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Resumo 

 

Neste trabalho de conclusão de curso são apresentadas considerações quanto ao 

gerenciamento de riscos em barragens. As principais práticas recomendadas pelo PMBOK e 

órgãos ligados à segurança de barragens foram estudadas, sendo consenso à importância dos 

processos de planejamento, identificação, análise, planejamento das respostas e controle dos 

riscos. Os principais bancos de dados de barragens serviram de subsídio para a determinação 

do número de grandes barragens atualmente em operação no mundo, assim como para 

fornecer informações a respeito dos seus usos, dimensões, materiais de construção e tipo. De 

um universo de mais de 55 mil grandes barragens, a maioria é de terra e utilizada para a 

irrigação. Instituições de renome internacional foram consultadas para identificar os modos de 

falha mais comuns, danos potenciais, métodos de análise e controle dos riscos. Notou-se que o 

Galgamento, as falhas na fundação, erosão interna e piping são as principais causas 

responsáveis pela ruptura de barragens, sendo crucial, desde a fase de projeto, avaliar se os 

riscos são aceitáveis. Os danos potenciais dependem muito do ambiente de inserção da 

barragem, sendo os impactos sociais, ambientais e econômicos. O monitoramento e controle 

contam atualmente com uma infinidade de instrumentos e modelagens computacionais 

permitindo o acompanhamento de grande parte das variáveis de uma barragem. Concluiu-se 

que o gerenciamento de riscos ainda não é prática comum na maioria das barragens, porém 

nos últimos anos houve um grande avanço nesse sentido, visto a menor tolerabilidade da 

sociedade ao rompimento de barragens. 

 

 Palavras Chave: Gerenciamento de projetos. Gerenciamento de riscos. Barragem. 

Hidrelétrica. 

 



 

 

Abstract 

 

In this course competition assignment are presented consideration about the management of 

dam’s risks. The main practices that are recommended by the PMBOK and agencies related to 

the safety of dams were studied, and the importance of planning, identification, analysis, 

response planning and risk control processes was agreed. The main dam databases served as a 

subsidy for the determination of the number of large dams currently in operation in the world, 

as well as to provide information on their uses, dimensions, building materials and type. Of a 

universe of more than 55 thousand large dams, most are earthen dams and used for irrigation. 

Internationally renowned institutions have been consulted to identify the most common failure 

modes, potential damages, methods of risk analysis and control. It was noted that 

Overtopping, foundation failures, internal erosion and piping are the main causes responsible 

for dam failures, and that it is crucial, from the project phase, to assess if the risks are 

acceptable. The potential damages depend heavily on the environment of insertion of the dam, 

with social, environmental and economic impacts. Monitoring and control currently count 

with a multitude of instruments and computer modelling, allowing the monitoring of most of 

the variables of a dam. It was concluded that risk management is still not common practice in 

most dams, but in recent years there has been a great advance in this sense, since the society is 

less tolerant to dam disruption. 

 

 Key Words: Project Management. Risk Management. Dam. Hydroelectric. 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Número de barragens por uso. ............................................................................... 8 

Figura 2 – Número de barragens por tipo. .............................................................................. 9 

Figura 3 – Relação entre análise, avaliação e gerenciamento de riscos. ................................. 11 

Figura 4 – Planejar o Gerenciamento dos riscos. .................................................................. 13 

Figura 5 – Identificar os riscos. ............................................................................................ 14 

Figura 6 – Percentual das causas responsáveis pela ruptura de barragens. ............................. 15 

Figura 7 – Arranjo esquemático da Política Nacional de Segurança de Barragens................. 20 

Figura 8 – Realizar a análise qualitativa dos riscos. .............................................................. 21 

Figura 9 – Realizar a análise quantitativa dos riscos. ............................................................ 30 

Figura 10 – Planejar as respostas aos riscos. ......................................................................... 35 

Figura 11 – Opções de resposta aos riscos. ........................................................................... 36 

Figura 12 – Controlar os riscos. ............................................................................................ 39 

Figura 13 – Instrumentação de barragens de concreto ........................................................... 41 

Figura 14 – Instrumentação de barragens de terra/enrocamento ............................................ 42 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Modos de falha para diferentes tipos de barragens............................................... 15 

Tabela 2 – Modos típicos de falhas de barragens .................................................................. 16 

Tabela 3 – Níveis de Avaliação de Riscos. ........................................................................... 19 

Tabela 4 – Metodologias para análise de risco ...................................................................... 21 

Tabela 5 – Quadro de classificação – Características Técnicas (Acumulação de água) ......... 23 

Tabela 6 – Quadro de classificação – Estado de Conservação (Acumulação de água) ........... 24 

Tabela 7 – Quadro de classificação – Plano de Segurança de Barragem (Acumulação de água)

 ............................................................................................................................................ 25 

Tabela 8 – Matriz de classificação quanto à Categoria de Risco ........................................... 27 

Tabela 9 – Quadro de classificação – Dano potencial associado (Acumulação de água) ....... 28 

Tabela 10 – Matriz de classificação quanto ao Dano Potencial Associado ............................ 29 

Tabela 11 – Matriz de categoria de risco e dano potencial associado .................................... 29 

Tabela 12 – Matriz de classificação de barragens ................................................................. 29 

Tabela 13 – Estatísticas de incidentes nos EUA e em 43 países associados ao ICOLD ......... 32 

Tabela 14 – Taxa de mortalidade recomendadas para estimar a perda de vidas resultantes da 

falha da barragem. ................................................................................................................ 33 

Tabela 15 – Periodicidade das Inspeções de Segurança Regulares de Barragem. .................. 40 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANA – Agência Nacional de Águas 

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 

CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

CBDB – Comitê Brasileiro de Barragens 

CCR – Concreto Compactado com Rolo 

CMP – Cheia Máxima Provável 

CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

DNAEE – Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica 

DNPM – Departamento Nacional de Produção Mineral 

FEMA – Federal Emergency Management Agency 

HEC – Hydrologic Engineering Center 

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

ICOLD – International Commission on Large Dams 

MW – Megawatt 

PAE – Plano de Ação Emergencial 

PCH – Pequena Central Hidrelétrica 

PMBOK – Project Management Body of Knowledge 

PMI – Project Management Institute 

PNSB – Plano Nacional de Segurança de Barragens 

SEDEC – Secretaria Nacional de Defesa Civil 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 1 

1.1 Considerações iniciais ............................................................................................... 1 

1.2 Formulação do problema .......................................................................................... 3 

1.3 Objetivos.................................................................................................................... 3 

1.3.1 Objetivo geral ............................................................................................................. 3 

1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................................. 3 

1.4 Questões problema .................................................................................................... 4 

1.5 Relevância do estudo ................................................................................................. 4 

1.6 Delimitação do estudo ............................................................................................... 5 

1.7 Organização do estudo .............................................................................................. 5 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA .......................................................................... 6 

2.1 Classificação da Pesquisa .......................................................................................... 6 

2.1.1 Abordagem ................................................................................................................. 6 

2.1.2 Fins ............................................................................................................................ 6 

2.1.3 Meios de Pesquisa ...................................................................................................... 6 

2.2 Caracterização da amostra da pesquisa ................................................................... 6 

2.3 Técnicas de coleta de dados ...................................................................................... 7 

2.4 Procedimentos de Análise de dados .......................................................................... 7 

2.5 Limitações do Método ............................................................................................... 7 

3 REVISÃO DA LITERATURA ................................................................................. 8 

3.1 Barragens .................................................................................................................. 8 

3.1.1 Uso ............................................................................................................................. 8 

3.1.2 Dimensão ................................................................................................................... 9 

3.1.3 Material de Construção ............................................................................................... 9 

3.1.4 Tipo ............................................................................................................................ 9 

3.2 Ruptura de Barragens ............................................................................................ 10 

3.3 Gerenciamento de Riscos ........................................................................................ 10 

3.4 Planejamento do Gerenciamento............................................................................ 12 

3.5 Identificação dos Riscos .......................................................................................... 13 

3.5.1 Identificar modos de falha ......................................................................................... 14 

3.5.2 Identificar danos potenciais. ...................................................................................... 18 



 

3.6 Análise dos Riscos ................................................................................................... 19 

3.6.1 Análise qualitativa .................................................................................................... 21 

3.6.2 Análise quantitativa .................................................................................................. 30 

3.7 Planejamento das respostas .................................................................................... 35 

3.7.1 Evitar ........................................................................................................................ 36 

3.7.2 Transferir .................................................................................................................. 36 

3.7.3 Mitigar...................................................................................................................... 37 

3.7.4 Aceitar ...................................................................................................................... 37 

3.7.5 Aceitação Passiva ..................................................................................................... 37 

3.7.6 Aceitação Ativa ........................................................................................................ 38 

3.8 Controle dos riscos .................................................................................................. 38 

3.8.1 Auscutação ............................................................................................................... 39 

4 Conclusões e Sugestões de Estudos futuros ............................................................ 43 

4.1 Conclusões ............................................................................................................... 43 

4.2 Recomendações para trabalhos futuros ................................................................. 44 

5 Referências bibliográficas ....................................................................................... 45 

 



1 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este capítulo introdutório tem por objetivo expor o tema do trabalho, seus objetivos e 

a sua relevância, assim como a organização e delimitação do estudo. 

