou perda de contato 

estrutura-fundação (1.1.2): Nesses movimentos incluem os 

de perda de equilíbrio do corpo rígido relacionados a perda 

de contato da estrutura com a fundação ou descontinuidades 

da fundação que possam levar ao deslizamento. 

iii. Liquefação (1.1.3): Atividades sísmicas influenciam muito 

neste tipo de modo além de presença e bolsões de materiais 

granulares na fundação.  

b. Ombreiras e "abraços" (1.2): Rupturas em ombreiras e abraços tem 

causas similares às do corpo da barragem, porém com menores 

cargas e menor número de instrumentação. 

i. Erosão Interna (1.2.1) 

ii. Movimentação, incluindo vertical e horizontal (1.2.2) 

iii. Liquefação (1.2.3) 

c. Corpo da Barragem, incluindo filtros e drenos (2.1): Em relação às 

falhas nas subestruturas da barragem, as ligadas ao corpo da 

barragem geralmente recebem maior atenção por estarem 

diretamente ligadas a estrutura principal. 

i. Trincas (2.1.1): Trincas se desenvolvem como forma de 

aliviar os esforços na estrutura e propiciam regiões de rápida 

deterioração, possibilidade de infiltração, erosão regressiva 

associada entre outros.  

ii. Liquefação (2.1.2) 

iii. Movimentação vertical e horizontal (2.1.3) 

iv. Erosão Interna/Piping (2.1.4): Tipo de falha comum em 

barragens de aterro, devem ser monitoradas e 

inspecionadas com frequência 
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v. Fraturamento Hidráulico (2.1.5): Em especial fraturamento 

hidráulico podem ocorrer em situações de sondagens, furos, 

instalação de instrumentos e comissionamentos de 

piezômetros na barragem. 

d. Núcleo/Face Impermeável (2.2) 

i. Trincas (2.2.1) 

ii. Movimentação vertical e horizontal (2.2.2) 

iii. Degradação do Material Vedante (2.2.3) 

e. Elementos Civis adicionais ao corpo da barragem como túneis, 

galerias, obras civis de concreto ou de material diferente da 

barragem (2.3) 

i. Deformações (2.3.1): Algumas soluções de projeto incluem 

túneis de drenagem, chavetas além dos túneis tradicionais 

de desvio. Deformações nesses elementos podem causar 

instabilidade nos túneis e até desmoronamentos que levam 

a ruptura da estrutura. 

ii. Degradação do Material Vedante (2.3.2): Neste modo de 

falha de degradação do material vedante, é incluído a 

degradação do concreto em túneis, dos materiais em aterros 

e bermas adicionais, entre outros. 

f. Obras Civis (3.1) 

i. Erosão no contato (3.1.1): Em relação a estruturas de 

enrocamento, o contato entre as estruturas de concreto 

(tomada d´água e vertedouro) e a barragem é uma zona de 

atenção e fragilidade, podendo ocasionar erosões mais 

facilmente se não foi feita uma boa impermeabilização e 

compactação adequada no contato. 

ii. Galgamento do Vertedouro (3.1.2): O fenômeno de 

overtopping é o mais comum entre as falhas em barragens, 

seja por sub dimensionamento de estruturas, por erros 

operacionais ou impedimento de comportas. 

iii. Galgamento da Crista da Barragem (3.1.3): O galgamento 

em cristas é mais raro que na estrutura do vertedouro, dado 

também pela concepção do mesmo, mas é tão desastroso 
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quanto, ou seja, leva a um fenômeno de ruptura de grandes 

proporções e pouco controlável.  

iv. Degradação do Material, principalmente do concreto (3.1.4) 

v. Ruptura por deformação e/ou Perda do Equilíbrio como 

Corpo Rígido (3.1.5): Ruptura ou deformação plástica 

excessiva e aos estados limites de utilização por formação e 

abertura de fissura. 

g. Equipamentos Eletromecânicos (3.2) 

i. Obstrução/Mal funcionamento de Comportas do Vertedouro 

(3.2.1): o impedimento de comportas nos dispositivos de 

descarga acarretam um risco a estrutura muito alto, podendo 

ser o modo de falha acionador de uma ruptura que seria por 

galgamento do vertedouro (3.1.2), ou seja, é um modo de 

falha que se relaciona intrinsicamente com outro. 

ii. Colapso da Comporta do Vertedouro (3.2.2) 

iii. Perda da alimentação elétrica e redundância (3.2.3) 

iv. Erro operacional (3.2.4): Erros operacionais podem levar ao 

galgamento tanto do vertedouro (3.1.2), quanto da barragem 

(3.1.3) e devem ser minimizados com planos de operação, 

instrumentos de medição de nível e vazão apurados e 

controle da operação.  

h. Margens e Encostas (4.1) 

i. Movimentação de Encostas (4.1.1) 

ii. Queda de Blocos/Instabilidade Geológica de Taludes (4.1.2) 

iv. Monitoramento relacionado a cada Modo de Falha 

a. Erosão Interna (1.1.1):  

i. Instrumentação: 

1. Drenos: Os drenos na fundação permitem o alivio da 

subpressão e, assim, a drenagem da fundação. Por 

meio da leitura e inspeção nos drenos é possível 

verificar sua vazão e o tipo de material carreado. 

Dependendo se realmente houve material carreado e 

sua coloração, é possível identificar o início de um 

processo de erosão interna.  
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2. Medidores de Vazão: Os medidores de vazão 

instalados nas galerias de drenagem além de 

controlar a vazão, permitem também verificar os 

parâmetros da água percolada, como coloração, 

sólidos suspensos, carbonatação, entre outros.  

3. Piezômetros: Nos piezômetros é possível identificar a 

eficiência do sistema de drenagem, alinhado aos 

drenos, e se a estrutura apresenta níveis de 

subpressão elevados.  

ii. Inspeção: 

1. Inspeção de Drenos (efluentes): Tal como citado no 

monitoramento dos drenos, a inspeção nos mesmos 

é fundamental para identificar o início do processo de 

erosão.  

2. Inspeção em Medidores de Vazão: Também citado no 

monitoramento dos medidores de vazão, no momento 

da leitura a inspeção nos medidores, materiais 

depositados ou suspensos nas canaletas e as 

propriedades da água drenada são importantes para 

o modo de falha relacionado.  

b. Movimentação (vertical e horizontal) e/ou perda de contato 

estrutura-fundação (1.1.2):  

i. Instrumentação: 

1. Medidores de Recalque: Para inspecionar as 

movimentações de recalque na fundação que possam 

levar a instabilidade da estrutura; 

2. Piezômetros e drenos: Para monitorar as zonas de 

contato e a subpressão atuante. Em casos de perda 

de contato, ou níveis muito elevados de subpressão 

podem ser verificados processos de movimentação 

da fundação.  

3. Extensômetros: Importantes para verificar em níveis e 

a comparação entre eles os comportamentos de 

compressão e tração fundação ou nos planos 
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analisados, permitindo indicar se a movimentação é 

devido a tração da fundação ou compressão da 

estrutura, por exemplo.  

4. Inclinômetros: Em casos de movimentação os 

inclinômetros são importantes para verificar o 

processo de rotação e tombamento da estrutura. 

ii. Inspeção: 

1. Inspeção túneis e galerias de drenagem: em caso de 

soluções de projeto que contenham chavetas, túneis 

de drenagem e galerias, as inspeções nesses locais 

permitem observar se há fenômenos causados pela 

movimentação da estrutura, como trincas, 

desplacamentos, entre outros.  

2. Análise da subpressão atuante frente níveis de 

projeto: de acordo com os resultados obtidos pelos 

piezômetros é importante verificar se os valores estão 

dentre os definidos em projeto ou se uma pressão 

acima da dimensionada está ocorrendo na estrutura.   

3. Análise da eficiência do sistema de drenagem: a 

análise da eficiência do sistema de drenagem é 

importante para verificar se as considerações de 

cálculo e estabilidade da estrutura estão sendo 

seguidos. Esta análise deve ser feita a partir dos 

drenos, mas auxiliados pelos piezômetros (que 

avaliarão se houve acréscimo de poropressão nos 

trechos considerados, ou se realmente a baixa vazão 

em drenos é consequência da diminuição natural da 

infiltração pela fundação). 

4. Trincas: análise e inspeção para verificar se surgiram 

trincas devido a movimentação da estrutura.  

5. Desplacamento de concreto: em regiões com 

concreto projetado o desplacamento do mesmo pode 

sugerir uma movimentação e desprendimento do 

revestimento na região.  
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c. Liquefação (1.1.3):  

i. Instrumentação: 

1. Sismógrafos: A instrumentação principal para 

monitorar se é possível um processo de liquefação 

são os sismógrafos que permitiram avaliar o grau de 

distúrbio na fundação.  

2. Piezômetros: Elevados níveis de piezometria 

(poropressão) também podem configurar como 

indícios de um processo de liquefação, devendo 

também ser avaliados, principalmente em ocorrências 

de sismos.  

ii. Inspeção: 

1. Inspeção em abatimentos. 

2. Inspeção em trincas e erosões 

d. Erosão Interna (1.2.1) 

i. Instrumentação: 

1. Medidor de vazão: Em medidores de vazão é possível 

verificar o material percolado pela barragem e se está 

havendo carreamento de material e início de um 

processo de erosão.  

2. Piezômetros: Nos piezômetros é possível identificar a 

eficiência do sistema de drenagem e dos filtros da 

barragem. 

3. Drenos: Avaliar o comportamento de drenos, filtros e 

tapetes drenantes é importante para analisar 

processos de erosão interna. 

ii. Inspeção: 

1. Inspeção no local em relação a abatimentos: zonas 

com abatimentos podem ter sido causadas por 

processo de erosão.  

2. Inspeção em sandboils: a presença de gases e 

carreamento de solo junto a água percolada e por 

vezes empoçada deve ser notado e relacionados a um 

processo de erosão. 
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3. Inspeção em relação a abaulamento do terreno e 

erosões regressivas, aberturas. 

e. Movimentação, incluindo vertical e horizontal (1.2.2) 

i. Instrumentação 

1. Topografia: Na barragem principal o método mais 

utilizado para monitoramento de recalques e demais 

movimentações (nos outros eixos) é a topografia.  

ii. Inspeção: 

1. Inspeções nos taludes e deslocamentos de terra e 

rochas. 

f. Liquefação (1.2.3) 

i. Instrumentação:  

1. Sismógrafos 

ii. Inspeção: 

1. Inspeção em movimentações bruscas do terreno 

g. Trincas (2.1.1):  

i. Instrumentação: 

1. Piezômetros: Trincas são provocadas por alívio de 

tensões em uma estrutura, seja por movimentação ou 

por alívio de zonas de compressão e descompressão. 

Sendo assim, avaliar como está poropressão na 

região permite identificar se um processo de trinca de 

deu por excesso carga piezométrica na região.  

2. Topografia: A topografia auxilia no entendimento de 

movimentações consideráveis que possam ter 

causado o aparecimento de trincas no terreno e 

talude.  

3. Medidores de recalque geotécnicos: Trincas por 

recalque diferencial podem ser identificadas através 

da medição por tais medidores na região.  

4. Inclinômetro: Com a medição por meio de 

inclinômetros é possível verificar se uma rotação na 

estrutura está ocasionando trincas na região.  

ii. Inspeção: 
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1. Rotinas de inspeção no corpo da barragem: Essas 

rotinas são muito importantes para identificar trincas 

na região e devem ser feitas de forma rotineira nos 

paramentos, taludes e crista da barragem. 

h. Liquefação (2.1.2) 

i. Instrumentação: 

1. Sismógrafos 

2. Piezômetros 

ii. Inspeção: 

1. Inspeção em abatimentos 

2. Inspeção em trincas e erosões 

i. Movimentação vertical e horizontal (2.1.3) 

i. Instrumentação: 

1. Topografia 

2. Medidores de recalque geotécnicos 

ii. Inspeção 

1. Inspeções nos taludes da barragem e trincas, 

abatimentos e abaulamentos 

j. Erosão Interna/Piping (2.1.4):  

i. Instrumentação:  

1. Medidores de vazão  

2. Drenos 

3. Piezômetros 

4. Medidor de nível d´água: O monitoramento dos 

medidores de nível d´água na barragem permite 

identificar se os sistemas de drenagem (tapetes 

drenantes, filtros) estão obstruídos o que pode 

contribuir para o processo de erosão interna na 

região.  

ii. Inspeção: 

1. Inspeção rotineiras nos taludes em relação a 

abatimentos, trincas, surgências e abaulamentos 

2. Inspeção em relação a sandboils. 
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k. Fraturamento Hidráulico (2.1.5):  

i. Instrumentação: 

1. Piezômetros: Importantes para o monitoramento das 

cargas hidráulicas. O processo de fraturamento pode 

também ser iniciado por erros em testes e 

comissionamentos desta instrumentação.  

ii. Inspeção: 

1. Inspeção nos taludes em relação a surgências, 

trincas. 

l. Trincas (2.2.1) 

i. Instrumentação: 

1. Piezômetros: Piezômetros localizados no núcleo ou 

face impermeável são muito importantes para verificar 

a perda de carga na região, o comportamento das 

redes de fluxo e comparar os níveis piezométricos 

antes e após o núcleo,  

2. Medidores de nível d´água: O monitoramento dos 

medidores de nível d´água na barragem permite 

identificar se os sistemas de drenagem (tapetes 

drenantes, filtros) estão obstruídos e sua eficiência. 

ii. Inspeção: 

1. Inspeção em relação ao nível d´água no núcleo, 

indicando passagem franca. 

m. Movimentação vertical e horizontal (2.2.2) 

i. Instrumentação: 

1. Topografia 

2. Medidores triortogonais de junta (casos de face 

impermeável): Movimentos na laje a montante podem 

ser percebidos por esta instrumentação.  

ii. Inspeção: 

1. Inspeções na crista em relação a abatimentos 

2. Inspeções subaquáticas no paramento a montante 

impermeável 
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n. Degradação do Material Vedante (2.2.3) 

i. Instrumentação: 

1. Drenos 

2. Medidor de vazão 

ii. Inspeção: 

1. Inspeção nos drenos e medidores de vazão 

o. Deformações (2.3.1): 

i. Instrumentação: 

1. Topografia, convergência 

2. Medidores de junta 

3. Extensômetros: Extensômetros localizados acima dos 

elementos adicionais permitem verificar os planos e 

as movimentações relativas entre eles, auxiliando no 

diagnóstico da região.  

ii. Inspeção 

1. Inspeções nas estruturas de concreto, mapeamento 

de fissuras e desplacamentos 

p. Degradação do Material Vedante (2.3.2):  

i. Instrumentação:  

1. Topografia, convergência: A topografia e 

convergência em túneis permite a análise do 

comportamento da abóboda e suas movimentações e 

deformações.  

ii. Inspeção 

1. Inspeções nas estruturas de concreto, mapeamento 

de fissuras e desplacamentos. 

q. Erosão no contato (3.1.1):  

i. Instrumentação: 

1. Piezômetro: Para monitorar as zonas de contato e a 

subpressão atuante. Em casos de perda de contato, 

ou níveis muito elevados de subpressão podem ser 

verificados processos de erosão na região. Além 

disso, os piezômetros nesta região fornecem os dados 

para o cálculo do coeficiente hidráulico em relação à 
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distância dos piezômetros de montante e jusante e 

suas respectivas leituras de carga piezométrica.  

2. Medidor de vazão: de acordo com a vazão monitorada 

e a análise dos parâmetros físicos da água percolada 

é possível identificar características de erosão.  

3. Medidores de junta: de acordo com a movimentação 

das lajes é possível verificar se alguma abertura 

possa estar contribuindo para erosão no contato.  

ii. Inspeção: 

1. Inspeção no contato 

2. Inspeção na crista em relação ao recalque diferencial 

das estruturas do contato 

3. Medição da movimentação horizontal da região com 

medidores de junta 

r. Galgamento do Vertedouro (3.1.2) e Galgamento da Crista da 

Barragem (3.1.3): 

i. Instrumentação: 

1. Estações telemétricas de fluviometria, hidrologia e 

hidrometria: tais instrumentos permitem avaliar com 

antecedência a chegada de cheias (formação do 

hidrograma), verificar os níveis d´água e demais 

informações para a operação dos órgãos de 

descarga.  

ii. Inspeção: 

1. A partir de informações de vazão afluente e 

meteorologia buscar minimizar impactos de cheias 

s. Degradação do Material, principalmente do concreto (3.1.4) 

i. Instrumentação: 

1. Fissurômetro: Identificar o grau de abertura das 

fissuras e se as mesmas são e porte estrutural ou de 

segundo estágio.  

2. Medidor triortogonal de junta 

ii. Inspeção: 
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1. Inspeção nas estruturas de concreto em relação a 

fissuras, reações e infiltrações 

t. Ruptura por deformação e/ou Perda do Equilíbrio como Corpo 

Rígido (3.1.5):  

i. Instrumentação: 

1. Medidores de junta: Permitem identificar trincas de 

maior porte e a abertura em diferentes eixos das 

mesmas.  

2. Fissurômetro 

3. Extensômetros: Avaliação em diferentes planos da 

compressão e tração na estrutura.  

4. Inclinômetro: avaliação de rotação da estrutura. 

ii. Inspeção: 

1. Inspeção em fissuras estruturais 

2. Análise de deformação das estruturas e cálculo do 

equilíbrio global. 

3. Cálculo e verificação de cargas atuantes frente limites 

de projeto. 

u. Obstrução/Mal funcionamento de Comportas do Vertedouro (3.2.1) 

e Colapso da Comporta do Vertedouro (3.2.2) 

i. Instrumentação 

1. Sensores hidromecânicos: Sensores hidromecânicos 

nas comportas, permitem avaliar o grau de abertura, 

problemas no funcionamento, entre outros casos.  

ii. Inspeção: 

1. Inspeções e manutenções em comportas 

v. Perda da alimentação elétrica e redundância (3.2.3) 

i. Instrumentação: 

1. Sensores eletromecânicos 

ii. Inspeção: 

1. Inspeções e manutenções com objetivo de garantir 

fonte alternativa e redundância para acionamento das 

comportas 
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w. Erro operacional (3.2.4): Para o modo de falha de erro operacional, 

não há uma instrumentação específica, a não ser algum tipo de 

algoritmo de operação que indicasse no supervisório algum 

comportamento fora do padrão e dos procedimentos estabelecidos.  

 

x. Movimentação de Encostas (4.1.1) e Queda de Blocos/Instabilidade 

Geológica de Taludes (4.1.2) 

i. Instrumentação 

1. Topografia: Topografia para monitoramento de 

encostas e taludes e sua movimentação.  

ii. Inspeção 

1. Inspeção em taludes, encostas e desprendimento ou 

movimentação de blocos de rocha. 

Isso posto, foram apresentados os principais modos de falha elaborados para 

a estrutura genérica e hipotética idealizada nessa dissertação, bem como, a relação 

com o monitoramento via instrumentação (base de dados para cálculos de 

estabilidade, caso necessário) e inspeção. Assim, as ações do plano de ação proposto 

nesta dissertação foram divididas em grupos e em modos de falha, tais como os 

propostos, e poderão ser analisadas tanto pela GUT (nos modos de falha), quanto 

para a AHP visando a priorização dos mesmos.  

 

5.3 GUT 
 

Após a divisão das recomendações em modos de falha, deve ser feita a 

análise GUT de cada recomendação presente no plano de ação. Para tanto é preciso 

definir os valores que a gravidade (G), urgência (U) e tendência (T) irão assumir. 

Para essa dissertação foram usados valores crescentes de 1 a 5 para a 

classificação seguindo a descrição das intensidades apresentadas a seguir na . 

 

 

 

 

Tabela 5.21. 

 



128 

 

 

 

 

TABELA 5.21: VALORES DE INTENSIDADE DOS PARÂMETROS DA GUT. (O AUTOR, 2021) 

Legenda da Matriz GUT 

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

1 Sem Gravidade Não tem pressa Não vai piorar 

2 Pouco Grave Pouco pressa 
Vai piorar em 
longo prazo 

3 Grave O mais cedo possível 
Vai piorar em 
médio prazo 

4 Muito Grave Com alguma urgência 
Vai piorar em 
pouco tempo 

5 
Extremamente 

Grave 
Ação imediata 

Vai piorar 
rapidamente 

 

Com base nos valores expostos, foi feita a classificação do plano de ação tal 

como apresentado na Tabela 5.22. Toda a classificação de cada ação será explicada 

na sequência. 
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TABELA 5.22: PLANO DE AÇÃO HIPOTÉTICO CLASSIFICADO SEGUNDO MATRIZ GUT. (O AUTOR, 2021) 

MODO DE 
FALHA 

GRUPO AÇÃO GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA TOTAL GUT 

2.1.3 
Recalques e 

Deslocamentos 
Comparar deslocamentos e recalques ocorridos no 
enchimento do reservatório com os valores de projeto 

4,00 4,00 4,00 64 

1.2.1 
Instabilidade e 

Monitoramento de 
Taludes 

Verificar alta tensão em uma célula de carga na ombreira 4,00 4,00 4,00 64 

1.2.1 
Instabilidade e 

Monitoramento de 
Taludes 

Algumas células de carga em tirantes na rocha na ombreira 
estão com problemas de funcionamento 

4,00 4,00 4,00 64 

1.2.1 
Instabilidade e 

Monitoramento de 
Taludes 

Inspecionar demais tirantes com célula de carga 3,00 3,00 3,00 27 

2.1.3 
Recalques e 

Deslocamentos 

Foi observado deslocamento entre lajes do paramento da face 
impermeável da barragem, avaliar com topografia o 
comportamento atual da região 

4,00 4,00 4,00 64 

4.1.2 
Instabilidade e 

Monitoramento de 
Taludes 

Inspecionar taludes próximos ao vertedouro em relação a 
estabilidade dos blocos de rocha 

3,00 3,00 3,00 27 

3.1.4 
Trincas e patologias 

do concreto 
Foram identificadas trincas no concreto da casa de força e as 
mesmas devem ser monitoradas e, se necessário, reparadas. 

3,00 3,00 3,00 27 

3.2.1 
Manutenção e 

Testes 
Eletromecânicos 

Efetuar os testes de abertura total das comportas uma vez por 
ano. 

4,00 4,00 4,00 64 

3.2.1 
Manutenção e 

Testes 
Eletromecânicos 

Instalar um sistema de alerta contra cheias para o momento 
em que forem realizadas manutenções nas comportas. 

4,00 4,00 4,00 64 

2.3.1 
Desplacamento e 
movimentação de 

Túneis 
Observados desplacamentos em túneis escavados em rocha 4,00 4,00 4,00 64 

3.1.4 
Trincas e patologias 

do concreto 
Elaborar procedimento para mapeamento de fissuras que 
possam ocorrer no vertedouro 

2,00 2,00 2,00 8 
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MODO DE 
FALHA 

GRUPO AÇÃO GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA TOTAL GUT 

3.1.4 
Trincas e patologias 

do concreto 
Realizar pequenos reparos no concreto do rápido do 
vertedouro 

2,00 2,00 3,00 12 

2.1.1 
Manutenção e 

Limpeza de Taludes 
de Barragem  

Realizar manutenção da vegetação existente na barragem e 
taludes 

2,00 3,00 2,00 12 

2.3.1 
Desplacamento e 
movimentação de 

Túneis 

Realizar manutenção em desplacamentos observados em 
túneis escavados em rocha 

4,00 4,00 4,00 64 

3.2.1 
Manutenção e 

Testes 
Eletromecânicos 

Sanar vazamento nas vedações das comportas 3,00 3,00 3,00 27 

2.1.3 
Manutenção na 
Instrumentação 

Manutenção nos pinos de monitoramento topográfico da 
barragem 

4,00 4,00 4,00 64 

2.1.1 
Manutenção e 

Limpeza de Taludes 
de Barragem  

Manutenção e limpeza dos taludes com aplicação de herbicida 
em zonas de cupins. 

2,00 3,00 2,00 12 

3.2.4 
Manutenção na 
Instrumentação 

Instalação de réguas de nível no reservatório na região do 
vertedouro e tomada d´água 

3,00 3,00 4,00 36 

2.1.3 
Manutenção na 
Instrumentação 

Medidor triortogonal instalado na junta entre blocos do muro da 
crista precisam de manutenção no campo de leitura 

4,00 4,00 4,00 64 

1.1.2 
Sistema de 

Drenagem e Alívio 
de Subpressão 

Realizar medição de profundidade dos drenos de fundação no 
vertedouro com frequência estabelecida em projeto  

3,00 3,00 3,00 27 

1.1.2 
Sistema de 

Drenagem e Alívio 
de Subpressão 

Desobstruir drenos de fundação que não tiverem com 
profundidade similar à de projeto 

4,00 4,00 4,00 64 

2.3.1 
Manutenção na 
Instrumentação 

Instalar marcos superficiais adicionais nas regiões em que 
houve desplacamentos nos túneis  

4,00 4,00 3,00 48 

 



131 

 

As ações acima do plano de ação, foram classificadas de acordo com a 

experiência profissional, atribuindo notas a situações que teriam maior possibilidade 

de riscos à estrutura e dessa forma com maior peso. É uma análise subjetiva, porém 

que classifica segundo parâmetros de gravidade, urgência e tendência, alocando o 

tipo de nível para cada ação e particularidade da mesma. A seguir, está apresentada 

toda a classificação de ação por ação, sendo possível observar como os parâmetros 

de grau foram atribuídos e com a justificativa de classificação pela figura do 

engenheiro responsável: 

i. Recalques e Deslocamentos: 

a. Comparar deslocamentos e recalques ocorridos no enchimento do 

reservatório com os valores de projeto. 

G - Por se tratar de uma investigação de recalques que seriam 

provavelmente consideráveis, visto que estão demandando uma 

análise mais profunda, a gravidade seria 4 “muito grave”.  

U - A urgência de verificar os níveis de deslocamento, 

principalmente por poder afetar a vedação da barragem é 

considerável, portanto, segundo a classificação 4 “com alguma 

urgência”. 

T - A tendência de continuação dos deslocamentos pode ser 

elevada, pois não foi feita ainda a comparação para averiguar se 

esses deslocamentos estavam dentro do previsto para esta fase de 

enchimento. Se não estiverem, pode ser um ponto de atenção com 

piora em curto prazo. Desta forma, por precisar dessa análise em 

curto tempo, a tendência seria 4 “vai piorar em curto tempo”. 

b. Foi observado deslocamento entre lajes do paramento da face 

impermeável da barragem, avaliar com topografia o comportamento 

atual da região. 

G - Por se tratar de uma região muito importante para garantir um 

grau de estanqueidade na barragem deve ser dada uma atenção 

maior com intensificação do monitoramento e inspeções 

subaquáticas na estrutura. Deste modo a gravidade seria 4 “muito 

grave”. 

U - Com o deslocamento hipotético de lajes, uma possível infiltração 

e progressão da anomalia trariam danos à estrutura, portanto, teria 
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um certo grau de urgência em verificar se os deslocamentos são 

apenas oriundos do enchimento e se estabilizaram (verificação pela 

instrumentação) e se as inspeções subaquáticas mostram que a 

vedação nas juntas continua efetiva. Dessa forma, a urgência seria 

4 “com alguma urgência”.  

T – Como já houve um deslocamento considerável, e é necessário 

conhecer se ainda está acontecendo, a tendência da região é muito 

alta. Além disso, como se trata de uma laje impermeabilizante, 

grandes deslocamentos poderiam abrir fissuras ou danificar a 

vedação entre lajes, com uma tendência de piora. Desta forma esta 

ação hipotética receberia o grau de tendência 4 “vai piorar em 

pouco tempo”, visando justamente acelerar uma inspeção na região 

e conhecer a sua atual progressão. 

ii. Instabilidade e Monitoramento de Taludes: 

a. Verificar elevado carregamento registrado por uma célula de carga 

na ombreira. 

G - Por se tratar de uma alta tensão, necessita-se uma maior 

atenção com inspeção e análise da instrumentação. Provavelmente 

estaria tendo um processo de esforços diferenciado que poderia 

estar relacionado a uma movimentação. Desta forma, foi 

classificada como gravidade 4 “muito grave”.  

U – Como foi verificado uma possível situação de instabilidade na 

região é necessário verificar com certa urgência se é necessária 

alguma atuação reforço na contenção ou se é falha na 

instrumentação. Desta forma, a urgência foi classificada como 4 

“com alguma urgência. 

T – Partindo do pressuposto que a variação da instrumentação foi 

considerável, é de se esperar que não haja uma estabilização em 

curto prazo. Desta forma, a tendência foi classificada como 4 “vai 

piorar em curto prazo”.  

b. Algumas células de carga em tirantes na rocha na ombreira estão 

com problemas de funcionamento. 

G – Nessa ação hipotética, como já foi dito, precisa-se investigar a 

instrumentação o quanto antes para identificar se é um erro ou se é 
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configurado um comportamento anômalo no talude. Desta forma, a 

gravidade foi classificada como 4 “muito grave”.  

U – Como há uma urgência em saber se é defeito na 

instrumentação ou uma movimentação da ombreira, a urgência foi 

classificada como 4 “com alguma urgência”. 

T – Uma instrumentação com defeito, pode sinalizar de forma 

errônea o comportamento da região. Desta forma, a tendência fica 

prejudicada em sua análise. Com isso, há necessidade de conhecer 

logo se há um problema na instrumentação, caso contrário, espera-

se que o problema progrida. Sendo assim, a tendência foi 

classificada como 4 “vai piorar em curto tempo”. 

c. Inspecionar demais tirantes com célula de carga. 

G – Por se tratar de uma inspeção, e não uma constatação de um 

problema como nos outros taludes, a gravidade não assumiria os 

dois níveis maiores. No entanto, se os demais tirantes estiverem 

comprometidos a gravidade do problema na ombreira eleva-se. 

Desta forma, a gravidade é classificada como 3 “grave”. 

U – A inspeção na região é aconselhada o quanto antes, porém não 

tão urgente como as demais ações na instrumentação no mesmo 

local. Sendo assim, a urgência é classificada como 3 “o mais cedo 

possível”. 

T – Como não se trataria de um problema já identificado a tendência 

de piora não seria alta. No entanto, na região já foram levantados 

outros problemas similares. Sendo assim, haveria uma tendência 

de piora do conjunto, classificando assim em nível 3 “vai piorar em 

médio prazo”.  

d. Inspecionar taludes próximos ao vertedouro em relação a 

estabilidade dos blocos de rocha. 

G – Como há possibilidade de desprendimento de blocos de rocha, 

a gravidade já é considerável. No entanto, ainda falta uma inspeção 

na região, não configurando como os dois níveis mais altos. Sendo 

assim, a gravidade estimada é de 3 “grave”. 

U – Há uma urgência em se realizar a inspeção. Não foi detectada 

alguma anomalia já em estado avançado, portanto urgência de forte 
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a moderada. Sendo assim, a urgência seria classificada como 3 “o 

mais cedo possível”.  