1.1 Considerações iniciais 

A água é fundamental para o desenvolvimento sustentável, sendo que os recursos 

hídricos contribuem para a redução da pobreza, crescimento econômico e sustentabilidade 

ambiental, contribuindo desde a segurança alimentar e energética até a saúde humana e 

ambiental (UNESCO, 2015). 

Devido a esta importância, ao longo de mais de 4000 anos barragens e reservatórios 

têm sido utilizados como ferramentas para a administração dos extremos do ciclo hidrológico. 

Mesmo assim, de acordo com um levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

quase 750 milhões de pessoas no mundo têm dificuldade em obter água adequada para o 

consumo (WHO, 2014). 

O Brasil tem grande parte de sua energia elétrica gerada a partir de fontes renováveis. 

Em 2015, 64% da energia foi gerada por usinas hidrelétricas, proporcionando indicadores de 

emissões de CO2 muito menores do que a média mundial (MME, 2016). Porém, para que esta 

fonte tenha um aproveitamento ótimo, é necessário realizar o armazenamento de um volume 

de água para obter um determinado grau de regularização da vazão (SCHREIBER, 1977). 

Segundo o Registro Mundial de Barragens (WRD) da Comissão Internacional de 

Grandes Barragens (ICOLD), existem atualmente mais de 55 mil grandes barragens em 

operação no mundo. Estas atuam na regularização da vazão dos rios, controle de inundações, 

navegação, geração de energia elétrica e mitigação dos efeitos das secas, fornecendo água 

para irrigação, dessedentação de animais e consumo humano. Dentre os países com o maior 

número de barragens destaca-se em ordem decrescente: China, Estados Unidos, Índia, Japão e 

Brasil.  

A segurança de uma estrutura de engenharia é função da máxima ação que lhe pode 

ser imposta durante a sua vida útil e da sua capacidade de suportar tal ação. Visto que é 

extremamente difícil determinar a máxima ação que será aplicada sobre uma estrutura durante 

toda a sua vida útil, assim como a exata capacidade de resistir a estas ações, é impossível 
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garantir a absoluta segurança de uma estrutura. Esta pode ser apenas garantida em termos da 

probabilidade de que a capacidade da estrutura seja suficiente para resistir à máxima ação que 

poderá ocorrer durante sua vida útil (MOTTA & MALITE, 2002). 

Diante disso, os riscos associados ao projeto, construção e operação de barragens, 

devem ser gerenciados de modo a minimizar as incertezas, visto que não há como eliminá-las 

(MI, 2002). Ou seja, ao elaborar um projeto, sempre se deve ter em mente a futura operação 

da usina. Por esse motivo, são preferíveis soluções mais simples e seguras e, 

consequentemente, mais econômicas na operação, mesmo que os custos resultantes sejam 

maiores (SCHREIBER, 1977). 

A documentação das lições apreendidas assim como estudos acerca dos acidentes 

ocorridos tem contribuído permanentemente para o desenvolvimento de melhores práticas, 

além de auxiliar no gerenciamento dos riscos a que os stakeholders estarão expostos 

(ELETROBRAS, 2003), porém, sempre haverá a possibilidade de que uma determinada 

combinação de fatores adversos ocorra e que o desempenho da estrutura seja insatisfatório 

(PERINI, 2009). 

A análise de riscos aplicada à barragem não busca alterar a prática tradicional de 

dimensionamento destas, mas sim aumentar os níveis de segurança e melhorar as condições 

de funcionamento, fazendo uma gestão mais eficaz dos recursos disponíveis para a sua 

construção e manutenção (CNPGB, 2005). 

O rompimento de uma barragem na maioria das vezes causa grandes impactos, sendo 

fundamental que seja realizado o gerenciamento dos seus riscos (MI, 2002). Um acidente 

amplamente documentado e estudado foi o da ruptura da Barragem de Teton, em 1976. Após 

a ruptura o US Bureau of Reclamation, foi incumbido de elaborar uma metodologia de análise 

de risco para barragens nos EUA (PAUL, 2013). 

O USACE reconheceu a necessidade de implantar análises de riscos depois da ruptura 

dos diques em New Orleans durante o Furacão Katrina (PAUL, 2013). 

O Brasil, por contar com vastos recursos hídricos, possui um número expressivo de 

barragens. Mesmo com este grande número, ao se analisar o histórico, pode-se concluir que 

têm ocorrido poucos acidentes, demonstrando o excelente padrão técnico das obras no país 

(MI, 2002). 
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Corroborando com a segurança, em 2010, por meio da Lei Nacional de Segurança de 

Barragens, estabeleceu-se a Política Nacional de Segurança de Barragens. Um dos objetivos 

estabelecidos foi o de fomento à cultura de segurança de barragens e gestão de riscos no 

Brasil. 

Após o acidente ocorrido na Barragem de Fundão no município de Mariana em Minas 

Gerais, o tema adquiriu um enfoque ainda maior por parte das autarquias federais como ANA, 

ANEEL, DNPM e CONFEA, assim como pelas empresas públicas e privadas dos setores 

envolvidos. Dessa forma, é preciso estudar os riscos de maneira aprofundada para que durante 

a elaboração dos projetos, seja dado um enfoque especial aos pontos que apresentam maior 

probabilidade de falha e para que se obtenha a maior redução de riscos possível com o 

orçamento disponibilizado (PAUL, 2013). 

Segundo Perini (2009), a avaliação de riscos ainda se encontra em fase de 

aperfeiçoamento para aplicação em segurança de barragens, entretanto, abordagens com base 

nos riscos já vêm sendo consideradas por várias organizações. 

1.2 Formulação do problema 

Quais são as principais práticas aplicadas no gerenciamento dos riscos de rompimento 

de barragens? 

1.3 Objetivos 

Nos subcapítulo 1.3.1 é descrito o objetivo geral e no subcapítulo 1.3.2 são descritos 

os objetivos específicos do trabalho. 

1.3.1 Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho é identificar as principais práticas utilizadas no 

gerenciamento do risco de rompimento de barragens. 

1.3.2 Objetivos específicos 

São considerados como objetivos específicos desta pesquisa: 

 Identificar os tipos de barragens existentes 

 Identificar os principais riscos que podem causar o rompimento de uma barragem 
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 Verificar quais as principais metodologias de análise e avaliação de riscos que são 

utilizadas. 

 Averiguar as principais respostas para os riscos 

 Listar os principais modos de controle dos riscos 

1.4 Questões problema 

As questões de investigação que nortearão o desenvolvimento deste estudo são: 

Quais são os principais processos de gerenciamento de riscos recomendados e 

utilizados no setor de barragens? 

Quais fatores devem ser considerados para classificar as barragens quanto a 

probabilidade e impacto da sua ruptura? 

Quais são as principais causas que levam ao rompimento de barragens? 

Quais métodos de observação podem ser utilizados no controle e monitoramento das 

condições de segurança de uma barragem? 

1.5 Relevância do estudo 

O tema em pauta tem sido foco de atenção crescente no mundo todo, devido à 

recorrência de rupturas com efeitos catastróficos. 

De acordo com Makaron (2012), a construção de uma Central Hidrelétrica é um 

investimento que apresenta muitos riscos para os empreendedores, visto que são 

investimentos muito sensíveis à variação do valor final do projeto. Desta forma é fundamental 

realizar o rigoroso planejamento e controle da sua construção assim como estudos em relação 

aos impactos que sua construção pode causar. 

Mesmo com toda esta importância, a análise de riscos ainda não constitui uma prática 

corrente na Engenharia de Barragens (MORRIS et al., 2000), porém, a sociedade tem se 

tornado cada vez menos tolerante a falhas (CALDEIRA, 2008). 