T – Como na região, por conta do tipo hipotético de fraturamento da 

rocha explicado, já há uma tendência de instabilidade, entende-se 

que a tendência seria 3 “vai piorar em médio prazo”. Para ser 

configurado como uma tendência maior, deveria já ter o resultado 

da inspeção especializada.  

iii. Trincas e patologias do concreto: 

a. Foram identificadas trincas no concreto da casa de força e as 

mesmas devem ser monitoradas e, se necessário, reparadas. 

G – Como ainda devem ser pesquisados os motivos que levaram à 

formação da trinca e, portanto, não se sabe a sua real causa a 

gravidade seria de média a forte. Tendo em vista, que são trincas 

menores a gravidade seria 3 “grave”, pois são fissuras que 

carregam com si uma anomalia, porém sem grandes dimensões.  

U – A urgência está relacionada a identificar se as trincas 

identificadas poderiam estar ligadas a problemas estruturais mais 

graves, reações progressivas no concreto ou movimentações na 

região. Sendo assim, a urgência é 3 “o mais cedo possível”. 

T – Por se tratar de fissuras e trincas, o comportamento das 

mesmas é de progressão. No entanto, a ação indica que foram de 

menor porte, levando a acreditar que não evoluiriam em curto prazo. 

Desta forma, a tendência seria 3 “vai piorar em médio prazo”.  

b. Elaborar procedimento para mapeamento de fissuras que possam 

ocorrer no vertedouro. 

G – Por se tratar de pequenas fissuras, sem risco estrutural e a 

pendência falar apenas em mapeamento, entende-se que a 

gravidade não é alta. Sendo assim, classificar-se-ia como 2 “pouco 

grave”. 

U – Da mesma forma que a relatado para a gravidade, apenas um 

mapeamento de pequenas fissuras não é algo crítico e urgente face 

também as demais ações hipotéticas aqui levantadas. Desta forma, 

a urgência seria 2 “pouca pressa”. 
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T – A tendência de piora de pequenas fissuras é baixa. Porém, 

como se tratam de fissuras, possam vir a progredir. Desta forma, a 

tendência seria 2 “vai piorar em longo prazo”.  

c. Realizar pequenos reparos no concreto do rápido do vertedouro. 

G – Por se tratar de uma manutenção superficial, a gravidade não 

seria alta. Desta forma, a gravidade seria classificada como 2 

“pouco grave”.  

U – Como são pequenas fissuras, a urgência não seria alta. Desta 

forma seria classificada como 2 “pouca pressa”.  

T – Apesar de não ser grave e não ser urgente, há uma tendência 

de deterioração um pouco mais acelerada por se tratar do concreto 

do rápido do vertedouro, sujeito a processos de erosão. Desta 

forma, a tendência seria 3 “vai piorar em médio prazo”. 

iv. Manutenção e Testes Eletromecânicos: 

a. Efetuar os testes de abertura total das comportas uma vez por ano. 

G – Por se tratar de uma estrutura extremamente importante para a 

barragem e para garantir a operacionalidade das comportas a 

gravidade da ação é 4 “muito grave”. 

U - Como devem ser definidos de forma rápida os procedimentos 

para estabelecimento do programa de testes e inspeções das 

comportas, esta ação é classificada como 4 “com alguma urgência”. 

T - Enquanto não há um procedimento e testes definidos, a 

tendência da ação seria de piorar, pois indica uma situação de risco. 

Desta forma, a tendência seria 4 “vai piorar em pouco tempo”.  

b. Sanar vazamento nas vedações das comportas. 

G – Apesar de os vazamentos serem pequenos, esta ação acaba 

estando alinhada à realização de inspeções e testes nas comportas. 

Sendo assim, estaria classificada como 3 “grave”. 

U - Como deve ser programado realizar as manutenções de forma 

conjunta, esta ação imputaria um certo nível de urgência. Desta 

forma estaria classificada como 3 “o mais cedo possível”. 

T – Os vazamentos em si nesta situação hipotética seriam de 

pequeno porte, no entanto, há de considerar que medidas devem 

ser tomadas para saná-los, visto que podem danificar as vedações 
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e progredirem. Sendo assim, a tendência seria 3 “vai piorar em 

médio prazo”. 

 

c. Instalar um sistema de alerta contra cheias para o momento em que 

forem realizadas manutenções nas comportas. 

G - Por ser uma ação relacionada a diminuir o risco de uma 

manutenção em um período crítico, a gravidade seria 4 “muito 

grave”.  

U - Como há necessidade de realizar os testes e manutenções, isso 

tem de vir acompanhado do sistema em pleno funcionamento. 

Desta forma, a urgência seria classificada como 4 “com alguma 

urgência”. 

T – Há uma manutenção indicada, testes a serem realizados nessa 

situação. Portanto, a tendência de piorar o cenário enquanto não for 

instalado o sistema de alerta de cheias é alto, configurando assim 

um nível 4 “vai piorar em pouco tempo”.  

v. Desplacamento e movimentação de Túneis: 

a. Observados desplacamentos em túneis escavados em rocha. 

G – Visto que o processo de desplacamento já ocorreu e estariam 

em desenvolvimento, a gravidade seria 4 “muito grave”, para que 

fossem feitas as inspeções e análises de forma mais rápida.  

U - Tal como para gravidade, o processo já ter se instalado e estar 

em desenvolvimento mostra que ações de monitoramento devem 

ser intensificadas e planejada uma manutenção para recomposição 

do revestimento no local. Sendo assim, a urgência seria nível 4 

“com alguma urgência”. 

T – Com a situação de desplacamentos ainda ocorrendo e provável 

infiltração elevada, a tendência é de piora em curto prazo, portanto, 

seria classificada como nível 4 “vai piorar em pouco tempo”. 

b.  Realizar manutenção em desplacamentos observados em túneis 

escavados em rocha. 

Visto que as inspeções e análises já estariam realizadas, era 

necessário realizar a manutenção nos túneis no concreto projetado. 
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G – Visto que já seria necessária uma manutenção no projetado a 

gravidade seria alta, portanto nível 4 “com alguma urgência”. 

U – Como o processo hipotético de deterioração do projetado já 

está avançado e demanda uma manutenção a urgência seria grau 

4 “com alguma urgência”. 

T – Visto que o desplacamento já está ativo, e já foi demandada a 

manutenção a tendência é de piora em curto prazo, portanto, nível 

4 “vai piorar em pouco tempo”. 

vi. Manutenção e Limpeza de Taludes de Barragem: 

a. Realizar manutenção da vegetação existente na barragem e 

taludes. 

G – Como a vegetação já cresceu, nessa hipótese, já há uma certa 

gravidade relacionada, apesar de ainda ser baixa, pois, o risco a 

estrutura é baixo. Desta forma o nível seria 2 “pouco grave”. 

U – Visto que tem de ser feita a limpeza antes do período de chuvas, 

já há uma certa urgência na atividade. Desta forma, o nível seria 3 

“o mais cedo possível”. 

T – A tendência de crescimento da vegetação não é tão alta, além 

do que foram citados pontos localizados. Por isso o nível seria 2 “vai 

piorar em longo prazo”.  

b. Manutenção e limpeza dos taludes com aplicação de herbicida em 

zonas de cupins. 

G – Por se tratar de uma limpeza e combate de pragas, e não 

representar risco grave a barragem, apenas em longo prazo e em 

grande quantidade a urgência seria 2 “pouco grave”. 

U – Como já está identificada a presença de cupins e a necessidade 

de retirada de vegetação a ação já traz com si um certo grau de 

urgência, portanto, nível 3 “o mais cedo possível”. 

T - A tendência de crescimento da vegetação não é tão alta e os 

cupins apresentam um risco em longo tempo.  Por isso o nível seria 

2 “vai piorar em longo prazo”.  

vii. Manutenção na Instrumentação: 

a. Manutenção nos pinos de monitoramento topográfico da barragem. 
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G - Visto que está precisando de manutenção na instrumentação 

que justamente controla esses deslocamentos a gravidade é alta, 

pois pode estar levando a uma interpretação errada da 

movimentação no local. Portanto, gravidade 4 “muito grave”. 

U – Há uma urgência em retomar as leituras e monitorar a região, 

portanto a manutenção tem que ser conduzida de forma rápida. 

Assim sendo, a urgência seria nível 4 “com alguma urgência”. 

T – Visto que a instrumentação está precisando de manutenção, a 

tendência de as leituras estarem erradas e assim se mantiverem é 

alta, portanto, nível 4 “vai piorar em pouco tempo”. 

b. Instalação de réguas de nível no reservatório na região do 

vertedouro e tomada d´água. 

G – Como a régua auxiliaria na medição de nível no vertedouro e 

nos procedimentos de operação do mesmo, a gravidade dessa 

ação seria 3 “grave”. 

U - Como a régua auxiliaria na medição de nível no vertedouro e 

nos procedimentos de operação do mesmo, a urgência dessa ação 

seria 3 “o mais cedo possível”. 

T – A tendência de ter erros operativos devido à falta de régua no 

vertedouro é alta, portanto, a tendência também, categorizando 

como nível 4 “vai piorar em pouco tempo”. 

c. Medidor triortogonal instalado na junta entre blocos do muro da 

crista precisam de manutenção no campo de leitura. 

G – Como pode estar sendo feita uma análise errônea no local, a 

gravidade de manutenção é alta. Dessa forma esta ação possui 

nível 4 “muito grave”. 

U - Precisa-se saber com certa urgência se os medidores estão 

lendo e apontando o comportamento correto para a região, 

portanto, seria de nível 4 “com alguma urgência”. 

T – Se houve problemas na instrumentação, a tendência de as 

leituras estarem erradas é alta, portanto, seria nível 4 “vai piorar em 

pouco tempo”. 

d. Instalar marcos superficiais adicionais nas regiões em que houve 

desplacamentos nos túneis. 
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G – Visto que seria um monitoramento alinhado a uma pendência 

de desplacamentos já considerada grave, a gravidade desta ação 

acompanharia, sendo assim, nível 4 “muito grave”. 

U – Tal como para a gravidade, a urgência em se conhecer as 

causas dos desplacamentos é alta, portanto, nível 4 “com alguma 

urgência”. 

T – Não se sabe ainda se os desplacamentos tem origem pela 

movimentação nos túneis, ou infiltração por exemplo, dessa forma 

classifica como os dois níveis mais altos poderia ser uma avaliação 

precipitada. Desta forma, uma classificação no nível 3 “vai piorar em 

médio prazo” seria adequada. 

viii. Sistema de Drenagem e Alívio de Subpressão: 

a. Realizar medição de profundidade dos drenos de fundação no 

vertedouro com frequência estabelecida em projeto. 

G – Como esta ação estaria ligada a uma eficiência necessária em 

projeto, já teria uma gravidade. Sendo assim, foi classificada como 

3 “grave”. 

U – Visto que foi identificado a necessidade da medição da 

profundidade, provavelmente por baixa vazão nos drenos e 

piezômetros acusando algum aumento de carga, a inspeção acaba 

sendo necessária assim que possível. Desta forma, seria 

classificado como 3 “o mais cedo possível”. 

T – Visto que já foi identificada pouca vazão nos drenos, a tendência 

de continuação da obstrução existe, apesar de ser algo para longo 

e médio prazo. Desta forma, seria classifica a tendência como 3 “vai 

piorar em médio prazo”. 

b. Desobstruir drenos de fundação que não tiverem com profundidade 

similar à de projeto. 

G – Como já teria sido feita a conferência e inspeção nos drenos e 

já identificado um problema de obstrução, a ação ganha mais um 

grau de gravidade. Sendo assim, classificada como 4 “muito grave”. 

U – Tal como para a gravidade, a verificação de que já haveria uma 

obstrução nos drenos acarretaria em uma urgência maior. Sendo 

assim, classificação 4 “com alguma urgência”. 
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T – Visto que o problema de obstrução já está instaurado a 

tendência já é de aumento, dado que o sistema já estaria 

comprometido. Sendo assim, classificação de tendência maior, 4 

“vai piorar em pouco tempo”.  

Após a classificação das recomendações no plano hipotético, foram 

mapeadas as ações para cada recomendação, realizadas análises tanto na 

instrumentação, quanto na inspeção de acordo com os instrumentos e itens a 

inspecionar apresentados para cada modo de falha. Note que como essa é uma 

situação hipotética, foram delimitadas algumas situações de variação na 

instrumentação ou conclusões em inspeções. Em um programa de uma barragem 

real, o ideal é que venha de forma automática a variação da instrumentação e as 

constatações das inspeções em cada item, majorando ou minorando a GUT.  

Pois bem, para que os resultados das análises da instrumentação e inspeções 

nos locais fossem levados em consideração (majorando ou minorando a GUT), é 

necessário primeiramente delimitar intervalos para a importância e risco relacionado 

ao resultado da multiplicação dos fatores da GUT (G x U x T). Portanto na Tabela 5.23 

são apresentadas as classes de risco com base no resultado numérico da análise. 

 

TABELA 5.23: CLASSES DE RISCO DA MATRIZ GUT. (O AUTOR, 2021) 

CLASSES DE RISCO DA GUT 

GUT Intensidade de Risco Fator Multiplicador 

1-25 R1 Risco baixo 1,00 

26-50 R2 Risco moderado 2,04 

51-75 R3 Risco médio 1,52 

76-100 R4 Risco alto 1,35 

101-125 R5 Risco muito alto 1,25 

Fator Multiplicador Geral de Risco 1,35 

 

A classificação apresentada na Tabela 5.25 foi obtida da seguinte forma: foi 

calculado o valor máximo da GUT (5 x 5 x 5=125) e dividido em intervalos de 

importância de 1 a 5, ou seja as principais faixas de risco. Um novo item que foi 

incorporado à análise foi o Fator Multiplicador de Risco. Realizada a divisão entre as 
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pontuações máximas de cada intervalo para se descobrir qual o fator multiplicador que 

altera o patamar do risco. Após isso, foi feita uma média aritmética desses valores e 

chegou-se no Fator Multiplicador Geral de Risco. Dessa forma, o valor encontrado 

para o fator multiplicador aumenta a nota de risco caso ele seja usado para majorar 

(multiplicando o fator pela nota) ou diminui em casos que seja usado para minorar 

(dividindo a nota pelo fator). Esse fator é utilizado quando há novas informações ou 

quando o modo de monitoramento indica que deve haver uma majoração ou 

minoração da ação. Assim, é procedido a divisão do resultado da GUT pelo fator de 

ponderação quando se deseja minorar e multiplica-se o resultado da GUT pelo fator 

quando se deseja majorar. A coluna 10 “Fator Multiplicador GUT Ponderada” da 

Tabela 5.24 indica o resultado da ponderação, quando aplicada.  

Além disso, o fator serve para que recomendações que haviam sido 

subclassificadas ou sobreclassificadas pelo avaliador possam ser ponderadas 

segundo os resultados da instrumentação e da inspeção.  

Nesta situação hipotética, portanto, foram consideradas algumas situações 

que fizeram com que a GUT ora aumentasse, ora diminuísse ou se mantivesse no 

mesmo valor. O resultado desta ponderação segue na Tabela 5.24. É importante 

ressaltar que para um mesmo grupo possam existir classificações GUT diferentes, 

pois as ações estão reunidas por sua similaridade e complementaridade em relação 

a uma possível falha ou situação comum, porém não deixando de corresponder a 

pendências e recomendações diferentes. Após a reunião dos grupos em modos de 

falha, é calculado a GUT do modo de falha.   
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TABELA 5.24: PLANO DE AÇÃO COM GUT PONDERADA PELA INSTRUMENTAÇÃO E INSPEÇÃO PARTE 1. (O AUTOR, 2021) 

MODO 
DE 

FALHA 
GRUPO PENDÊNCIA AÇÃO G U T GUT OBSERVAÇÕES HIPOTÉTICAS 

FATOR MULTIPLICADOR  
GUT PONDERADA 

1,35 

2.1.3 
Recalques e 

Deslocamentos 

Comparar 
deslocamentos e 
recalques ocorridos 
no enchimento do 
reservatório com os 
valores de projeto. 

Realizar trabalhos de 
topografia na região 
para averiguar a 
dimensão dos 
deslocamentos e o 
comportamento.  

4,00 4,00 4,00 64 

A instrumentação no local 
(topografia) indicou que os 
deslocamentos maiores foram na 
época do enchimento, porém não 
estão estabilizados com valores e 
variações abaixo do nível de projeto.  

87 

1.2.2 
Instabilidade e 
Monitoramento 

de Taludes 

Verificar alta tensão 
em uma célula de 
carga na ombreira. 

Realizar inspeção 
especializada nas 
células de carga. 

4,00 4,00 4,00 64 

A instrumentação relacionada à 
movimentação do maciço 
apresentou deslocamentos no 
período (extensômetros) 

87 

1.2.2 
Instabilidade e 
Monitoramento 

de Taludes 

Algumas células de 
carga em tirantes na 
rocha na ombreira 
estão com problemas 
de funcionamento. 

Realizar inspeção 
especializada nas 
células de carga. 

4,00 4,00 4,00 64 

A instrumentação relacionada à 
movimentação do maciço 
apresentou deslocamentos no 
período (extensômetros) 

87 

1.2.2 
Instabilidade e 
Monitoramento 

de Taludes 

Inspecionar demais 
tirantes com célula de 
carga. 

Realizar inspeção 
especializada nas 
células de carga. 

3,00 3,00 3,00 27 

A instrumentação relacionada à 
movimentação do maciço 
apresentou deslocamentos no 
período (extensômetros) 

37 

2.1.3 
Recalques e 

Deslocamentos 

Foi observado 
deslocamento entre 
lajes do paramento da 
face impermeável da 
barragem, avaliar com 
topografia o 
comportamento atual 
da região. 

Realizar levantamento 
topográfico na região, 
analisar o 
comportamento dos 
medidores de junta e 
realizar uma inspeção 
subaquática de 
precisão na região.  

4,00 4,00 4,00 64 

A instrumentação (medidores 
triortogonais de junta) mostraram 
deslocamento em 2 seções, dentre 
as diversas de lajes do paramento a 
montante. Além disso, a inspeção 
subaquática verificou pequenas 
fissuras no paramento.  

87 
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MODO 
DE 

FALHA 
GRUPO PENDÊNCIA AÇÃO G U T GUT OBSERVAÇÕES HIPOTÉTICAS 

FATOR MULTIPLICADOR  
GUT PONDERADA 

1,35 

4.1.2 
Instabilidade e 
Monitoramento 

de Taludes 

Inspecionar taludes 
próximos ao 
vertedouro em relação 
a estabilidade dos 
blocos de rocha. 

Inspeção 
especializada em 
geologia com 
propostas de solução 
de estabilização dos 
taludes, se 
necessário.  

3,00 3,00 3,00 27 

Em inspeção realizada na região foi 
verificada risco de queda de 
pequenos blocos o que deve ser 
contido com tela na região.  

1,35 

3.1.4 
Trincas e 

patologias do 
concreto 

Foram identificadas 
trincas no concreto da 
casa de força e as 
mesmas devem ser 
monitoradas e, se 
necessário, 
reparadas. 

Estabelecer um 
procedimento de 
inspeção rotineira na 
região e a cada 
inspeção visual das 
estruturas emitir 
relatório com 
mapeamento das 
fissuras. 

3,00 3,00 3,00 27 

Nas inspeções visuais não foi 
identificado trincas de grande porte 
ou com necessidade de 
manutenção. 

21 

3.2.1 
Manutenção e 

Testes 
Eletromecânicos 

Efetuar os testes de 
abertura total das 
comportas uma vez 
por ano. 

Estabelecer e seguir 
plano de manutenção 
eletromecânica com 
inspeções e testes na 
região. 

4,00 4,00 4,00 64 - 64 

3.2.1 
Manutenção e 

Testes 
Eletromecânicos 

Instalar um sistema de 
alerta contra cheias 
para o momento em 
que forem realizadas 
manutenções nas 
comportas. 

Estabelecer um 
controle de afluências 
para diagnosticar 
eventuais cheias. 

4,00 4,00 4,00 64 - 64 

2.3.1 
Desplacamento e 

movimentação 
de Túneis 

Observados 
desplacamentos em 
túneis escavados em 
rocha 

Recuperar os trechos 
desplacados ou com 
trincas no 
revestimento de 
concreto projetado. 
Realizar 
monitoramento do 
deslocamento da 

4,00 4,00 4,00 64 

A instrumentação na região próxima 
aos túneis (extensômetros) 
evidenciaram movimentações no 
local. 

87 
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MODO 
DE 

FALHA 
GRUPO PENDÊNCIA AÇÃO G U T GUT OBSERVAÇÕES HIPOTÉTICAS 

FATOR MULTIPLICADOR  
GUT PONDERADA 

1,35 

abóboda ao longo do 
tempo.  

3.1.4 
Trincas e 

patologias do 
concreto 

Elaborar 
procedimento para 
mapeamento de 
fissuras que possam 
ocorrer no vertedouro. 

Realizar mapeamento 
e seguir procedimento 
a ser elaborado.  

2,00 2,00 2,00 8 - 8 

3.1.4 
Trincas e 

patologias do 
concreto 

Realizar pequenos 
reparos no concreto 
do rápido do 
vertedouro. 

Inspecionar a região e 
verificar reparos a 
serem realizados. 
Usar argamassa 
estrutural e seguir 
especificação técnica 
de tratamento de 
fissuras do projeto 
executivo da usina.  

2,00 2,00 3,00 12 - 12 

2.1.1 

Manutenção e 
Limpeza de 
Taludes de 
Barragem  

Realizar manutenção 
da vegetação 
existente na 
barragem e taludes 

Limpeza a ser 
realizada 
periodicamente e 
assim que identificado 
necessidade de 
intervenção. 

2,00 3,00 2,00 12 - 12 

2.3.1 
Desplacamento e 

movimentação 
de Túneis 

Realizar manutenção 
em desplacamentos 
observados em túneis 
escavados em rocha 

Inspeção 
especializada por 
geólogo solicitando 
relatório com soluções 
de correções.  

4,00 4,00 4,00 64 

A instrumentação na região próxima 
aos túneis (extensômetros) 
evidenciaram movimentações no 
local. 

87 
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MODO 
DE 

FALHA 
GRUPO PENDÊNCIA AÇÃO G U T GUT OBSERVAÇÕES HIPOTÉTICAS 

FATOR MULTIPLICADOR  
GUT PONDERADA 

1,35 

3.2.1 
Manutenção e 

Testes 
Eletromecânicos 

Sanar vazamento nas 
vedações das 
comportas 

Realizar manutenção 
nas comportas 
conforme programado 
no plano de 
manutenção e parada 
de máquinas 
eletromecânica. 

3,00 3,00 3,00 27 - 27 

2.1.3 
Manutenção na 
Instrumentação 

Manutenção nos 
pinos de 
monitoramento 
topográfico da 
barragem 

Realizar manutenção 
nos marcos 
superficiais com 
empresa de 
monitoramento 
topográfico.  

4,00 4,00 4,00 64 - 64 

2.1.1 

Manutenção e 
Limpeza de 
Taludes de 
Barragem  

Manutenção e 
limpeza dos taludes 
com aplicação de 
herbicida em zonas 
de cupins. 

Limpeza a ser 
realizada 
periodicamente e 
assim que identificado 
necessidade de 
intervenção. 

2,00 3,00 2,00 12 - 12 

3.2.4 
Manutenção na 
Instrumentação 

Instalação de réguas 
de nível no 
reservatório na região 
do vertedouro e 
tomada d´água 

Contratar 
fornecimento e 
instalação das réguas 
limnimétricas 

3,00 3,00 4,00 36 - 36 

2.1.3 
Manutenção na 
Instrumentação 

Medidor triortogonal 
instalado na junta 
entre blocos do muro 
da crista precisam de 
manutenção no 
campo de leitura 

Realizar manutenção 
e calibração dos 
instrumentos. 

4,00 4,00 4,00 64 - 64 
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MODO 
DE 

FALHA 
GRUPO PENDÊNCIA AÇÃO G U T GUT OBSERVAÇÕES HIPOTÉTICAS 

FATOR MULTIPLICADOR  
GUT PONDERADA 

1,35 

1.1.2 

Sistema de 
Drenagem e 

Alívio de 
Subpressão 

Realizar medição de 
profundidade dos 
drenos de fundação 
no vertedouro com 
frequência 
estabelecida em 
projeto  

Realizar levantamento 
da profundidade e NA 
dos drenos de 
fundação. 

3,00 3,00 3,00 27 
Inspeções na região evidenciaram 
que alguns drenos não estão 
seguindo a profundidade de projeto 

37 

1.1.2 

Sistema de 
Drenagem e 

Alívio de 
Subpressão 

Desobstruir drenos de 
fundação que não 
tiverem com 
profundidade similar à 
de projeto. 

Diante do 
levantamento e 
inspeção nos drenos, 
realizar desobstrução 
com empresa 
especializada nos 
drenos que não 
tiverem profundidade 
de acordo com 
projeto.  

4,00 4,00 4,00 64 
Inspeções na região evidenciaram 
que alguns drenos não estão 
seguindo a profundidade de projeto 

87 

2.3.1 
Manutenção na 
Instrumentação 

Instalar marcos 
superficiais adicionais 
nas regiões em que 
houve 
desplacamentos nos 
túneis  

Realizar instalação de 
novos marcos 
superficiais com 
empresa de 
monitoramento 
topográfico.  

4,00 4,00 3,00 48 

Inspeções no local evidenciaram 
necessidade de tratamento dos 
desplacamentos e há uma 
movimentação percebida pelos 
extensômetros.  

65 
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Após a ponderação da GUT em relação ao monitoramento realizado, os 

modos de falha foram reunidos e, logo, calculada a GUT do modo de falha. Para que 

as médias fossem significativas foi utilizada uma média ponderada para o cálculo da 

GUT dos Modos de Falha. Cada recomendação foi multiplicada pelo número de risco 

correspondente (ex. GUT =15 R1  Peso na média ponderada = 1; GUT = 120  

R5  Peso na média ponderada = 5) e feito assim a média ponderada. A classificação, 

portanto, da GUT dos modos de falha foi obtida. As quais se encontram apresentadas 

na Tabela 5.25. 

 

TABELA 5.25: CLASSIFICAÇÃO DE IMPORTÂNCIA POR MODO DE FALHA. (O AUTOR, 2021). 

CLASSIFICAÇÃO DE IMPORTÂNCIA POR MODO DE FALHA 

Modo de Falha Grupo 
GUT 

Grupos 
GUT Modo 
de Falha 

Grau de 
Risco 

1.1.2 Sistema de Drenagem e Alívio de Subpressão 70 70 R3 

1.2.2 Instabilidade e Monitoramento de Taludes 77 77 R4 

2.1.1 
Manutenção e Limpeza de Taludes de 

Barragem  
12 12 R1 

2.1.3 

Recalques e Deslocamentos 87 

77 R4 
Manutenção na Instrumentação 64 

2.3.1 
Desplacamento e movimentação de Túneis 87 

81 R4 

Manutenção na Instrumentação 65 

3.1.4 Trincas e patologias do concreto 14 14 R1 

3.2.1 Manutenção e Testes Eletromecânicos 55 55 R3 

3.2.4 Manutenção na Instrumentação 36 36 R2 

4.1.2 Instabilidade e Monitoramento de Taludes 37 37 R2 

 

Isso posto, a análise pela matriz GUT e os modos de falha chegam ao seu 

final e a próxima etapa da análise de risco pode ser desenvolvida, a priorização das 

atividades e dos monitoramentos necessários utilizando a análise AHP, a qual está 

apresentada no item 5.4 a seguir. 

 

  



148 

 

5.4 AHP 
 

A AHP foi utilizada para tomada de decisão. Após a classificação das ações 

e dos modos de falha segue o momento de priorizar as análises e decidir as 

manutenções necessárias. Já de posse da análise da GUT, uma priorização com base 

na pontuação pode ser feita, no entanto, ao utilizar a AHP permite-se conhecer o 

quanto cada modo representa no universo de possibilidades presente e como 

relacionar a outros critérios, tais como: inspeções, instrumentação e verificação de 

estabilidade, conduzindo as ações de uma maneira hierárquica e com as prioridades 

bem definidas.  

Em relação à AHP nesta análise de risco foram separados dois momentos de 

utilização: 

i. AHP dos Modos de Falha: item 5.4.1 

ii. AHP dos Monitoramentos por Modo de Falha: item 5.4.2.  

 

5.4.1 AHP dos Modos de Falha 

Na AHP dos Modos de Falha são comparados todos os modos de falha e 

hierarquizados com base nas classificações de importância e prioridades entre si. 

Para definir a relação de importância será utilizada a métrica da Equação 5.2: 

 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎𝑎−𝑏 =  
𝐺𝑈𝑇𝑎

𝐺𝑈𝑇𝑏
 EQUAÇÃO 5.22 

 

 

A importância de um modo em relação ao outro (Importânciaa-b) é a divisão 

entre suas classificações GUT. Em relação à AHP proposta por Saaty (1991), não é 

usual esta consideração, visto que os níveis de importância são dados como notas, 

no entanto, para que não haja mais um critério subjetivo na priorização dos modos foi 

escolhido dessa forma. O importante desta etapa não é somente priorizar os modos 

de falha, visto que um ordenamento segundo a GUT já seria necessário, mas sim 

fornecer as bases de matriz para que a próxima AHP possa ser executada, a que leva 

em consideração os monitoramentos. Para a elaboração da AHP dos modos de falha 

foram realizados os seguintes passos: 

                                            
2 A Equação 5.2 apresenta o cálculo da importância na AHP dos modos de falha. (O AUTOR, 2021). 
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i. 1ª AHP Modos de Falha: Construção da 1ª AHP com os modos de falha 

organizados em uma matriz de ordem n, sendo n o número de modos 

de falha. Essa matriz possui em sua primeira coluna os modos listados, 

em sua primeira linha esses modos listados transpostos e nas demais 

linhas a comparação da importância entre eles.  

A importância na matriz é sempre definida como a importância da linha 

sobre a coluna (equações apresentadas na sequência). Por exemplo, 

se o modo de falha da linha 1 é 3 vezes mais importante que o modo 

de falha da coluna 2, o número da célula (linha 1; coluna 2) é 3. 