Desta forma, o estudo ao compilar práticas de gerenciamento de riscos aplicados a 

barragens, representa uma contribuição ao gerenciamento dos riscos em projetos destas 

estruturas. 
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1.6 Delimitação do estudo 

Este trabalho se limita a analisar os riscos sob a ótica da Política Nacional de Defesa 

Civil (2010), que classifica os desastres decorrentes do rompimento de barragens e que trazem 

riscos de inundação à jusante como sendo desastres humanos de natureza tecnológica 

relacionados com a construção civil. 

1.7 Organização do estudo 

A pesquisa está organizada em quatro capítulos, estruturados da seguinte forma: no 

primeiro capítulo deste trabalho apresenta-se o problema de pesquisa e seus objetivos, bem 

como se delineia as principais justificativas para a realização deste estudo. 

No segundo capítulo são descritos os procedimentos metodológicos empregados no 

desenvolvimento deste trabalho, incluindo a classificação e caracterização da amostra da 

pesquisa, assim como as técnicas de coleta e procedimentos de análise de dados utilizados. 

O terceiro capítulo contém a revisão bibliográfica, abordando conceitos em relação a 

barragens e aspectos sobre o gerenciamento de riscos de barragens. 

O quarto capítulo finaliza do trabalho, apresentando as conclusões da pesquisa, bem 

como as recomendações para trabalhos futuros. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Neste capítulo faz-se uma descrição detalhada do método de pesquisa científica 

empregado para a execução desse trabalho. 

2.1 Classificação da Pesquisa 

O presente estudo pode ser classificado de acordo com a sua abordagem, fins e meios 

de pesquisa. 

2.1.1 Abordagem 

Quanto à abordagem a pesquisa é qualitativa e quantitativa, buscando aprofundar na 

compreensão dos fenômenos estudados. 

2.1.2 Fins 

Quanto aos fins é descritiva e aplicada, expondo características de determinada 

população ou fenômeno de maneira clara e bem delineada tendo necessidade de resolver 

problemas que já existem na prática. 

2.1.3 Meios de Pesquisa 

Quanto aos meios em pesquisa bibliográfica é documental, desenvolvido através da 

análise de documentos de órgãos públicos e privados e com base em material publicado em 

livros, dissertações e teses. 

2.2 Caracterização da amostra da pesquisa 

No presente trabalho foram coletadas informações a cerca de grande parte das 

barragens instaladas no Brasil, com base em dados do Comitê Brasileiro de Barragens, CBDB 

e de um número considerável de barragens no exterior com base em dados do International 

Commission on Large Dams, assim como outras informações julgadas de interesse para uma 

posterior análise. 

Na investigação das práticas de gerenciamento de risco, foram consultadas as 

legislações de segurança de barragens, assim como documentos elaborados por órgãos, 

nacionais e internacionais de reconhecida competência na área. 
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2.3 Técnicas de coleta de dados 

As técnicas utilizadas para a coleta de dados foram às aplicadas a coleta de dados que 

já estão disponíveis, por já terem sido objeto de estudo e análise, também conhecidos como 

dados secundários. 

Realizou-se contato direto com pesquisadores e profissionais atuantes no setor para 

obter informações, além de pesquisas de materiais bibliográficos como livros, dissertações, 

teses, artigos e banco de dados. 

2.4 Procedimentos de Análise de dados 

Os dados da coleta foram analisados e a partir destes realizou-se uma compilação 

visando relatar as práticas de gerenciamento de risco que foram identificadas. 

2.5 Limitações do Método 

Apesar de ser desenvolvida no sentido de identificar as principais práticas de 

gerenciamento de riscos aplicadas a barragens, de acordo com a ANA (2016b), no Brasil há 

uma carência de dados sobre as características técnicas e quanto ao risco destas estruturas. 

Além disso, como se busca analisar os riscos com base em informações pesquisadas 

em bancos de dados e na bibliografia, este trabalho fornece apenas uma visão geral dos riscos 

possíveis, não levando em consideração particularidades nem características específicas que 

possam influenciar no desempenho de uma barragem. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

A discussão teórica do trabalho, que serviu como base para o estudo deste trabalho 

segue neste capítulo. 

3.1 Barragens 

Barragens são estruturas construídas em cursos de água com o objetivo de conter ou 

acumular substâncias (BRASIL, 2010). 

3.1.1 Uso 

As barragens são classificadas quanto ao seu uso podendo ser utilizadas para a 

irrigação, abastecimento humano, recreação, navegação, piscicultura, geração de energia 

elétrica, contenção de rejeitos de mineração ou resíduos industriais (ANA, 2016b). 

Na Figura 1 pode-se visualizar o número de grandes barragens de acordo com a sua 

utilização conforme dados disponíveis no Registro Mundial de Barragens. 

 
Figura 1 – Número de barragens por uso. 

Fonte: World Register of Dams 
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3.1.2 Dimensão 

As barragens podem ter algumas centenas de metros de altura, sendo que as com mais 

de 15 metros de altura são classificadas como “grandes barragens”. As que têm altura entre 5 

e 15 metros apenas são enquadrados neste grupo caso tenham um volume acumulado maior 

que 3 milhões de metros cúbicos (ICOLD, 2011). 

3.1.3 Material de Construção 

São vários os materiais que podem ser utilizados na construção de barragens, 

destacando-se a alvenaria, Concreto Ciclópico, Concreto Compactado a Rolo, Concreto 

Convencional, enrocamento, terra e areia. A disponibilidade destes materiais no entorno da 

barragem, em volume e qualidade adequados, tem influência direta na escolha do seu tipo 

(PEREIRA, 2015). 

3.1.4 Tipo 

O tipo da barragem a ser construída é definido na fase de projeto de acordo com 

condicionantes locais. Neste processo busca-se a solução que apresente viabilidade técnica e o 

menor custo global. Os principais tipos de barragens são as de aterro, concreto-gravidade e 

concreto em arco (PEREIRA, 2015). Na Figura 2 apresenta-se o percentual de barragens no 

mundo de cada tipo. 

 
Figura 2 – Número de barragens por tipo. 

Fonte: World Register of Dams 
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3.2 Ruptura de Barragens 

A ruptura de uma barragem é caracterizada pela liberação incontrolável do conteúdo 

de um reservatório ocasionado pelo colapso integral ou de alguma parte da estrutura do 

barramento (CBDB, 2001). 

De acordo com o FEMA: 

“Dam failure: Catastrophic type of failure characterized by the sudden, 

rapid, and uncontrolled release of impounded water. There are lesser 
degrees of failure, but any malfunction or abnormality outside the design 

assumptions and parameters that adversely affect a dam’s primary 

function of impounding water is properly considered a failure. Lesser 

degrees of failure can progressively lead to or heighten the risk of a 

catastrophic failure. They are, however, normally amendable to 

corrective action.” 

  FEMA - (2013a) 

A resolução nº178/2016 do CNRH, que estabelece diretrizes para implementação da 

Política Nacional de Segurança de Barragens, define um acidente como sendo o 

comprometimento da integridade estrutural com liberação incontrolável do conteúdo do 

reservatório, ocasionado pelo colapso parcial ou total da barragem ou estrutura anexa (CNRH, 

2016). 

3.3 Gerenciamento de Riscos 

A gestão de riscos engloba ações de caráter normativo, bem como a aplicação de 

medidas para prevenção, controle e mitigação de riscos (BRASIL, 2010). 

Segundo o PMI (2013) “o risco é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, 

provocará um efeito positivo ou negativo e um ou mais objetivos do projeto tais como escopo, 

cronograma, custo e qualidade”. 

De acordo com Joia et al. (2013), os modelos de gerenciamento de risco seguem de 

uma maneira geral uma metodologia semelhante, sendo que a metodologia do PMBOK inclui 

os seguintes processos (PMI,2013): 

 Planejar o Gerenciamento dos riscos – Definir como as atividades de gerenciamento 

dos riscos serão conduzidas. 

 Identificar os riscos – Identificar os riscos que podem afetar o projeto documentando 

as suas características. 
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 Realizar a análise qualitativa dos riscos – Priorizar os riscos para análise através da 

avaliação de sua severidade. 

 Realizar a análise quantitativa dos riscos – Analisar numericamente a severidade dos 

riscos. 

 Planejar das respostas aos riscos – Desenvolver opções e ações para aumentar as 

oportunidades e reduzir as ameaças. 

 Controlar os riscos – Implementar planos de respostas aos riscos, acompanhar os 

riscos identificados, monitorar riscos residuais, identificar novos riscos e avaliar a 

eficácia dos processo de gerenciamento dos riscos durante todo o projeto. 