Sendo:  

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧𝑚,𝑛 

𝑚 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠 

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎𝑠 

EQUAÇÃO 5.33 
 

 

Calcula-se: 

𝑋𝑖𝑗
1ª 𝐴𝐻𝑃 =  

𝐺𝑈𝑇𝑖

𝐺𝑈𝑇𝑗
 

 
EQUAÇÃO 5.44 

 

 

Ao final de todas as comparações, é somado todos os valores da 

coluna que servirão como pesos para a 2ª AHP, o cálculo dos pesos 

segue na Equação 5.5. 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑗
1ª 𝐴𝐻𝑃 =  ∑ 𝑋𝑗

𝑛

𝑗=1

 
 

EQUAÇÃO 5.55 
 

 

A 1ª AHP para os modos de falha segue na Tabela 5.27. 

ii. 2ª AHP Modos de Falha: Construção da 2ª AHP com os valores da 

matriz sendo: valor da célula da 1ª AHP dividido pelo peso da coluna 

(calculado pelo somatório dos valores da coluna na 1ª matriz), tal como 

mostrado na  

                                            
3 A Equação 5.3 apresenta a formulação da Matriz AHP. (O AUTOR, 2021). 
4 A Equação 5.4 apresenta o cálculo das células da 1ª Matriz AHP dos Modos de Falha. (O AUTOR, 
2021). 
5 A Equação 5.5 apresenta o cálculo dos pesos na Matriz AHP dos Modos de Falha. (O AUTOR, 2021). 
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iii. Equação 5.6.  

𝑋𝑖𝑗
2ª 𝐴𝐻𝑃 =  

𝑋𝑖𝑗
1ª 𝐴𝐻𝑃

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑗
1ª 𝐴𝐻𝑃

 
 

EQUAÇÃO 5.66 
 

 

Desta forma, é possível somar as linhas e descobrir a 

prioridade em porcentagem de cada um dos modos de falha em relação 

ao conjunto geral, tal como definido na  

Equação 5.7. 

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒2ª 𝐴𝐻𝑃 =  ∑ 𝑋𝑖
2ª𝐴𝐻𝑃

𝑛

𝑖=1

 
 

EQUAÇÃO 5.77 
 

A 2ª AHP para os modos de falha segue na Tabela 5.28. 

iv. 3ª AHP Modos de Falha: Na 3ª AHP são calculados os valores de 

consistência da análise realizada. Para o cálculo da consistência (CR), 

são apresentados os seguintes passos: 

𝑋𝑖𝑗
3ª 𝐴𝐻𝑃 =  𝑋𝑖𝑗

1ª 𝐴𝐻𝑃 ×  𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒2ª 𝐴𝐻𝑃 
 

EQUAÇÃO 5.88  
 

𝑅𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑃𝑒𝑠𝑜 − 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒3ª 𝐴𝐻𝑃 =  
𝑃𝑒𝑠𝑜3ª 𝐴𝐻𝑃

𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒2ª 𝐴𝐻𝑃
 

 
EQUAÇÃO 

5.99 
 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜3ª 𝐴𝐻𝑃 =  ∑ 𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

EQUAÇÃO 5.1010  
 
 

𝜆𝑚á𝑥 =  
∑ 𝑅𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑃𝑒𝑠𝑜 − 𝑃𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒3ª 𝐴𝐻𝑃𝑛

1

𝑛
  

EQUAÇÃO 5.1111 

 

𝐶𝐼 =  
𝜆𝑚á𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

 
EQUAÇÃO 5.1212 

 

                                            
6 A Equação 5.6 apresenta o cálculo das células da 2ª Matriz AHP dos Modos de Falha. (O AUTOR, 
2021). 
7 A Equação 5.7 apresenta o cálculo da prioridade na 2ª Matriz AHP dos Modos de Falha. (O AUTOR, 
2021). 
8A Equação 5.8 apresenta cálculo das células da 3 ª Matriz AHP dos Modos de Falha. (O AUTOR, 
2021). 
9 A Equação 5.9 apresenta cálculo da Relação Peso – Prioridade na 3ª Matriz AHP dos Modos de 
Falha. (O AUTOR, 2021). 
10 A Equação 5.10 apresenta cálculo do Peso na 3ª Matriz AHP dos Modos de Falha. (O AUTOR, 2021). 
11 A Equação 5.11 apresenta o cálculo do λ na 3ª Matriz AHP dos Modos de Falha. (O AUTOR, 2021). 
12 A Equação 5.12 calcula o CI e CR na 3ª Matriz AHP dos Modos de Falha.(O AUTOR, 2021). 



151 

 

𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

 

Sendo RI fornecido pela Tabela 5.26 de Saaty. 

 

TABELA 5.26: RELAÇÃO DOS RI FORNECIDO POR SAATY. (SAATY,1991). 

RI por Saaty 

Ordem 

Matriz 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

 

A 3ª AHP para os modos de falha segue na Tabela 5.29. 
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TABELA 5.27 1ª AHP MODOS DE FALHA. (O AUTOR, 2021) 

 

1.1.2 

Fundação - Fundação 

da Barragem - 

Movimentação (vertical 

e horizontal) e/ou 

perda de contato 

estrutura-fundação

1.2.2

Fundação - Ombreiras 

e "abraços" - 

Movimentação (vertical 

e horizontal)

2.1.1

Superestrutura - Corpo 

da Barragem (incluindo 

filtros e drenos) - 

Trincas

2.1.3

Superestrutura - Corpo 

da Barragem (incluindo 

filtros e drenos) - 

Movimentação (vertical 

e horizontal)

2.3.1

Superestrutura - 

Elementos Civis 

adicionais ao corpo da 

barragem (túneis, 

galerias, obras civis de 

concreto ou de material 

diferente da barragem ) 

- Deformações

3.1.4

Estruturas de Concreto 

(Vertedouro e Tomada 

d´Água) - Obras Civis - 

Degradação do 

Material (Concreto)

3.2.1

Estruturas de Concreto 

(Vertedouro e Tomada 

d´Água) - 

Equipamentos 

Eletromecânicos - 

Obstrução/Mal 

funcionamento de 

Comportas do 

3.2.4

Estruturas de Concreto 

(Vertedouro e Tomada 

d´Água) - 

Equipamentos 

Eletromecânicos - Erro 

operacional

4.1.2

Reservatório - Margens 

e Encostas - Queda de 

Blocos/Instabilidade 

Geológica de Taludes

70 77 12 77 81 14 55 36 37

1.1.2 

Fundação - Fundação da Barragem 

- Movimentação (vertical e 

horizontal) e/ou perda de contato 

estrutura-fundação

70 1 0,9134 5,8611 0,9117 0,8683 5,1463 1,2846 1,9537 1,9009

1.2.2

Fundação - Ombreiras e "abraços" - 

Movimentação (vertical e 

horizontal)

77 1,0948 1 6,4167 0,9981 0,9506 5,6341 1,4064 2,1389 2,0811

2.1.1

Superestrutura - Corpo da 

Barragem (incluindo filtros e 

drenos) - Trincas

12 0,1706 0,1558 1 0,1556 0,1481 0,8780 0,2192 0,3333 0,3243

2.1.3

Superestrutura - Corpo da 

Barragem (incluindo filtros e 

drenos) - Movimentação (vertical e 

horizontal)

77 1,0968 1,0019 6,4286 1 0,9524 5,6446 1,4090 2,1429 2,0849

2.3.1

Superestrutura - Elementos Civis 

adicionais ao corpo da barragem 

(túneis, galerias, obras civis de 

concreto ou de material diferente 

da barragem ) - Deformações

81 1,1517 1,0519 6,7500 1,0500 1 5,9268 1,4795 2,2500 2,1892

3.1.4

Estruturas de Concreto 

(Vertedouro e Tomada d´Água) - 

Obras Civis - Degradação do 

Material (Concreto)

14 0,1943 0,1775 1,1389 0,1772 0,1687 1 0,2496 0,3796 0,3694

3.2.1

Estruturas de Concreto 

(Vertedouro e Tomada d´Água) - 

Equipamentos Eletromecânicos - 

Obstrução/Mal funcionamento de 

Comportas do Vertedouro

55 0,7784 0,7110 4,5625 0,7097 0,6759 4,0061 1 1,5208 1,4797

3.2.4

Estruturas de Concreto 

(Vertedouro e Tomada d´Água) - 

Equipamentos Eletromecânicos - 

Erro operacional

36 0,5118 0,4675 3,0000 0,4667 0,4444 2,6341 0,6575 1 0,9730

4.1.2

Reservatório - Margens e Encostas 

- Queda de Blocos/Instabilidade 

Geológica de Taludes

37 0,5261 0,4805 3,0833 0,4796 0,4568 2,7073 0,6758 1,0278 1

6,5245 5,9596 38,2411 5,9486 5,6653 33,5775 8,3816 12,7470 12,4025

Matriz de comparação
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TABELA 5.28 2ª AHP DOS MODOS DE FALHA. (O AUTOR, 2021) 

 

1.1.2 

Fundação - 

Fundação da 

Barragem - 

Movimentação 

1.2.2

Fundação - 

Ombreiras e 

"abraços" - 

Movimentação 

2.1.1

Superestrutura - 

Corpo da Barragem 

(incluindo filtros e 

drenos) - Trincas

2.1.3

Superestrutura - 

Corpo da Barragem 

(incluindo filtros e 

drenos) - 

2.3.1

Superestrutura - 

Elementos Civis 

adicionais ao corpo 

da barragem (túneis, 

3.1.4

Estruturas de 

Concreto 

(Vertedouro e 

Tomada d´Água) - 

3.2.1

Estruturas de 

Concreto 

(Vertedouro e 

Tomada d´Água) - 

3.2.4

Estruturas de 

Concreto 

(Vertedouro e 

Tomada d´Água) - 

4.1.2

Reservatório - 

Margens e Encostas - 

Queda de 

Blocos/Instabilidade 
70 77 12 77 81 14 55 36 37

1.1.2 

Fundação - Fundação da Barragem - 

Movimentação (vertical e horizontal) e/ou 

perda de contato estrutura-fundação

70 0,1533 0,1533 0,1533 0,1533 0,1533 0,1533 0,1533 0,1533 0,1533 15%

1.2.2

Fundação - Ombreiras e "abraços" - 

Movimentação (vertical e horizontal)

77 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 17%

2.1.1

Superestrutura - Corpo da Barragem 

(incluindo filtros e drenos) - Trincas

12 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 3%

2.1.3

Superestrutura - Corpo da Barragem 

(incluindo filtros e drenos) - Movimentação 

(vertical e horizontal)

77,142857 0,1681 0,1681 0,1681 0,1681 0,1681 0,1681 0,1681 0,1681 0,1681 17%

2.3.1

Superestrutura - Elementos Civis adicionais 

ao corpo da barragem (túneis, galerias, 

obras civis de concreto ou de material 

diferente da barragem ) - Deformações

81 0,1765 0,1765 0,1765 0,1765 0,1765 0,1765 0,1765 0,1765 0,1765 18%

3.1.4

Estruturas de Concreto (Vertedouro e 

Tomada d´Água) - Obras Civis - 

Degradação do Material (Concreto)

13,666667 0,0298 0,0298 0,0298 0,0298 0,0298 0,0298 0,0298 0,0298 0,0298 3%

3.2.1

Estruturas de Concreto (Vertedouro e 

Tomada d´Água) - Equipamentos 

Eletromecânicos - Obstrução/Mal 

funcionamento de Comportas do 

55 0,1193 0,1193 0,1193 0,1193 0,1193 0,1193 0,1193 0,1193 0,1193 12%

3.2.4

Estruturas de Concreto (Vertedouro e 

Tomada d´Água) - Equipamentos 

Eletromecânicos - Erro operacional

36 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 8%

4.1.2

Reservatório - Margens e Encostas - Queda 

de Blocos/Instabilidade Geológica de 

Taludes

37 0,0806 0,0806 0,0806 0,0806 0,0806 0,0806 0,0806 0,0806 0,0806 8%

6,5245 5,9596 38,2411 5,9486 5,6653 33,5775 8,3816 12,7470 12,4025

Matriz de comparação Prioridade (%)
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TABELA 5.29 3ª AHP MODOS DE FALHA. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

1.1.1 

(Fundação - 

Fundação da 

Barragem - Erosão 

Interna)

1.2.2

(Fundação - 

Fundação da 

Barragem - 

Movimentação 

2.1.1

(Superestrutura - 

Corpo da Barragem - 

Trincas)

2.1.3

(Superestrutura - 

Corpo da Barragem - 

Movimentação 

vertical e/ou 

2.3.1

(Superestrutura - 

Elementos Civis 

Adicionais - 

Deformações)

3.1.4

(Estruturas de 

Concreto  - Obras 

Civis -Degradação do 

Material Concreto)

3.2.1

(Estruturas de 

Concreto - 

Equipamentos 

Eletromecânicos - 

3.2.4

(Estruturas de 

Concreto - 

Equipamentos 

Eletromecânicos - 

4.1.2

(Reservatório - 

Margens e Encostas - 

Queda de 

Blocos/Instabilidade 
70 77 12 77 81 14 55 36 37

1.1.1 

(Fundação - Fundação da Barragem - 

Erosão Interna)

70 0,1533 0,1533 0,1533 0,1533 0,1533 0,1533 0,1533 0,1533 0,1533 1,379

1.2.2

(Fundação - Fundação da Barragem - 

Movimentação vertical e/ou horizontal)

77 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 0,1678 1,510

2.1.1

(Superestrutura - Corpo da Barragem - 

Trincas)

12 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,235

2.1.3

(Superestrutura - Corpo da Barragem - 

Movimentação vertical e/ou horizontal)

77 0,1681 0,1681 0,1681 0,1681 0,1681 0,1681 0,1681 0,1681 0,1681 1,513

2.3.1

(Superestrutura - Elementos Civis 

Adicionais - Deformações)

81 0,1765 0,1765 0,1765 0,1765 0,1765 0,1765 0,1765 0,1765 0,1765 1,589

3.1.4

(Estruturas de Concreto  - Obras Civis -

Degradação do Material Concreto)

14 0,0298 0,0298 0,0298 0,0298 0,0298 0,0298 0,0298 0,0298 0,0298 0,268

3.2.1

(Estruturas de Concreto - Equipamentos 

Eletromecânicos - Obstrução/Mal 

funcionamento de Comportas do 

Vertedouro)

55 0,1193 0,1193 0,1193 0,1193 0,1193 0,1193 0,1193 0,1193 0,1193 1,074

3.2.4

(Estruturas de Concreto - Equipamentos 

Eletromecânicos - Erro operacional)

36 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,0784 0,706

4.1.2

(Reservatório - Margens e Encostas - 

Queda de Blocos/Instabilidade Geológica 

de Taludes)

37 0,0806 0,0806 0,0806 0,0806 0,0806 0,0806 0,0806 0,0806 0,0806 0,726

15% 17% 3% 17% 18% 3% 12% 8% 8%

Matriz de comparação Soma de Pesos

Peso



155 

 

A seguir são apresentados os cálculos para a consistência da matriz. Segundo 

Saaty (1991), a consistência (CR) tem que ser < 0,1, portanto a decisão é consistente. 

Caso fosse inconsistente, teria que fazer uma nova rodada de julgamentos. Neste 

caso, a consistência igual a zero era esperada, pois foram usados os valores da GUT 

que já traziam a correlação entre si já pelo cálculo da mesma. Novamente, esta matriz 

será importante para os próximos cálculos, não necessariamente suas conclusões 

estabelecidas sairiam somente pela AHP, visto que já foi usado o cálculo da GUT. 

TABELA 5.30: BASE DE CÁLCULO DE CONSISTÊNCIA DA MATRIZ AHP. (O AUTOR, 2021). 

 

 

1,379 15% 9

1,510 17% 9

0,235 3% 9

1,513 17% 9

1,589 18% 9

0,268 3% 9

1,074 12% 9

0,706 8% 9

0,726 8% 9

81

9λmax

Soma dos Pesos Prioridades Peso/Prioridade

TOTAL
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TABELA 5.31: CÁLCULO DA CONSISTÊNCIA DA MATRIZ AHP. (O AUTOR, 2021). 