Segundo Pereira (2013), a gestão dos riscos de barragens envolvem questões de 

diversas naturezas, exigindo que os riscos sejam geridos de maneira global. Isso por sua vez, 

tem um impacto direto sobre o modo de governança das empresas proprietárias de barragens. 

Para instituições que fiscalizam ou possuem um grande portfólio de barragens, a 

análise de riscos auxilia na tomada de decisões, servindo de apoio para a tomada de decisões. 

Este apoio se deve à comparabilidade que a análise de risco proporciona, auxiliando na 

escolha das melhores alternativas de investimento, considerando a relação custo benefício das 

diferentes ações. A Figura 3 ilustra como a análise, avaliação e gestão de riscos se relacionam 

entre si (FEMA, 2015). 

 
Figura 3 – Relação entre análise, avaliação e gerenciamento de riscos. 

Fonte: FEMA (2015) 
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O Gerenciamento do risco (risk management) consiste na aplicação sistemática de 

políticas, procedimentos e práticas às tarefas de identificação (identification), análise 

(analysis), apreciação (evaluation), avaliação (assessment), mitigação (mitigation) e controle 

(control) do risco (CNPGB, 2005). 

De acordo com o PMI (2013), a atitude das organizações em relação aos riscos pode 

ser influenciada por fatores como apetite, tolerância e limite de riscos. Sendo que para que 

tenham sucesso, devem estar comprometidas com o gerenciamento dos riscos durante todo o 

projeto. 

Dentro os inúmeros benefícios do gerenciamento dos riscos em barragens destaca-se a 

transparência em relação às incertezas, a utilização de metodologias para a estruturação 

racional e sistêmica de processos de tomada de decisão, a realização de estimativas detalhadas 

das consequências do rompimento da barragem e dos diferentes modos de falha, assim como a 

criação de uma base de dados permitindo a comparação entre diferentes riscos, auxiliando na 

escolha de medidas que reduzam o risco de maneira eficaz (ANCOLD, 2003). Ajudando na 

gestão do patrimônio, definindo uma estratégia de manutenção, e antecipando falhas 

(PEREIRA, 2015) 

3.4 Planejamento do Gerenciamento 

O planejamento do gerenciamento dos riscos define uma metodologia, gerando 

diretrizes para se realizar as atividades ligadas aos demais processos de gerenciamento de 

riscos do projeto (JOIA et al., 2013). 

Não se pode estabelecer regras fixas para o planejamento do gerenciamento dos riscos 

de uma barragem, visto que as condições topográficas, hidrográficas, econômicas e, às vezes, 

políticas são diferentes para casa bacia hidrográfica. O que se pode adotar são apenas 

sugestões que deverão ser consideradas no estudo de um determinado empreendimento. 

(SCHEREIBER, 1977). 

De acordo com Pereira (2015) é fundamental que os riscos sejam compreendidos na 

sua escala temporal de curto, médio e longo prazo, devendo isto ser levado em consideração 

desde o planejamento, pois pode exigir atores com papéis, funções e prerrogativas das mais 

variadas. 
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As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo sugeridas pelo PMI estão 

ilustradas na Figura 4. 

 
Figura 4 – Planejar o Gerenciamento dos riscos. 

Fonte: PMI (2013) 

Nota-se que grande parte dos riscos associados às barragens tem sua origem nas fases 

de projeto e construção, que sob a ação de determinadas condições podem implicar no 

desenvolvimento de um processo de falha (PENNA et al., 2015). 

Ciente desse fato, após a privatização parcial do setor elétrico, a Eletrobrás consolidou 

no documento “Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas” 50 anos de projeto e 

construção de usinas hidrelétricas visando à manutenção do padrão de qualidade dos projetos 

hidrelétricos. Neste documento de orientação, foram estabelecidos critérios para que os 

projetos sejam desenvolvidos com adequadas condições de qualidade técnica, segurança e 

custos (ELETROBRAS, 2003). 

3.5 Identificação dos Riscos 

A identificação de riscos é o processo de busca, reconhecimento e descrição de riscos. 

Envolve a identificação das fontes de risco, eventos, suas causas e potenciais consequências, 

podendo-se fazer uso de dados históricos, análises teóricas, opiniões de pessoas informadas e 

especialistas, e as necessidades das partes interessadas (ABNT, 2009) 

Segundo o PMI (2013) a identificação dos riscos busca reconhecer e descrever os 

riscos a quais o empreendedor está exposto, incluindo fatores, suas causas, seus impactos e a 

definição de seus responsáveis. As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo 

estão ilustradas na Figura 5. 
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Figura 5 – Identificar os riscos. 

Fonte: PMI (2013) 

A identificação dos riscos é um processo iterativo, devendo ser realizado o longo de 

todo o ciclo de vida da barragem. (JOIA, 2013)  

De acordo com Bowles (1999) e FEMA (2015) um dos primeiros passos ao se realizar 

a análise de riscos de uma barragem é identificar os modos de ruptura e definir o nível de 

detalhamento e complexidade na avaliação dos riscos. 

Esta identificação é um processo qualitativo de listagem dos modos potenciais de 

ruptura quando um ou uma sequência de eventos necessários para que ocorra a ruptura da 

barragem acontecem. Deve ser incluída nesta identificação a relação entre cada um dos modos 

de ruptura e seus respectivos impactos (MORRIS et al., 2012). Segundo Joia (2013), nesse 

processo podem ser utilizadas ferramentas como: entrevistas, brainstorming, análise da causa-

raiz, além de consulta a dados de projetos anteriores. 

3.5.1 Identificar modos de falha 

Existem muitos mecanismos que podem causar a ruptura de uma barragem. Na Tabela 

1 os tipos de barragens são relacionados com os seus respectivos modos de falha (COSTA, 

1985; Atallah, 2002). 
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 Tipos de barragem 

Aterro Concreto 

Modo de falha 
Terra e/ou 

Enrocamento 
Gravidade Arco Contrafortes 

Arcos 

múltiplos 

Galgamento x x x x x 

Erosão interna e piping x x x x x 

Defeitos de fundação x x x x x 

Escorregamento de taludes x x  x  

Tombamento  x x   

Fissuração x x x x x 

Falha de equipamento x x x x x 

Tabela 1 – Modos de falha para diferentes tipos de barragens 

Fonte: Costa (1985); Atallah, (2002) (tradução nossa) 

Verifica-se que as barragens, independentemente do seu tipo, apresentam variados 

modos de falha, sendo que o Galgamento, erosão interna, piping, defeitos de fundação, 

fissuração e falha de equipamentos são mecanismos que podem causar a falha de todos os 

tipos de barragens. 

O ICOLD realizou uma pesquisa listando os modos de falha das barragens com mais 

de 15 metros de altura que romperam entre os anos de 1900 e 1973. O resultado desta 

pesquisa está ilustrado na Figura 6 (ICOLD, 1973 apud Costa, 1985). 

 
Figura 6 – Percentual das causas responsáveis pela ruptura de barragens. 

Fonte: ICOLD (1973) apud Costa (1985) 
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De acordo com a Tabela 1 e a Figura 6 verifica-se que os modos de falha mais comuns 

na pesquisa do ICOLD podem causar o rompimento de todos os tipos de barragens. 

O FEMA (2013c) com base em estudos históricos resumiu os cinco principais 

mecanismos de falha, sendo que cada um tem diferentes modos conforme apresentado na 

Tabela 2. 

Mecanismo de falha Exemplos de modos de falha 

Hidrológico 

Galgamento devido a: 

 Projeto inadequado do vertedouro 

 Bloqueio do vertedouro 

 Redução de borda livre devido a recalque ou erosão 

 Sobrecarga sobre a barragem 

Erosão da superfície devido a: 

 Fluxo de água a altas velocidades 

 Ação de ondas 

Geológico 

Piping e erosão interna causada por: 

 Fissuras internas, fraturas hidráulicas, ou recalques diferenciais 

 Filtros e transições inadequadas 

 Rompimento de tubo adutor no interior da barragem 

 Caminhos pelo aterro criados por raízes ou tocas de 

animais/insetos 

Instabilidade de taludes e fraturamento hidráulico: 

 Carga excede a resistência ao deslizamento na base ou em uma 

junta da estrutura 

Estrutural 
Barragem de Concreto: Falha de componentes estruturais críticos 

Barragem de Aterro: Falha da face de montante ou jusante  

Sísmico 
Terremotos/Movimentos de solo, liquefação da fundação ou do corpo 

da barragem 

Causa ou influência 

humana 

Falha de operação: 

 Aumento súbito do nível do reservatório causa fluxo através de 

fissuras transversais ao corpo da barragem 

 Incidentes incluindo falha das comportas, interrupção de energia 

etc. 

Atividades terroristas: 

 Operação incorreta da barragem de modo proposital 

 Impacto de objeto que remova parte da crista da barragem 
Tabela 2 – Modos típicos de falhas de barragens 

Fonte: FEMA (2013c, tradução nossa) 

Constata-se uma grande similaridade entre os mecanismos de falha obtidos nos três 

estudos, dando indícios de que estes mecanismos foram historicamente os mais frequentes. 
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A separação dos mecanismos de falha é didática e será utilizada para explicar os 

modos de maneira aprofundada, porém na prática eles se inter-relacionam, ou seja, o 

rompimento de uma barragem pode ser causado por uma associação de modos de falha 

(FEMA, 2013c). 

3.5.1.1 Hidrológico 

As falhas hidrológicas são induzidas por chuvas extremas que podem levar a 

inundações de grande magnitude. As principais causas de falha incluem o Galgamento, 

quando o nível do reservatório excede a altura da barragem passando a fluir por cima dela 

levando-a ao colapso e a erosão da superfície que ocorre quando o fluxo de água ou as ondas 

do reservatório desgastam a superfície da barragem (FEMA, 2013c). 

3.5.1.2 Geológico 

As falhas geológicas incluem Piping e erosão interna, bem como instabilidade de 

taludes e faturamento hidráulico. O Piping e a erosão interna ocorrem quando se tem a 

percolação de água pelo corpo da barragem ou pela sua fundação com o carreamento de 

material, criando vazios no corpo da barragem ou na sua fundação, já a instabilidade de 

taludes é um evento em que ocorre um rompimento do talude podendo ser causado por falhas 

geológicas, concepção inadequada, variações nos carregamentos como a elevação ou 

rebaixamento rápido do reservatório (FEMA, 2013c). 

3.5.1.3 Estrutural 

Falhas estruturais podem ocorrer devido à avaria de um componente crítico da 

barragem. Estas falhas podem ser causadas por uma concepção e construção equivocada, 

assim como por materiais de construção, manutenções e reparos inadequados (FEMA, 2013c). 

3.5.1.4 Sísmico 

Terremotos são outra causa de rompimento de barragens. Os sismos podem causar a 

instabilidade de taludes, rachaduras e fissuras em estruturas além de recalques diferenciais. 

A maioria dos terremotos ocorre em zonas sísmicas, porém isso não elimina o risco de 

um terremoto ocorrer em uma região sem um histórico de atividade sísmica (FEMA, 2013c). 

Atualmente considera-se a possibilidade da ocorrência de sismos induzidos pelo enchimento 
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do reservatório da própria barragem, especialmente no caso de barragens de porte e 

reservatórios de grandes dimensões (ELETROBRAS, 2003). 

3.5.1.5 Causa ou influência humana 

As falhas podem ser causadas pela influencia humana por meio da operação e 

manutenção de inadequada assim como por atos terroristas. A operação inadequada do 

vertedor, liberando água do reservatório de maneira descontrolada pode causar inundação a 

jusante da barragem. Atividades terroristas podem causar danos devido à operação 

inadequada proposital e até por meio de ataques a estrutura da barragem (FEMA, 2013c). 

3.5.2 Identificar danos potenciais. 

De acordo com FEMA (2013b) existem significativas variações na classificação das 

barragens, porém, todas as classificações buscam diferenciar as barragens de acordo com o 

dano potencial que resultaria do seu rompimento. 

Os danos potenciais associados ao rompimento de uma barragem podem ser 

classificados em impactos sociais, ambientais e socioeconômicos (CNRH - 2012). 

As consequências sociais decorrentes da ruptura de uma barragem ou de suas obras 

anexas dependem do tipo, localização e tamanho da comunidade afetada pela ruptura. Para a 

identificação dos danos deve-se levar em consideração: as características demográficas, 

população, serviços públicos e empregos afetados, além do deslocamento de pessoas, 

influência sobre a capacidade produtiva, patrimônio cultural, áreas de lazer e saúde pública 

(KUPERMAN et al., 2001). 

Entre os impactos ambientais deve se levar em consideração a destruição da vegetação 

e do habitat, remoção do solo de cobertura, deposição de sedimentos e destruição de vida 

animal (KUPERMAN et al., 2001) 

Os impactos econômicos resultantes da ruptura de uma barragem são muito 

significativos. Além da perda da água armazenada, danos no corpo da barragem e paralização 

no faturamento, devido à descontinuidade no fornecimento de água ou energia, deve se levar 

em consideração o número de residências, indústrias e comércios afetados, assim como os 

impactos na infraestrutura e agricultura local (KUPERMAN et al., 2001). 
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3.6 Análise dos Riscos 

A análise dos riscos é o processo que busca compreender a natureza do risco e 

determinar o seu nível de risco, ou seja, a severidade com base na combinação da sua 

probabilidade e impacto (ABNT, 2009). 

Morris et al (2012) afirma que nesta etapa deve-se avaliar a probabilidade de falha 

devido a ameaças internas e externas, realizar o mapeamento da áreas de inundação, analisar 

os impactos e determinar os níveis de risco. 

As análises podem ser tão detalhadas quanto se achar necessário. Desta forma, para 

cada nível de detalhamento deve-se compilar um conjunto de dados mais ou menos 

avançados. Na Tabela 3 são descritos os diferentes níveis de avaliação dos riscos. 

Nível Tipo 
Inputs de 

Engenharia 

Estimativa da 

Probabilidade 

de Falha 

Estimativas das 

Consequências 

Método de 

Avaliação 

de Risco 

Superficial 

Qualitativa 

ou 

Quantitativa 

Básico Superficial 
Básico ao 

Moderado 
Básico 

Preliminar Quantitativa 
Moderado ao 

Básico 
Preliminar Moderado 

Moderado 

ao Básico 

Detalhado Quantitativa 
Avançado ao 

Moderado 
Detalhado Avançado 

Detalhado 

ao 

Moderado 

Muito 

detalhado 
Quantitativa 

Avançado ao 

Muito 

Avançado 

Muito detalhado 
Avançado ao 

Muito Avançado 

Detalhado 

ao Muito 

Detalhado 
Tabela 3 – Níveis de Avaliação de Riscos. 

Fonte: ANCOLD (2003) 

De acordo com a Política Nacional de Segurança de Barragens, as barragens devem ser 

classificadas pelos agentes fiscalizadores por categoria de risco, por dano potencial associado 

e pelo seu volume, com base em critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (BRASIL, 2010). 

O órgão fiscalizador é a autoridade do poder público responsável pelas ações de 

fiscalização da segurança da barragem de acordo com sua a atividade fim (BRASIL, 2010). 

Na Figura 7 é ilustrado um arranjo esquemático da Política Nacional de Segurança de 

Barragens em que se podem observar os diferentes órgãos fiscalizadores de acordo com a 

finalidade da barragem. 
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Figura 7 – Arranjo esquemático da Política Nacional de Segurança de Barragens. 

Fonte: ANA (2013)  

De acordo com Melo (2015), existem várias metodologias para se realizar uma análise 

de risco em barragens. Devendo esta ser selecionada de acordo com o objetivo do estudo, tipo 

de barragem, riscos a serem analisados, etc. (HARTFORD E BAECHER, 2004). Em geral, 

aplicam-se os tanto a análises qualitativas quanto a quantitativa às barragens (ANCOLD, 

2013). 

Nas análises qualitativas, os parâmetros de probabilidade e impactos são expressão em 

escala categórica ordinal, já nas quantitativas são expressos exclusivamente por meio de 

valores numéricos. (JOIA, 2013) Na Tabela 4 estão listadas algumas metodologias de análise 

de riscos e a suas respectivas abordagens. 
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Método Qualitativo Quantitativo 

Índices de Risco (IG) X  

Diagrama de Localização, Causa e Indicadores de Falhas (LCI) X  

Análises dos Modos de Falha e seus Efeitos (FMEA e FMECA) X  

Análise por Árvore de Eventos (ETA) X X 

Análise por Árvore de Falhas (FTA) X X 

Tabela 4 – Metodologias para análise de risco 

Fonte: Adaptado de Melo (2015) 

Verifica-se que todas as metodologias listadas são qualitativas, sendo que a Análise 

por Árvore de Eventos e de Falhas também podem ser utilizadas para realizar análises 

qualitativas. 

3.6.1 Análise qualitativa 

Realizar a análise qualitativa dos riscos é o processo de priorização de riscos para 

análise de acordo com a sua severidade. 

As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo, sugeridas pelo PMI, estão 

ilustradas na Figura 8. 