 

 

5.4.2 AHP dos Monitoramentos por Modo de Falha 

Neste momento serão apresentados os cálculos das matrizes AHP para cada 

modo de falha considerando a importância da instrumentação, inspeção e análise de 

estabilidade ou de projeto.  

A fórmula de cálculo das matrizes de 1ª, 2ª e 3ª fase seguem o princípio já 

apresentado, no entanto, o grau de importância foi baseado no apresentado por Saaty 

(1991), tal como na Tabela 5.32 e na Tabela 5.33.  

(λmax - n) / (n-1)
índice de consistência atual

(CI)

índice de consistência Saaty 

(RI)

Consistência

(CR)

0,0000000000 0,000000 1,450000 0

A consistência tem que ser < 0,1 --> portanto nossa decisão foi bem consistente. 

Se fosse inconsistente, teria que fazer uma nova rodada de julgamentos

Cálculo de Consistência

(CR)
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TABELA 5.32 NÍVEIS DE IMPORTÂNCIA PARA CLASSIFICAÇÃO DA AHP. (SAATY, 1991) 

 

Os níveis que foram utilizados foram de 1 a 5, tal como disposto na Tabela 

5.33.  

TABELA 5.33 CLASSIFICAÇÃO DE IMPORTÂNCIA DA AHP. (SAATY, 1991) 

Classificação Importância AHP 

1 Pouca importância 

2 Importância moderada 

3 Importante 

4 Muita importância 

5 Importantíssimo 

 

De posse dessa apresentação dos níveis de importância foram classificados 

todos os modos de falha presentes de acordo com o plano de ação. Tais classificações 

encontram-se explicadas a seguir: 
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i. AHP 1.1.2 

a. Instrumentação: A instrumentação para pesquisa de 

movimentações na fundação é a fonte mais acurada e adequada a 

fim de entender o comportamento ocorrido. Além disso, ela pode 

subsidiar estudos de análise da região para verificar se tal 

movimentação coloca em risco a estrutura. 

b. Inspeção: A inspeção, apesar importante, verifica apenas as 

consequências na estrutura de uma movimentação. Ela deve ser 

considerada, porém em conjunto com a instrumentação.  

c. Análise de Estabilidade e Projeto: A análise de projeto e 

estabilidade nesse caso são muito importantes. Com o projeto é 

possível verificar se os níveis da instrumentação estão dentro dos 

toleráveis. Com a análise de estabilidade é possível calcular com 

base nos dados da instrumentação se as condições de estabilidade 

continuam atendidas. É importante que se tenha uma inspeção na 

instrumentação para averiguar se realmente a leitura está correta 

ou se há algum dano ou falha na mesma.  

ii. AHP 1.2.2 

a. Instrumentação: Geralmente em ombreiras e taludes próximos há 

pouca instrumentação, portanto, este item não pode ser 

considerado como um dos primordiais, tal como no modo de falha 

da Fundação da barragem.  

b. Inspeção: No caso das ombreiras geralmente há pouca 

instrumentação, portanto, inspeções visuais fornecem maior 

caracterização de situações e anomalias. Além disso, a inspeção é 

o item de monitoramento mais importante, porque consegue-se 

verificar em campo um tipo de erosão e seus sinais mais facilmente 

do que analisando a instrumentação. Até porque mesmo se for um 

talude ou ombreira instrumentada, ainda sim o principal fator vai ser 

visual (como por exemplo a coloração em drenos e medidores de 

vazão. 

c. Análise de Estabilidade e Projeto: A análise de estabilidade é 

importante após o problema ter sido identificado e verificar se é 

necessária e qual a melhor forma de manutenção.  
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iii. AHP 2.1.1 

a. Instrumentação: a instrumentação nesse caso irá averiguar se os 

instrumentos ao redor da trinca mostram algum comportamento que 

justifique a mesma. No entanto, a inspeção é necessária 

anteriormente para identificar a presença da anomalia e motivar a 

análise da instrumentação.  

b. Inspeção: como nesse caso uma análise de estabilidade ou vai ser 

motivada pela instrumentação ou pela inspeção, temos que a 

inspeção seria uma condição para realizar a análise de estabilidade, 

portanto o melhor método de monitoramento para identificar o 

problema é a própria inspeção.  

c. Análise de Estabilidade e Projeto: a partir dos parâmetros de projeto 

e da estrutura e o grau de variação da instrumentação uma análise 

de estabilidade consegue dar a magnitude do problema das trincas 

de uma forma mais direta que a instrumentação, portanto é mais 

importante do que essa. 

iv. AHP 2.1.3 

a. Instrumentação: A instrumentação para verificação do 

funcionamento da drenagem (tape drenante, filtros e drenos) é 

muito importante para o acompanhamento deste modo de falha. 

Mais especificamente para as movimentações, medidores de 

recalque, topografia e extensômetros conseguem monitorar a 

movimentação da estrutura e dos planos nela instrumentados. Os 

dados fornecidos pela instrumentação subsidiam análises de 

projeto (em comparação com os valores de controle assumidos) e 

análises de estabilidade (frente aos parâmetros geotécnicos da 

barragem) 

b. Inspeção: A inspeção não deixa de ser importante nesse item, no 

entanto, averiguar os deslocamentos internos (principalmente 

quando evoluem de forma lenta) acaba sendo mais difícil.   

c. Análise de Estabilidade e Projeto: as informações geotécnicas, 

avaliações das cargas atuantes (medidas também pela 

instrumentação) e o montante dos deslocamentos e deformações 

da estrutura subsidiam cálculos de análise de estabilidade 
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geotécnica com mais precisão e de forma facilitada. Sendo assim, 

se já há um problema identificado, avaliar a segurança acaba sendo 

facilitada com análises de estabilidade na região. Dessa forma, o 

estudo de análises de projeto e de estabilidade são muito 

importantes para a segurança da barragem para esse modo de 

falha.  

v. AHP 2.3.1 

a. Instrumentação: A inspeção e instrumentação são 

complementares, no entanto, a instrumentação pode começar a 

monitorar o início de uma movimentação que ainda não é 

perceptível em uma inspeção, por isso um grau de importância 

maior para a instrumentação em relação a esse modo de falha.  

b. Inspeção: a inspeção também é necessária nesse item, pois 

movimentações em galerias e túneis são visíveis em suas 

estruturas por serem intrínsecas à barragem. 

c. Análise de Estabilidade e Projeto: há uma dificuldade de realizar 

uma análise de estabilidade nesse caso, mesmo que houvesse 

seria baseada na instrumentação. 

vi. AHP 3.1.4 

a. Instrumentação: em relação à instrumentação, fissurômetros e 

medidores de junta podem dar alguma noção de movimentação e 

fissuramento, porém são geralmente instalados após inspeções nos 

locais.  

b. Inspeção: a inspeção nesse caso consegue verificar melhor que a 

instrumentação, pois são percebidos os sinais de degradação do 

concreto.   

c. Análise de Estabilidade e Projeto: nesse caso, poder-se-ia fazer 

uma análise de estabilidade se fosse considerado uma perda da 

resistência do conjunto da estrutura, portanto, existe uma 

majoração da análise de estabilidade frente a instrumentação, e 

ambas abaixo em importância que a inspeção para esse modo de 

falha.  
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vii. AHP 3.2.1 

a. Instrumentação: existe pouca instrumentação em relação a 

identificação do problema, apenas de medição de abertura por meio 

de sensores. Geralmente o mal funcionamento e obstrução são 

vistos em testes e inspeções.  

b. Inspeção: a inspeção é o principal item de controle e monitoramento 

para esse modo de falha. Através de rotinas de inspeção, 

procedimentos de operação e testes são percebidos os itens de 

obstrução, mal funcionamento ou necessidade de manutenção 

eletromecânica. 

c. Análise de Estabilidade e Projeto: situação em que análise de 

estabilidade / análise de projeto pode ser feita considerando o 

máximo de vazão capaz de verter/escoar, mesmo com um número 

de comportas imobilizadas. 

viii. AHP 3.2.4 

a. Instrumentação: erro de operação raramente ocorre por falta de 

inspeção, mas sim por ou análise de projeto e vazão malfeita, ou 

erro na instrumentação, telemetria e medição de nível. 

b. Inspeção: inspeções são pouco relacionadas a erros de operação.  

c. Análise de Estabilidade e Projeto: pode ocorrer também má 

interpretação de projeto por, ou dos níveis medidos. 

ix. AHP 4.1.2 

a. Instrumentação: há nenhuma ou pouca instrumentação em 

encostas dos reservatórios, tornando assim esse modo de 

monitoramento muito pouco utilizado e considerado.  

b. Inspeção: como em margens e encostas há pouca ou nenhuma 

instrumentação, a análise por meio das inspeções é bem 

importante. 

c. Análise de Estabilidade e Projeto: uma análise de estabilidade na 

região é o fator preponderante, acima de instrumentação e 

inspeção. Como há pouca ou nenhuma instrumentação a análise é 

muito mais importante, pois para uma ruptura ou fragilidade da 

região com cálculos de estabilidade de encosta é possível traçar a 

solução e manutenção para a região.   
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Todo o desenvolvimento das matrizes AHP, partindo da 1ª matriz AHP de 

importância relativas entra as opções, passando pela 2ª matriz AHP de construção 

dos pesos da análise e da prioridade das ações até a 3ª matriz AHP de análise de 

consistência e resultado final das análises para cada modo de falha está apresentado 

no ANEXO 1 – Construção das Matrizes AHP para cada Modo de Falha. Cada modo 

de falha teve uma análise da AHP com base em todo o exposto ao longo da 

dissertação em relação a importância de cada um e das prioridades que foram sendo 

definidas
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5.4.3 AHP Final 

Após todas as análises realizadas para cada modo de falha em relação ao 

seu monitoramento (item 5.4.2) e à AHP geral de comparação dos modos de falha 

(item 5.4.1) tem-se a matriz final de análise por meio da hierarquização dos processos, 

conjugando as duas análises.  

Para elaboração dessa matriz final da AHP foram realizados os seguintes 

passos: 

i. 1ª AHP Final: Essa primeira matriz é a reunião para cada modo de falha 

do resultado apresentado pela AHP deste modo em relação ao 

monitoramento. Sendo assim, todos os modos são dispostos 

ordenadamente pelo seu número na primeira coluna e os três meios de 

monitoramento dispostos na primeira linha. Com isso o valor de cada 

célula corresponde ao valor da prioridade (%) da 2ª AHP do modo de 

falha em relação ao monitoramento. 

Lê-se: 

𝑚 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎𝑠  

𝑛 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑛𝑎𝑠 

Obtêm-se: 

𝑋𝑖𝑗
1ª 𝐴𝐻𝑃 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙  (𝑗→5) = 𝑋𝑖5

2ª 𝐴𝐻𝑃 𝑀𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙ℎ𝑎 𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 

𝑋𝑖5
1ª 𝐴𝐻𝑃 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝑋𝑖12

2ª 𝐴𝐻𝑃 𝑀𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑙ℎ𝑎  

 

 
EQUAÇÃO 5.1313 

 

 

A 1ª AHP Final segue na Tabela 5.34. 

 

ii. 2ª AHP Final: Após a obtenção da 1ª AHP Final é calculado a 2ª AHP 

com os valores da matriz sendo: valor da célula da 1ª AHP multiplicado 

pela prioridade final dos modos de falha (valor da coluna 5 da 1ª AHP 

Final), tal como mostrado na  

iii. Equação 5.14.  

𝑋𝑖𝑗
2ª 𝐴𝐻𝑃 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =  𝑋𝑖𝑗

1ª 𝐴𝐻𝑃 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 × 𝑋𝑖5
1ª 𝐴𝐻𝑃 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 

 
EQUAÇÃO 5.1414 

 
 

                                            
13 A Equação 5.13 apresenta como é definido o valor de cada célula da 1ª Matriz AHP Final. (O AUTOR, 
2021). 
14 A Equação 5.14 apresenta o cálculo das células da 2 ª Matriz AHP Final. (O AUTOR, 2021). 
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Desta forma, é possível somar as colunas e descobrir a prioridade em 

porcentagem de cada um dos meios de monitoramento em relação a todos os modos 

de falha, tal como apresentado na Tabela 5.35. Um ponto interessante dessa análise 

da AHP Final realizada para os monitoramentos por modo de falha foi a proporção 

dos meios de monitoramento (instrumentação 34%, inspeção 33%, análise de projeto 

33%). É possível observar na Tabela 5.35: 2ª AHP FINAL. (O AUTOR, 2021)Tabela 

5.35que houve praticamente uma divisão igualitária das importâncias gerais dos 

meios de monitoramento para cada modo de falha, apesar de haver suas 

especificidades e meios mais importantes individualmente. Isso permite concluir que 

nesse contexto, todos os monitoramentos são importantes em geral, além de verificar 

qual é o prioritário para cada modo de falha. 

Em relação à coerência dos resultados, é possível observar tanto na Tabela 

5.34 e Tabela 5.35 que a distribuição das prioridades ocorreu de forma balanceada, 

ou seja, não houve extremos evidentes. Outro ponto, as ações que inicialmente foram 

julgadas pelo engenheiro responsável como de elevada gravidade, urgência de 

resolução e tendência de piora foram retratadas na matriz final com sua real 

prioridade. Essa prioridade claramente está influenciada pelos fatores de ponderação 

e pelos meios de monitoramento que indicam o mais próximo da real situação de risco. 