 
Figura 8 – Realizar a análise qualitativa dos riscos. 

Fonte: PMI (2013) 

A análise de risco qualitativa, aplicada a barragens, é uma prática bem estabelecida, 

sendo aplicada em vários países. (CNPGB, 2005).  

A seguir, faz-se uma descrição dos principais métodos qualitativos de análise de risco. 

São eles: 
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IG – Índice de Risco: As análises de Índice de Risco são formas simples de análise 

tendo como objetivo classificar as barragens, dentro de um portfólio específico, auxiliando na 

priorização de estudos mais detalhados e de obras de melhoria (MELO, 2015) 

LCI – Diagrama de Localização, Causa e Indicadores de Falhas: O LCI é um método 

que por meio do uso de diagramas de localização, causa e indicadores de falha busca 

classificar as barragens (MELO, 2015). 

FMEA – Análise dos Modos de Falha e dos seus efeitos e FMECA – Análise dos 

Modos de Falha, dos seus Efeitos e da sua Severidade: São consideradas uma das primeiras 

técnicas sistemáticas para a análise de falha. Tem como objetivo identificar a severidade de 

modos de falha potenciais e prover as bases para a definição das medidas de mitigação 

eventualmente necessárias para redução do risco (MELO, 2015). 

3.6.1.1 Classificação quanto à Categoria de Risco (Probabilidade). 

De acordo com a Lei nº 12.334, as barragens devem ser classificadas quanto à 

categoria de risco em alto, médio ou baixo. Esta classificação deve ser realizada e função das 

características técnicas, do estado de conservação do empreendimento ao Plano de Segurança 

da Barragem (BRASIL, 2010). 

A Resolução nº 143 do CNRH estabelece critérios para classificar as barragens por 

categoria de risco, levando em consideração vários aspectos da barragem que possam 

influenciar na ocorrência de acidentes. A mesma resolução permite que os órgãos 

fiscalizadores adotem critérios complementares tecnicamente justificados para realizar a 

classificação quanto à categoria de risco. 

No caso de barragens de hidrelétricas, a ANEEL adota quadros de classificação de 

categoria de risco com pequenas adaptações regulamentadas por meio da Resolução 

Normativa nº 696, de 15 de dezembro de 2015, porém utilizando como base os critérios 

estabelecidos pela Resolução CNRH nº 143, de 2012. 

Segundo o CNRH as características técnicas de barragens de acumulação de água são 

avaliadas por meio de um levantamento das características físicas da barragem como a sua 

altura, comprimento, material de construção, tipo de fundação, idade e de acordo com o 

tempo de recorrência da vazão de projeto do vertedouro conforme a Tabela 5 (CNRH, 2012). 
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Altura 

(a) 

Comprimento  

 (b) 

Tipo de Barragem 

quanto ao material de 

construção  

(c)  

Tipo de fundação  

(d) 

Idade da 

Barragem 

 (e) 

 

Vazão de Projeto   

(f) 

Altura ≤ 

15m 

(0) 

Comprimento ≤ 

200m 

(2) 

Concreto convencional 

(1) 

Rocha sã 

(1) 

entre 30 e 50 

anos                    

(1) 

CMP (Cheia 

Máxima Provável) 

ou Decamilenar  

(3) 

15m < 

Altura < 

30m  

(1) 

Comprimento > 

200m 

(3) 

Alvenaria de pedra / 

concreto ciclópico / 

CCR 

(2) 

Rocha alterada dura 

com tratamento  

(2) 

entre 10 e 30 

anos                         

(2) 

Milenar  

(5) 

30m ≤ 

Altura ≤ 
60m  

(2) 

- 
Terra homogênea 

/enrocamento / terra 

enrocamento 

(3) 

Rocha alterada sem 

tratamento / rocha 
alterada fraturada com 

tratamento 

(3) 

entre 5 e 10 

anos                          

(3) 

TR = 500 anos 

(8) 

Altura  > 

60m  

(3) 

- - 

Rocha alterada mole / 

saprolito / solo 

compacto 

(4) 

< 5 anos ou > 

50 anos   ou 

sem 

informação                                  

(4) 

TR <  500 anos ou 

Desconhecida / 

Estudo não 

confiável  

(10) 

- - - 
Solo residual / aluvião 

(5) 
 -  - 

Tabela 5 – Quadro de classificação – Características Técnicas (Acumulação de água) 

Fonte: Adaptado de CNRH, (2012). 

Desta forma, para se avaliar as características técnicas de uma barragem realiza-se o 

somatório dos pontos de acordo com a matriz apresentada na Tabela 5. 

O valor de CT é dado pela equação 1. 

CT = ∑ (a até f) ( 1 ) 

Onde: 

CT = Características Técnicas; 

a até f = pontos da matriz de características técnicas. 

 

O estado de conservação deve ser avaliado com base na confiabilidade das suas 

estruturas extravasoras, de adução, eclusa e se possui patologias como percolação, recalque ou 

deterioração dos taludes conforme a Tabela 6 (CNRH, 2012). 
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Confiabilidade das 

Estruturas Extravasoras  

(g) 

Confiabilidade das 

Estruturas de 

Adução  

(h) 

Percolação 

(i) 

Deformações e 

Recalques  

(j) 

Deterioração 

dos Taludes / 

Paramentos 

(k) 

Eclusa (*) 

(l) 

Estruturas civis e 

hidroeletromecânicas em 

pleno funcionamento / 

canais de aproximação ou 

de restituição ou vertedouro 

(tipo soleira livre) 

desobstruídos 

(0) 

Estruturas civis e 

dispositivos 

hidroeletromecânicos  

em condições 

adequadas de 

manutenção e 

funcionamento 

 (0) 

Percolação 

totalmente 

controlada 

pelo sistema 

de 

drenagem 

(0) 

Inexistente 

(0) 

Inexistente 

(0) 

Não possui 

eclusa 

(0) 

Estruturas civis e 

hidroeletromecânicas 

preparadas para a operação, 

mas sem  fontes de 

suprimento de energia de 

emergência / 

 canais ou vertedouro  (tipo 

soleira livre) com erosões 

ou obstruções, porém sem 

riscos a estrutura vertente.                                                                    

(4) 

Estruturas civis 
comprometidas ou 

dispositivos 

hidroeletromecânicos 

com problemas 

identificados, com 

redução de 

capacidade de vazão 

e com medidas 

corretivas em 

implantação 

(4) 

Umidade ou 

surgência 

nas áreas de 

jusante, 

paramentos, 

taludes ou 

ombreiras 

estabilizada

s e/ou 

monitoradas 

(3) 

Existência de 

trincas e 

abatimentos de 

pequena 

extensão e 

impacto nulo 

(1) 

Falhas na 

proteção dos 

taludes e 

paramentos, 

presença de 

arbustos de 

pequena 

extensão e 

impacto nulo. 

(1) 

Estruturas civis 

e 

hidroeletromecâ

nicas bem 

mantidas e 

funcionando  

(1) 

Estruturas civis 

comprometidas ou 
dispositivos 

hidroeletromecânicos com 

problemas identificados, 

com redução de capacidade 

de vazão e com medidas 

corretivas em implantação /  

canais ou vertedouro (tipo 

soleira livre) com erosões 

e/ou parcialmente 

obstruídos, com risco de 

comprometimento da 
estrutura vertente. 

(7) 

Estruturas civis 

comprometidas ou 

dispositivos 

hidroeletromecânicos 

com problemas 

identificados, com 

redução de 

capacidade de vazão 

e sem medidas 
corretivas  

(6) 

Umidade ou 

surgência 

nas áreas de 

jusante, 

paramentos, 

taludes ou 

ombreiras 

sem 

tratamento 

ou em fase 

de 
diagnóstico 

(5) 

Existência de 

trincas e 

abatimentos de 

impacto 

considerável 

gerando 

necessidade de 

estudos 

adicionais ou 
monitoramento 

(5) 

Erosões 

superficiais, 

ferragem 

exposta, 

crescimento de 

vegetação 

generalizada,  

gerando 

necessidade de 

monitoramento 

ou atuação 
corretiva 

(5) 

Estruturas civis 

comprometidas 

ou dispositivos 

hidroeletromecâ

nicos com 

problemas 

identificados  e 

com medidas 

corretivas em 
implantação 

(2) 

Estruturas civis 

comprometidas  ou 

dispositivos 

hidroeletromecânicos com 

problemas identificados, 

com redução de capacidade 

de vazão e sem medidas 

corretivas/  

canais ou vertedouro (tipo 

soleira livre) obstruídos ou 
com estruturas  danificadas 

(10) 

- 

Surgência 

nas áreas de 

jusante, 

taludes ou 

ombreiras 

com 

carreamento 

de material 

ou com 

vazão 
crescente 

(8) 

Existência de 

trincas, 

abatimentos ou 

escorregamentos 

expressivos, 

com potencial 

de 

comprometimen
to da segurança 

(8) 

Depressões 

acentuadas nos 

taludes, 

escorregamentos

, sulcos 

profundos de 

erosão,  com 

potencial de 

comprometimen
to da segurança 

(7) 

Estruturas civis 

comprometidas 

ou dispositivos 

hidroeletromecâ

nicos com 

problemas 

identificados  e 

sem medidas 
corretivas   

(4) 

Tabela 6 – Quadro de classificação – Estado de Conservação (Acumulação de água) 

Fonte: Adaptado de CNRH, (2012). 
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O estado de conservação é avaliado com base no somatório dos pontos de acordo com 

a matriz apresentada na Tabela 6. 

O valor de EC é dado pela equação 2. 

EC = ∑ (g até l) ( 2 ) 

Onde: 

EC = Estado de Conservação; 

g até l = pontos da matriz de estado de conservação. 

 

O Plano de Segurança é avaliado de acordo com a existência da documentação do 

projeto, qualificação da estrutura organizacional, se existe a devida análise e interpretação dos 

resultados das inspeções e monitoramento, assim como regras operacionais para os 

dispositivos de descarga, de acordo com a Tabela 7 (CNRH, 2012). 

Existência de 

documentação de 

Projeto 

(n) 

Estrutura Organizacional e 

qualificação técnica dos 

profissionais da equipe de 

Segurança da Barragem 

 (o) 

Procedimentos de 

roteiros de inspeções de 

segurança e de 

monitoramento 

 (p) 

 Regra 

operacional dos 

dispositivos de 

descarga da 

barragem 

(q) 

Relatórios de 

inspeção de 

segurança 

com análise e 

interpretação 

(r) 

Projeto executivo e 

"como construído" 

(0) 

Possui estrutura organizacional 

com técnico responsável pela 

segurança da barragem 

(0) 

Possui e aplica 

procedimentos de inspeção 

e monitoramento  

(0) 

Sim ou 

Vertedouro tipo 

soleira livre 

(0) 

Emite 

regularmente 

os relatórios  

(0) 

Projeto executivo ou 
"como construído" 

(2) 

Possui  técnico   responsável 
pela segurança da barragem 

(4) 

Possui e aplica apenas 
procedimentos de inspeção 

(3) 

Não 

(6) 

Emite os 

relatórios sem 
periodicidade   

(3) 

Projeto básico 

(4) 

Não possui estrutura 

organizacional e responsável 

técnico  pela segurança da 

barragem 

(8) 

Possui e não aplica 

procedimentos  de 

inspeção e monitoramento  

(5) 

- Não emite os 

relatórios 

(5) 

Anteprojeto ou Projeto 

conceitual  

(6) 

- 

Não possui e não aplica 

procedimentos para 

monitoramento e 

inspeções 

(6) 

- - 

Inexiste documentação 

de projeto 

(8) 

- - - - 

Tabela 7 – Quadro de classificação – Plano de Segurança de Barragem (Acumulação de água) 

Fonte: Adaptado de CNRH, (2012). 
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O Plano de Segurança é avaliado com base no somatório dos pontos de acordo com a 

matriz apresentada na Tabela 7. 

O valor de PS é dado pela equação 3. 

PS = ∑ (n até r) ( 3 ) 

Onde: 

PS = Plano de segurança da barragem; 

n até r = pontos da matriz Plano de Segurança de Barragem. 

 

Após realizar a avaliação conforme os quadros de classificação quanto às 

características técnicas, estado de conservação e Plano de Segurança deve-se realizar o 

somatório dos pontos obtidos conforme a equação 4 para enquadrar a barragem em uma 

Categoria de Risco. 

CRI = CT + EC + OS ( 4 ) 

Onde: 

CRI = Categoria de risco; 

CT = Características Técnicas; 

EC = Estados de Conservação; 

PS = Plano de Segurança de Barragens. 

 

Com o resultado da pontuação total (CRI) calculado conforme Equação 4 a barragem é 

classificada de acordo com a Tabela 8 enquadrando a barragem de acordo com a sua categoria 

de risco.  

Ressalta-se que a ANEEL utiliza uma pontuação distinta prevista na Resolução 

Normativa nº696, de 2015. 
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Faixas de Classificação 

Categoria de Risco CRI – Barragem de Acumulação de Água 

ALTO >=60 ou EC >= 8 (*) 

MÉDIO 35 a 60 

BAIXO < = 35 

(*) Pontuação maior ou igual a 8 em qualquer coluna de Estado de Conservação (EC) implica automaticamente 

Categoria de Risco Alta e necessidade de providencias imediatas pelos responsável da barragem 

Tabela 8 – Matriz de classificação quanto à Categoria de Risco 

Fonte: CNRH, (2012) 

3.6.1.2 Classificação quanto ao Dano Potencial Associado (Impacto). 

Ainda de acordo com a Lei nº 12.334, as barragens também devem ser classificadas 

quanto ao dano potencial associado em alto, médio ou baixo, sendo esta classificação feita em 

função do potencial de perdas de vidas humanas e dos impactos econômicos, sociais e 

ambientais decorrentes da ruptura da barragem (BRASIL, 2010). 

O art. 5º, §3º, da resolução CNRH nº 143, prevê que o órgão fiscalizador poderá adotar 

critérios complementares tecnicamente justificados para realizar a classificação quanto ao 

dano potencial associado. Assim sendo, no caso de barragens de usos múltiplos, a ANA fez 

pequenas adaptações nos quadros de classificação de dano potencial associado por meio da 

Resolução nº 132, de 22 de fevereiro de 2016, porém utilizando como base os critérios 

estabelecidos pela Resolução CNRH nº 143, de 2012. 

Para realizar esta classificação vários aspectos da barragem que possam influenciar no 

dano potencial são levados em consideração. Dentre os critérios estabelecidos para se 

classificar as barragens quanto ao dano potencial pela Resolução Nº 143 do CNRH (2012) 

deve-se verificar a existência de população, infraestrutura ou áreas protegidas a jusante da 

barragem assim como a natureza e o volume do que está sendo armazenado na barragem 

conforme a Tabela 9. 

Volume Total 

do Reservatório 

(a) 

Existência de população a jusante 

(b) 

Impacto ambiental 

(c) 

Impacto socioeconômico 

(d) 

Pequeno 

 < = 5 milhões 

m³ 

(1) 

INEXISTENTE 

(não existem pessoas 

permanentes/residentes ou 

temporárias/transitando na área 

afetada a  jusante da barragem) 

(0) 

SIGNIFICATIVO 

(área afetada da barragem 
não representa área de 

interesse ambiental, áreas 

protegidas em legislação 

específica ou encontra-se 

totalmente descaracterizada 

de suas condições naturais) 

(3) 

INEXISTENTE 

( não existem quaisquer 

instalações e serviços de 

navegação na área afetada por 

acidente da barragem) 

(0) 
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Volume Total 

do Reservatório 

(a) 

Existência de população a jusante 

(b) 

Impacto ambiental 

(c) 

Impacto socioeconômico 

(d) 

Médio  

 5 milhões a 75 

milhões m³ 

(2) 

POUCO FREQUENTE 

(não existem pessoas ocupando 

permanentemente a área afetada a  

jusante da barragem, mas existe 

estrada vicinal de uso local) 

(4) 

MUITO SIGNIFICATIVO 

(área afetada da barragem 

apresenta interesse 

ambiental relevante ou 

protegida em legislação 

específica) 

(5) 

BAIXO 

( existe pequena concentração 

de instalações residenciais e 

comerciais, agrícolas, 

industriais ou de infraestrutura  

na área afetada da barragem 

ou instalações portuárias ou 

serviços de navegação) 

(4) 

Grande  

 75 milhões a 

200 milhões m³ 

(3) 

FREQUENTE  

(não existem pessoas ocupando 

permanentemente a área afetada a 

jusante da barragem, mas existe 

rodovia municipal, estadual, federal 

ou outro local e/ou empreendimento 

de permanência eventual de pessoas 

que poderão ser atingidas) 

(8) 

- 

ALTO 
(existe grande concentração 

de  instalações residenciais e 

comerciais, agrícolas, 

industriais, de infraestrutura e 

serviços de lazer e turismo na 

área afetada da barragem ou 

instalações portuárias ou 

serviços de navegação) 

(8) 

Muito Grande  

>  200 milhões 
m³ 

(5) 

EXISTENTE 

(existem pessoas ocupando 

permanentemente a área afetada a  

jusante da barragem, portanto, vidas 
humanas poderão ser atingidas) 

(12) 

- - 

Tabela 9 – Quadro de classificação – Dano potencial associado (Acumulação de água) 

Fonte: Adaptado de CNRH, (2012). 