Um exemplo que mostra a coerência das análises é visto pelo modo de falha 2.1.3 

(movimentação vertical ou horizontal na superestrutura do corpo da barragem). Nesse 

modo de falha estão reunidas as ações que estavam englobadas nos grupos 

recalques e deslocamentos e manutenção da instrumentação. É possível notar que a 

classificação GUT para todas as ações desse grupo tiveram o mesmo resultado (G=4, 

T=4 e U=4). Além disso, o fator de ponderação foi utilizado, pois na situação hipotética 

a topografia e medidores de junta indicaram que os deslocamentos não estão 

atualizados e a inspeção subaquática indicou que há fissuras no paramento. Sendo 

assim, o fator de ponderação majorou duas das 4 ações ligadas ao modo de falha 

2.1.3. Ou seja, além da classificação GUT do responsável, o sistema entendeu pelos 

meios de monitoramento que deveria haver uma majoração. O próximo passo foi a 

comparação entre ações na AHP e entre os meios de monitoramento. O resultado foi 

que o modo de falha 2.1.3 representa o 2º modo mais prioritário na análise 

(empatando com o modo 1.2.2). Além disso, a AHP indicou que o acompanhamento 

da instrumentação e uma análise do projeto devem ser prioritariamente conduzidas 

em relação a continuidade da avaliação e resolução desse modo de falha.  
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TABELA 5.34: 1ª AHP FINAL. (O AUTOR, 2021) 

Matriz de comparação Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade Final 
Modos de Falha 

1.1.2  
Fundação - Fundação da Barragem - Movimentação (vertical e horizontal) 

e/ou perda de contato estrutura-fundação 
41% 11% 48% 15% 

1.2.2 
Fundação - Ombreiras e "abraços" - Movimentação (vertical e horizontal) 

28% 62% 10% 17% 

2.1.1 
Superestrutura - Corpo da Barragem (incluindo filtros e drenos) - Trincas 

24% 55% 21% 3% 

2.1.3 
Superestrutura - Corpo da Barragem (incluindo filtros e drenos) - 

Movimentação (vertical e horizontal) 
42% 13% 46% 17% 

2.3.1 
Superestrutura - Elementos Civis adicionais ao corpo da barragem (túneis, 

galerias, obras civis de concreto ou de material diferente da barragem) - 
Deformações 

49% 31% 20% 18% 

3.1.4 
Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada d´Água) - Obras Civis - 

Degradação do Material (Concreto) 
12% 61% 27% 3% 

3.2.1 
Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada d´Água) - Equipamentos 

Eletromecânicos - Obstrução/Mal funcionamento de Comportas do 
Vertedouro 

10% 53% 37% 12% 

3.2.4 
Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada d´Água) - Equipamentos 

Eletromecânicos - Erro operacional 
61% 9% 30% 8% 

4.1.2 
Reservatório - Margens e Encostas - Queda de Blocos/Instabilidade 

Geológica de Taludes 
10% 33% 57% 8% 
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TABELA 5.35: 2ª AHP FINAL. (O AUTOR, 2021) 

Matriz de comparação Instrumentação Inspeção 
Análise de 

Estabilidade/Projeto 
Prioridade Final 
Modos de Falha 

1.1.2  
Fundação - Fundação da Barragem - Movimentação (vertical e horizontal) e/ou perda 

de contato estrutura-fundação 
6% 2% 7% 15% 

1.2.2 
Fundação - Ombreiras e "abraços" - Movimentação (vertical e horizontal) 

5% 10% 2% 17% 

2.1.1 
Superestrutura - Corpo da Barragem (incluindo filtros e drenos) - Trincas 

1% 1% 1% 3% 

2.1.3 
Superestrutura - Corpo da Barragem (incluindo filtros e drenos) - Movimentação 

(vertical e horizontal) 
7% 2% 8% 17% 

2.3.1 
Superestrutura - Elementos Civis adicionais ao corpo da barragem (túneis, galerias, 

obras civis de concreto ou de material diferente da barragem) - Deformações 
9% 6% 3% 18% 

3.1.4 
Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada d´Água) - Obras Civis - Degradação 

do Material (Concreto) 
0% 2% 1% 3% 

3.2.1 
Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada d´Água) - Equipamentos 

Eletromecânicos - Obstrução/Mal funcionamento de Comportas do Vertedouro 
1% 6% 4% 12% 

3.2.4 
Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada d´Água) - Equipamentos 

Eletromecânicos - Erro operacional 
5% 1% 2% 8% 

4.1.2 
Reservatório - Margens e Encostas - Queda de Blocos/Instabilidade Geológica de 

Taludes 
1% 3% 5% 8% 

Prioridade Final Métodos de Análise 34% 33% 33%  
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5.5 CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 
Após as análises realizadas: GUT, separação em modos de falha, AHP dos 

modos de falha e AHP dos modos de monitoramento em relação a falha, segue a fase 

de classificação de risco para as situações apresentadas.  

Como forma de subsidiar a classificação, foi revisada a matriz apresentada 

por Central Water Comission (2019) e FEMA (2015).  

Central Water Comission (2019) divide os modos de falha em classes variando 

de a à d, tal como apresentado na Tabela 5.36. Nessas classes são avaliadas a 

progressão do modo de falha (de não observado e crível até iminente) e das 

consequências que esse modo pode causar.  

TABELA 5.36: CLASSIFICAÇÃO DOS MODOS DE FALHA. (CENTRAL WATER COMISSION, 2019) 

 

Uma outra abordagem relatada por Central Water Comission (2019) e 

compartilhada por FEMA (2015) foi a classificação dos modos de falha segundo uma 

matriz que relaciona a probabilidade de ocorrência e a consequência estimada 

(Tabela 5.37). Nessa matriz são estipuladas pontuações em relação aos quadrantes 

significativos e um exemplo de consideração de alguns modos de falha (colapso nas 

comportas, galgamento, instabilidade sísmica, erosão interna) são realizados e logo 

apresentados na Tabela 5.38. 
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TABELA 5.37: MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO E PONTUAÇÃO DA PROBABILIDADE E 
CONSEQUENCIA. (CENTRAL WATER COMISSION, 2019) 

 

TABELA 5.38: CLASSIFICAÇÃO DE ALGUNS MODOS DE FALHA DE ACORDO COM 
PROBABILIDADE E CONSEQUÊNCIA. (CENTRAL WATER COMISSION, 2019) 

 

FEMA (2015) apresenta um entendimento similar ao apresentado, 

contemplando também em uma matriz a consequência e a probabilidade de 

ocorrência. A grande diferença entre essas matrizes é a fronteira estabelecida por 

FEMA – linha tracejada na matriz da Tabela 5.39 – que divide duas regiões do gráfico. 
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Essa fronteira foi estabelecida com base no risco intrínseco e o risco tolerável 

apresentados no item 2.4.  

TABELA 5.39: MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO SEGUNDO PROBABILIDADE E 
CONSEQUÊNCIA. (FEMA, 2015). 

 

Com base nessas referenciais e de acordo com as classificações de risco da 

GUT (apresentada no item 5.3) foi produzida a matriz apresentada na Tabela 5.40 

com os quadrantes classificados segundo o ordenamento crescente dos valores da 

GUT.  

A partir desta matriz, levando em conta o grau de risco da GUT, foi elaborada 

a matriz final de classificação de risco, que  considera o grau de risco e o resultado 

das prioridades dos modos de falha segundo a AHP (apresentada no item 0). A matriz 

final de classificação de risco segue na Tabela 5.41.  

 

TABELA 5.40: MATRIZ EM QUADRANTES DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. (O AUTOR, 2021) 

muito alto R5 Moderado Médio Alto Alto 
Muito 
Alto 

Muito Alto 

alto R4 Baixo Moderado Médio Alto Alto Muito Alto 

moderado R3 Baixo Baixo Moderado Médio Alto Alto 

baixo R2 Remoto Baixo Baixo Moderado Médio Alto 

remoto R1 Remoto Remoto Baixo Baixo 
Moderad

o 
Médio 

  
Prioridade e Importância Modo de Falha 
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TABELA 5.41: MATRIZ FINAL DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. (O AUTOR, 2021) 
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171 

 

A partir dos modos de falha classificados com o GUT, hierarquizados após as 

iterações previstas no AHP e ponderados em relação ao seu meio de monitoramento 

(AHP de prioridade de monitoramento e ponderação na GUT usando esses resultados 

de prioridade), foi possível classificar as ações perante o seu grau de risco e prioridade 

no modo de falha. O esquema de cores do gráfico seguiu as cores apresentadas na 

Tabela 5.40 como modelo.  

Como análise dos resultados, dentre as ações hipotéticas levantadas, foi 

indicado ao avaliador da barragem que os modos de falha 2.3.1, 1.2.1 e 2.1.3 são os 

que apresentam maior risco e devem ser priorizados. Dessa forma, o conjunto de 

ações que está relacionado a esses modos de falha devem ser avaliados com objetivo 

de serem solucionados. Os meios de monitoramento devem ser consultados, para se 

verificar o que foi atribuído a esses modos de falha visando serem os prioritários. 

Assim, a ferramenta auxilia graficamente na análise de ações de manutenção, 

numericamente por meio da pontuação GUT e de forma interativa com a ponderação, 

comparação e hierarquização que o AHP fornece nessa metodologia desenvolvida. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Essa dissertação analisou desde os métodos de avaliação de risco 

recorrentes na bibliografia, considerando uma instrumentação mínima presenta na 

estrutura hipotética até  uma formulação de avaliação de risco seguindo múltiplas 

ferramentas, até a classificação final dos riscos perante o comportamento da 

estrutura, os modos de monitoramento (instrumentação, inspeção e análises de 

projeto) e o grau de risco envolvido. As análises realizadas auxiliaram na busca do 

objetivo geral que compreendeu ao desenvolvimento de uma metodologia de análise 

de risco. Foi desenvolvido um modelo de avaliação das principais ações de 

manutenção a serem realizadas, considerando os riscos, falhas e efeitos associados. 

A análise de risco e a metodologia proposta e desenvolvida resultou em gráficos de 

classificação de risco e prioridade de ações ligadas aos modos de falha. Além disso, 

foi possível verificar qual dos meios de monitoramento eram os prioritários em relação 

a cada modo de falha e como uma ponderação baseada na avaliação desses 

monitoramentos poderia ser conduzida (etapa da ponderação da GUT no plano de 

ação). De posse da metodologia desenvolvida, é possível integrá-la a Plano de 

Segurança de Barragens.  

Pode-se afirmar que o método de análise de risco desenvolvido é inovador 

mesmo que tenham sido utilizadas ferramentas já conhecidas (GUT e AHP). Aliado 

as ferramentas citadas, tentou-se utilizar a análise de modo de falha (FMEA), 

entretanto, não foi possível porque era necessário um número maior de dados da 

estrutura, mesmo que alguns tenham sido elencados.  

Mais especificamente, com base na classificação GUT, na divisão em modos 

de falha, nas consecutivas matrizes AHP desenvolvidas e na correlação com os 

monitoramentos, foi possível observar quais seriam os principais modos de falha e as 

ações relacionadas que devem ser priorizadas pelo responsável pela barragem e, 

dentre as ações de monitoramento, quais as principais para que o sistema, 

automaticamente, reavalie o peso e classificação das ações. Em relação à efetividade, 

a estrutura da análise de risco proposta conseguiu, a partir de uma avaliação do 

profissional da barragem, reconsiderar os cálculos com base nos parâmetros lidos 

pelos meios de monitoramento e apresentar os modos de falha prioritários. O 

resultado foi coerente, pois validou a classificação inicial das ações e divisões dos 

modos de falha, porém refinando quais os pontos de ponderação, quais os principais 
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meios de monitoramento deveriam ser avaliados e quais dos modos de falha devem 

depreender maior atenção para terem atuação - graças ao risco levantado.   

Um futuro software de gestão de segurança de barragens, poderá auxiliar em 

pesquisas sobre o tema, em uma reunião mais efetiva das documentações presentes 

no Plano de Segurança de Barragens e em uma maior confiabilidade das análises e 

de uma percepção geral de segurança.  

Como trabalhos futuros, sugere-se a divisão dos grupos que foram 

considerados na AHP de acordo com os modos de falha, partindo-se, por exemplo, 

do FMEA para definição e avaliação dos resultados nesta primeira etapa do sistema 

aqui proposto. A escolha de não ser utilizada tal metodologia para divisão em modos 

de falha neste momento teve relação com justamente analisar inicialmente se a 

vinculação de cálculo da GUT, com ponderação baseada na instrumentação e por fim 

ordenamento na AHP fornece resultados para ações que possam ser realizadas em 

conjunto para determinado problema. Era necessário saber primeiramente, em 

relação a uma barragem em que não se definiu quais as falhas seriam analisadas, se 

as ações que eram consideradas já prioritárias confirmariam sua consideração.  

Segundo os resultados obtidos e apresentados nesta dissertação, pode-se 

afirmar que são coerentes e que o uso de mais uma metodologia poderia refinar o 

sistema aqui proposto (como exemplo a metodologia FMEA, com índice de prioridade 

de risco).  Além disso, é possível afirmar que o método funciona tendo o papel do 

avaliador inicial um importante aspecto, porém os monitoramentos da estrutura e a 

divisão em modos de falha permite uma reanálise mais direta e possível de priorizar 

as atividades com maior risco agregado. Apesar dos resultados satisfatórios 

demonstrando que há utilidade no método, o mesmo deve ser aplicado a outros tipos 

de barramentos e situações para um maior critério científico. Buscou-se o uso em uma 

barragem genérica e que envolve várias técnicas construtivas para justamente 

atender a mais casos e estar alinhado com o rigor da pesquisa, porém sempre é válido 

a testagem e replicações em diferentes situações. Em relação às premissas adotadas 

nesse estudo, partiu-se de uma organização documental das situações apontadas na 

barragem e de inspeções efetivas com profissionais capacitados para verificar as 

ações a serem executadas. No caso retratado essas ações foram fictícias, porém 

buscando retratar diversas situações que seriam percebidas em inspeções, 

monitoramento da instrumentação, investigações adicionais e serviços específicos na 

estrutura. Caso não tenha uma organização das ações levantadas e do plano de 
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segurança em si, o uso do método fica restrito, pois não se consegue garantir eu todas 

as situações de risco já levantadas estarão organizadas para sua utilização.  

A gestão de riscos de segurança de barragens está em constante atualização 

e espera-se que com o sistema desenvolvido nessa dissertação possa-se melhorar o 

conhecimento dos riscos intrínsecos à estrutura e refinar as análises e manutenções 

necessárias. Finalmente, o último passo será utilizar a metodologia aqui proposta em 

uma barragem em operação, e não apenas em um caso hipotético como 

apresentando, buscando perceber se os resultados estão coerentes em relação ao 

histórico, nível de risco e anomalias identificadas.  
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ANEXO 1 – Construção das Matrizes AHP para cada Modo de Falha 
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TABELA ANEXO.1: 1ª AHP MODO DE FALHA 1.1.2 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

  

1.1.2 

Fundação - Fundação da Barragem - 

Movimentação (vertical e horizontal) 

e/ou perda de contato estrutura-

fundação

Instrumentação Inspeção Análise de Estabilidade/Projeto

Instrumentação 1 3 1

Inspeção 0,33 1 0,20

Análise de Estabilidade/Projeto 1 5 1

2,33 9,00 2,20
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TABELA ANEXO.2: 2ª AHP MODO DE FALHA 1.1.2 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

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 (%)

Instrumentação 0,43 0,33 0,45 41%

Inspeção 0,14 0,11 0,09 11%

Análise de Estabilidade/Projeto 0,43 0,56 0,45 48%

2,33 9,00 2,20
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TABELA ANEXO.3: 3ª AHP MODO DE FALHA 1.1.2 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 

Fundação - Fundação da Barragem - 

Movimentação (vertical e horizontal) e/ou perda 

de contato estrutura-fundação

Instrumentação Inspeção
Análise de 

Estabilidade/Projeto
Soma de Pesos

Instrumentação 0,41 0,34 0,48 1,23

Inspeção 0,14 0,11 0,10 0,35

Análise de Estabilidade/Projeto 0,41 0,57 0,48 1,46

Peso 41% 11% 48%
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TABELA ANEXO.4: CÁLCULO DE CONSISTÊNCIA DO MODO DE FALHA 1.1.2 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

Soma dos Pesos Prioridades Peso/Prioridade

1,23 41% 3,03

0,35 11% 3,01 (λmax - n) / (n-1)
índice de consistência atual

(CI)

índice de consistência Saaty 

(RI)

Consistência

(CR)

1,46 48% 3,04 0,0146 0,0146 0,5800 0,0251

9,09

3,03

A consistência tem que ser < 0,1 --> portanto nossa decisão foi bem consistente. 

Se fosse incosistente, teria que fazer uma nova rodada de julgamentos

λmax

TOTAL

Cálculo de Consistência

(CR)
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TABELA ANEXO.5: 1ª AHP MODO DE FALHA 1.2.2 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

1.2.2

Fundação - Ombreiras e "abraços" - 

Movimentação (vertical e horizontal)

Instrumentação Inspeção Análise de Estabilidade

Instrumentação 1 0,33 4

Inspeção 3 1 5

Análise de Estabilidade 0,25 0,20 1

4,25 1,53 10,00
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TABELA ANEXO.6: 2ª AHP MODO DE FALHA 1.2.2 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

1.2.2

Fundação - Ombreiras e "abraços" - 

Movimentação (vertical e horizontal)

Instrumentação Inspeção
Análise de 

Estabilidade/Projeto
Prioridade (%)

Instrumentação 0,24 0,22 0,40 28%

Inspeção 0,71 0,65 0,50 62%

Análise de Estabilidade/Projeto 0,06 0,13 0,10 10%

4,25 1,53 10,00
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TABELA ANEXO.7: 3ª AHP MODO DE FALHA 1.2.2 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2

Fundação - Ombreiras e "abraços" - 

Movimentação (vertical e horizontal)

Instrumentação Inspeção
Análise de 

Estabilidade/Projeto
Soma de Pesos

Instrumentação 0,28 0,21 0,39 0,88

Inspeção 0,85 0,62 0,48 1,95

Análise de Estabilidade/Projeto 0,07 0,12 0,10 0,29

Peso 0,28 0,62 0,10
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TABELA ANEXO.8: CÁLCULO DE CONSISTÊNCIA DO MODO DE FALHA 1.1.2 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soma dos Pesos Prioridades Peso/Prioridade

0,876 28% 3,083283343

1,954 62% 3,155127323 (λmax - n) / (n-1)
índice de consistência atual

(CI)

índice de consistência Saaty 

(RI)

Consistência

(CR)

0,291 10% 3,021662246 0,0433 0,0433 0,5800 0,0747

9,26

3,09

Cálculo de Consistência

(CR)

TOTAL
A consistência tem que ser < 0,1 --> portanto nossa decisão foi bem consistente. 

Se fosse incosistente, teria que fazer uma nova rodada de julgamentos

λmax
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TABELA ANEXO.9: 1ª AHP MODO DE FALHA 2.1.1 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

2.1.1

Superestrutura - Corpo da Barragem 

(incluindo filtros e drenos) - Trincas

Instrumentação Inspeção Análise de Estabilidade

Instrumentação 1 0,50 1

Inspeção 2 1 3

Análise de Estabilidade 1 0,33 1

4,00 1,83 5,00



191 

 

TABELA ANEXO.10: 2ª AHP MODO DE FALHA 2.1.1 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

2.1.1

Superestrutura - Corpo da Barragem (incluindo 

filtros e drenos) - Trincas

Instrumentação Inspeção
Análise de 

Estabilidade/Projeto
Prioridade (%)

Instrumentação 0,25 0,27 0,20 24%

Inspeção 0,5 0,55 0,60 55%

Análise de Estabilidade/Projeto 0,25 0,18 0,20 21%

4,00 1,83 5,00



192 

 

TABELA ANEXO.11: 3ª AHP MODO DE FALHA 2.1.1 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Superestrutura - Corpo da Barragem (incluindo 

filtros e drenos) - Trincas

Instrumentação Inspeção
Análise de 

Estabilidade/Projeto
Soma de Pesos

Instrumentação 0,24 0,27 0,21 0,73

Inspeção 0,48 0,55 0,63 1,66

Análise de Estabilidade/Projeto 0,24 0,18 0,21 0,63

Peso 24% 55% 21%
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TABELA ANEXO.12: CÁLCULO DE CONSISTÊNCIA DO MODO DE FALHA 2.1.1 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soma dos Pesos Prioridades Peso/Prioridade

0,726 24% 3,012578616

1,662 55% 3,03038674 (λmax - n) / (n-1)
índice de consistência atual

(CI)

índice de consistência Saaty 

(RI)

Consistência

(CR)

0,634 21% 3,011990408 0,0092 0,0092 0,5800 0,0158

9,05

3,02

Cálculo de Consistência

(CR)

TOTAL
A consistência tem que ser < 0,1 --> portanto nossa decisão foi bem consistente. 

Se fosse incosistente, teria que fazer uma nova rodada de julgamentos

λmax
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TABELA ANEXO.13: 1ª AHP MODO DE FALHA 2.1.3 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

2.1.3

Superestrutura - Corpo da Barragem 

(incluindo filtros e drenos) - 

Movimentação (vertical e horizontal)

Instrumentação Inspeção Análise de Estabilidade

Instrumentação 1 3 1

Inspeção 0,33 1 0,25

Análise de Estabilidade 1 4 1

2,33 8,00 2,25
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TABELA ANEXO.14: 2ª AHP MODO DE FALHA 2.1.3 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

2.1.3

Superestrutura - Corpo da Barragem (incluindo 

filtros e drenos) - Movimentação (vertical e 

horizontal)

Instrumentação Inspeção
Análise de 

Estabilidade/Projeto
Prioridade (%)

Instrumentação 0,43 0,38 0,44 42%

Inspeção 0,14 0,13 0,11 13%

Análise de Estabilidade/Projeto 0,43 0,50 0,44 46%

2,33 8,00 2,25
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TABELA ANEXO.15: 3ª AHP MODO DE FALHA 2.1.3 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

Superestrutura - Corpo da Barragem (incluindo 

filtros e drenos) - Movimentação (vertical e 

horizontal)

Instrumentação Inspeção
Análise de 

Estabilidade/Projeto
Soma de Pesos

Instrumentação 0,42 0,38 0,46 1,25

Inspeção 0,14 0,13 0,11 0,38

Análise de Estabilidade/Projeto 0,42 0,51 0,46 1,38

Peso 42% 13% 46%
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TABELA ANEXO.16: CÁLCULO DE CONSISTÊNCIA DO MODO DE FALHA 2.1.3 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

Soma dos Pesos Prioridades Peso/Prioridade

1,253 42% 3,011128776

0,379 13% 3,003490401 (λmax - n) / (n-1)
índice de consistência atual

(CI)

índice de consistência Saaty 

(RI)

Consistência

(CR)

1,379 46% 3,01300578 0,0046 0,0046 0,5800 0,0079

9,03

3,01

Cálculo de Consistência

(CR)

TOTAL
A consistência tem que ser < 0,1 --> portanto nossa decisão foi bem consistente. 

Se fosse incosistente, teria que fazer uma nova rodada de julgamentos

λmax
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TABELA ANEXO.17: 1ª AHP MODO DE FALHA 2.3.1 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Superestrutura - Elementos Civis 

adicionais ao corpo da barragem (túneis, 

galerias, obras civis de concreto ou de 

material diferente da barragem ) - 

Instrumentação Inspeção Análise de Estabilidade

Instrumentação 1 2 2

Inspeção 0,5 1 2

Análise de Estabilidade 0,5 0,5 1

2 3,5 5
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TABELA ANEXO.18: 2ª AHP MODO DE FALHA 2.3.1 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

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 (%)

Instrumentação 0,50 0,57 0,40 49%

Inspeção 0,25 0,29 0,40 31%

Análise de Estabilidade/Projeto 0,25 0,14 0,20 20%

2,00 3,50 5,00
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TABELA ANEXO.19: 3ª AHP MODO DE FALHA 2.3.1 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

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
Soma de Pesos

Instrumentação 0,49 0,62 0,40 1,51

Inspeção 0,25 0,31 0,40 0,95

Análise de Estabilidade/Projeto 0,25 0,16 0,20 0,60

Peso 49% 31% 20%
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TABELA ANEXO.20: CÁLCULO DE CONSISTÊNCIA DO MODO DE FALHA 2.3.1 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

Soma dos Pesos Prioridades Peso/Prioridade

1,510 49% 3,077669903

0,952 31% 3,053435115 (λmax - n) / (n-1)
índice de consistência atual

(CI)

índice de consistência Saaty 

(RI)

Consistência

(CR)

0,599 20% 3,030120482 0,0269 0,0269 0,5800 0,0463

9,16

3,05

Cálculo de Consistência

(CR)

TOTAL
A consistência tem que ser < 0,1 --> portanto nossa decisão foi bem consistente. 

Se fosse incosistente, teria que fazer uma nova rodada de julgamentos

λmax
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TABELA ANEXO.21: 1ª AHP MODO DE FALHA 3.1.4 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

3.1.4

Estruturas de Concreto (Vertedouro e 

Tomada d´Água) - Obras Civis - Degradação 

do Material (Concreto)

Instrumentação Inspeção Análise de Estabilidade

Instrumentação 1 0,25 0,33

Inspeção 4 1 3

Análise de Estabilidade 3 0,33 1

8,00 1,58 4,33
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TABELAANEXO.22: 2ª AHP MODO DE FALHA 3.1.4 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

3.1.4

Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada 

d´Água) - Obras Civis - Degradação do Material 

(Concreto)

Instrumentação Inspeção
Análise de 

Estabilidade/Projeto
Prioridade (%)

Instrumentação 0,13 0,16 0,08 12%

Inspeção 0,50 0,63 0,69 61%

Análise de Estabilidade/Projeto 0,38 0,21 0,23 27%

8,00 1,58 4,33
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TABELA ANEXO.23: 3ª AHP MODO DE FALHA 3.1.4 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

3.1.4

Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada 

d´Água) - Obras Civis - Degradação do Material 

(Concreto)

Instrumentação Inspeção
Análise de 

Estabilidade/Projeto
Soma de Pesos

Instrumentação 0,12 0,15 0,09 0,36

Inspeção 0,48 0,61 0,82 1,90

Análise de Estabilidade/Projeto 0,36 0,20 0,27 0,83

Peso 12% 61% 27%
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TABELA ANEXO.24: CÁLCULO DE CONSISTÊNCIA DO MODO DE FALHA 3.1.4 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soma dos Pesos Prioridades Peso/Prioridade

0,363 12% 3,023441163

1,904 61% 3,131798002 (λmax - n) / (n-1)
índice de consistência atual

(CI)

índice de consistência Saaty 

(RI)

Consistência

(CR)

0,835 27% 3,067162637 0,0371 0,0371 0,5800 0,0639

9,22

3,07

Cálculo de Consistência

(CR)

TOTAL
A consistência tem que ser < 0,1 --> portanto nossa decisão foi bem consistente. 

Se fosse incosistente, teria que fazer uma nova rodada de julgamentos

λmax
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TABELA ANEXO.25: 1ª AHP MODO DE FALHA 3.2.1 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

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

Instrumentação 1 0,25 0,20

Inspeção 4 1 2

Análise de Estabilidade/Projeto 5 0,50 1

10,00 1,75 3,20
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TABELA ANEXO.26: 2ª AHP MODO DE FALHA 3.2.1 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021)  

 

 

 

 

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 (%)

Instrumentação 0,10 0,14 0,06 10%

Inspeção 0,40 0,57 0,63 53%

Análise de Estabilidade/Projeto 0,50 0,29 0,31 37%

10,00 1,75 3,20
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TABELA ANEXO.27: 3ª AHP MODO DE FALHA 3.2.1 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

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
Soma de Pesos

Instrumentação 0,10 0,13 0,07 0,31

Inspeção 0,41 0,53 0,73 1,67

Análise de Estabilidade/Projeto 0,51 0,27 0,37 1,14

Peso 10% 53% 37%
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TABELA ANEXO.28: CÁLCULO DE CONSISTÊNCIA DO MODO DE FALHA 3.2.1 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soma dos Pesos Prioridades Peso/Prioridade

0,308 10% 3,026315789

1,671 53% 3,140939597 (λmax - n) / (n-1)
índice de consistência atual

(CI)

índice de consistência Saaty 

(RI)

Consistência

(CR)

1,141 37% 3,117073171 0,0474 0,0474 0,5800 0,0817

9,28

3,09

Cálculo de Consistência

(CR)

TOTAL
A consistência tem que ser < 0,1 --> portanto nossa decisão foi bem consistente. 

Se fosse incosistente, teria que fazer uma nova rodada de julgamentos

λmax
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TABELA ANEXO.29: 1ª AHP MODO DE FALHA 3.2.4 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada 

d´Água) - Equipamentos Eletromecânicos - 

Erro operacional

Instrumentação Inspeção Análise de Estabilidade/Projeto

Instrumentação 1 5 3,00

Inspeção 0,20 1 0,20

Análise de Estabilidade/Projeto 0,33 5 1

1,53 11,00 4,20
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TABELA ANEXO.30: 2ª AHP MODO DE FALHA 3.2.4 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

3.2.4

Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada 

d´Água) - Equipamentos Eletromecânicos - Erro 

operacional

Instrumentação Inspeção
Análise de 

Estabilidade/Projeto
Prioridade (%)

Instrumentação 0,65 0,45 0,71 61%

Inspeção 0,13 0,09 0,05 9%

Análise de Estabilidade/Projeto 0,22 0,45 0,24 30%

1,53 11,00 4,20
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TABELA ANEXO.31: 3ª AHP MODO DE FALHA 3.2.4 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

3.2.4

Estruturas de Concreto (Vertedouro e Tomada 

d´Água) - Equipamentos Eletromecânicos - Erro 

operacional

Instrumentação Inspeção
Análise de 

Estabilidade/Projeto
Soma de Pesos

Instrumentação 0,61 0,45 0,91 1,97

Inspeção 0,12 0,09 0,06 0,27

Análise de Estabilidade/Projeto 0,20 0,45 0,30 0,95

Peso 61% 9% 30%



213 

 

TABELA ANEXO.32: CÁLCULO DE CONSISTÊNCIA DO MODO DE FALHA 3.2.4 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soma dos Pesos Prioridades Peso/Prioridade

1,965 61% 3,237726098

0,272 9% 3,030790763 (λmax - n) / (n-1)
índice de consistência atual

(CI)

índice de consistência Saaty 

(RI)

Consistência

(CR)

0,954 30% 3,144777663 0,0689 0,0689 0,5800 0,1188

9,41

3,14

Cálculo de Consistência

(CR)

TOTAL
A consistência tem que ser < 0,1 --> portanto nossa decisão foi bem consistente. 

Se fosse incosistente, teria que fazer uma nova rodada de julgamentos

λmax
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TABELA ANEXO.33: 1ª AHP MODO DE FALHA 4.1.2 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

4.1.2

Reservatório - Margens e Encostas - Queda de 

Blocos/Instabilidade Geológica de Taludes

Instrumentação Inspeção Análise de Estabilidade/Projeto

Instrumentação 1 0,25 0,20

Inspeção 4 1 0,50

Análise de Estabilidade/Projeto 5 2 1

10,00 3,25 1,70
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TABELA ANEXO.34: 2ª AHP MODO DE FALHA 4.1.2 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

4.1.2

Reservatório - Margens e Encostas - Queda de 

Blocos/Instabilidade Geológica de Taludes

Instrumentação Inspeção
Análise de 

Estabilidade/Projeto
Prioridade (%)

Instrumentação 0,10 0,08 0,12 10%

Inspeção 0,40 0,31 0,29 33%

Análise de Estabilidade/Projeto 0,50 0,62 0,59 57%

10,00 3,25 1,70
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TABELA ANEXO.35: 3ª AHP MODO DE FALHA 4.1.2 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2

Reservatório - Margens e Encostas - Queda de 

Blocos/Instabilidade Geológica de Taludes

Instrumentação Inspeção
Análise de 

Estabilidade/Projeto
Soma de Pesos

Instrumentação 0,10 0,08 0,11 0,30

Inspeção 0,39 0,33 0,28 1,01

Análise de Estabilidade/Projeto 0,49 0,67 0,57 1,73

Peso 10% 33% 57%
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TABELA ANEXO.36: CÁLCULO DE CONSISTÊNCIA DO MODO DE FALHA 4.1.2 EM RELAÇÃO AO MONITORAMENTO. (O AUTOR, 2021) 

 

 

 

Soma dos Pesos Prioridades Peso/Prioridade

0,295 10% 3,006912442

1,011 33% 3,026422764 (λmax - n) / (n-1)
índice de consistência atual

(CI)

índice de consistência Saaty 

(RI)

Consistência

(CR)

1,727 57% 3,04063745 0,0123 0,0123 0,5800 0,0213

9,07

3,02

Cálculo de Consistência

(CR)

TOTAL
A consistência tem que ser < 0,1 --> portanto nossa decisão foi bem consistente. 

Se fosse incosistente, teria que fazer uma nova rodada de julgamentos

λmax