O valor de DPA é dado pela equação 5. 

DPA = ∑ (a até d) ( 5 ) 

 

Onde: 

DPA = dano potencial associado; 

a até d = pontos da matriz de dano potencial associado. 

Com o resultado da pontuação do Dano Potencial Associado conforme Equação 5 a 

barragem é classificada de acordo com a Tabela 10 enquadrando a barragem de acordo com o 

seu Dano Potencial Associado. 
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Faixas de Classificação 

Categoria de Risco CRI – Barragem de Acumulação de Água 

ALTO > = 16 

MÉDIO 10 < DPA < 16 

BAIXO < = 10 

Tabela 10 – Matriz de classificação quanto ao Dano Potencial Associado 

Fonte: CNRH, (2012) 

3.6.1.3 Classificação quanto ao Risco e Dano Potencial Associado. 

De acordo com a classificação quanto à Categoria de risco e quanto à Dano Potencial 

Associado, a ANA estabeleceu sua matriz para classificação das barragens de acumulação de 

água conforme a Tabela 11. 

 DANO POTENCIAL ASSOCIADO 

CATEGORIA DE RISCO ALTO MEDIO BAIXO 

ALTO A B C 

MEDIO A C D 

BAIXO A C E 

Tabela 11 – Matriz de categoria de risco e dano potencial associado 

Fonte: ANA, (2012) 

A ANEEL também estabeleceu a sua matriz para classificação das barragens de 

acumulação de água conforme a Tabela 12. 

 DANO POTENCIAL ASSOCIADO 

CATEGORIA DE RISCO ALTO MEDIO BAIXO 

ALTO A B B 

MEDIO B C C 

BAIXO B C C 

Tabela 12 – Matriz de classificação de barragens 

Fonte: ANEEL, (2015) 

As matrizes de classificação de risco constituem um meio de relacionar as análises 

qualitativas de probabilidade e impacto a fim de produzir classificações quanto ao nível de 

risco. O estabelecimento deste nível é uma importante ferramenta para os órgãos de 

fiscalização e proprietários de barragens estabelecerem prioridades para o tratamento dos 

riscos que constituem as maiores ameaças para a sociedade (ANDERÁOS, et al., 2013). 
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3.6.2 Análise quantitativa 

O processo de análise quantitativa avalia numericamente o efeito dos riscos 

produzindo informações para respaldar a tomada de decisões a fim de reduzir o grau de 

incerteza dos projetos. As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo estão 

ilustradas na Figura 9 (PMI, 2013). 

 
Figura 9 – Realizar a análise quantitativa dos riscos. 

Fonte: PMI (2013) 

Devido às características singulares das barragens, a elaboração de análises de riscos 

quantitativas ainda encontra sérias dificuldades, estando ainda em fase de consolidação 

(CNPGB, 2005). 

A seguir, faz-se uma descrição dos principais métodos quantitativos de análise de 

risco. São eles: 

ETA – Análise por Árvore de Eventos: É um método que obriga o entendimento das 

etapas de desenvolvimento dos diversos modos de falha. Partindo-se de um evento iniciador, 

constrói-se por meio de diagramas a sequência lógica de ocorrência do evento (MELO, 2015). 

FTA – Análise por Árvore de Falhas: É um método dedutivo que diferentemente do 

ETA, parte do final do evento para os eventos iniciadores que podem resultar na ocorrência da 

falha (MELO, 2015). 

Aspectos de segurança que podem ser avaliados quanto à confiabilidade de seus 

componentes estruturais, assim como equipamentos elétricos, mecânicos e hidráulicos, podem 

ser abordados de forma. Porém aspectos, como erosão interna, piping e defeitos de fundação, 
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são avaliados com base em séries históricas ou outras fontes de informação (ANCOLD, 

2003). 

3.6.2.1 Classificação quanto à Categoria de Risco (Probabilidade). 

Não existe barragem infalível, no entanto, a probabilidade de falha de uma barragem 

deve ser baixa. Para assegurar um nível mínimo de segurança, o USBR (2011) estabeleceu 

uma diretriz de que a probabilidade de falha anualizada de uma barragem deve ser inferior a 1 

em 10.000 por ano, contemplando-se todos os modos de falha que resultariam em uma 

liberação potencialmente fatal do reservatório. 

Um estudo realizado nos Estados Unidos quantificou a frequência de rompimento de 

grandes barragens nos Estados Unidos com base em dados históricos do banco de dados do 

National Inventory of Dams (NID) mantido pelo USACE (USACE, 2011) e o banco de dados 

do National Performance of Dams Program mantido pela Stanfort University (NPDP, 2007). 

Com as análises foi plotado o Gráfico 1 que ilustra a variação da frequência de rompimento 

ao longo do tempo.  

  
Gráfico 1 – Frequência de falha de barragem por ano 

Fonte: Ferrante et al (2013) 

Nota-se que a frequência atual de falha é em torno de 1 × 10−4 por ano tanto para 

barragens de concreto quanto para barragens de terra e enrocamento (Ferrante et al., 2013). 
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Outro estudo, utilizando dados do USCOLD e do ICOLD, obteve frequências de falha 

conforme a ilustrados na Tabela 13 (LIMA, 2014 apud CHENG, 1993). 

Tipo de 

Incidente 

Vida útil 

Média (anos) 

Número de 

Incidentes 

Número total 

de barragens 

Probabilidade 

(/ano/barragem) 
Dados 

Falha 17,16 89 5450 9,52 x 10-4 USCOLD 

Falha 13,92 135 8925 1,09 x 10-3 ICOLD 

Tabela 13 – Estatísticas de incidentes nos EUA e em 43 países associados ao ICOLD 

Fonte: adaptado de Lima (2014) apud Cheng (1993) 

Neste outro estudo a frequência de falha foi em torno de 1 × 10−3 por ano. 

3.6.2.2 Classificação quanto ao Dano Potencial Associado (Impacto). 

Segundo Graham (1999), a perda de vidas decorrente da falha de uma barragem é 

fortemente influenciada por três fatores: 

1. O número de pessoas que ocupam a planície de inundação da barragem. 

2. A quantidade de advertências que são emitidos às pessoas nas áreas de risco. 

3. A severidade da inundação. 

De acordo com o Boletim 111 do ICOLD (1998), a análise de ruptura de barragem 

pode ser descrita em quatro passos.  

1º. Elaboração do hidrograma de ruptura 

Para simular a ruptura da barragem, é preciso determinar a vazão de pico e a elaborar o 

hidrograma de ruptura por meio de formulações matemáticas (ELETROBRAS, 2003). 

2º. Propagação da onda de cheia 

Para que se possível avaliar os danos no vale à jusante é necessário identificar as zonas 

que serão inundadas pela cheia provocada pela ruptura da barragem. Estudos com modelos 

hidrodinâmicos que simulam o escoamento são realizados para avaliar a propagação da cheia 

criando um mapa das áreas potencialmente inundáveis (ANA, 2016a). 

3º. Geração de mapas de inundação 

Com base nos resultados dos modelos numéricos é possível criar com auxílio de um 

software de geoprocessamento os mapas de inundação. Com o mapa de inundação pode-se 

fazer o levantamento de quantas pessoas habitam a área que pode ser inundadas 
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(LAURIANO, 2009). Graham (1999) recomendou taxas de mortalidade para estimar a perda 

de vidas em função do rompimento de uma barragem conforme a Tabela 14. 

Severidade 

da 

Inundação 

Tempo de 

Aviso 

(minutos) 

Compreensão da 

Gravidade da 

Inundação 

Taxa de Mortalidade 

Sugestão Intervalo Sugerido 

Alto 

Sem aviso Não aplicável 0,75 0,30 – 1,00 

15 a 60 
Vago Use os valores mostrados acima e aplique ao 

número de pessoas que permanecem na 

planície de inundação após a emissão de 

avisos. Não há orientação sobre quantas 

pessoas permanecerão na planície de 

inundação 

Preciso 

Mais de 60 
Vago 

Preciso 

Médio 

Sem aviso Não aplicável 0,15 0,03 – 0,35 

15 a 60 
Vago 0,04 0,01 – 0,08 

Preciso 0,02 0,005 – 0,04 

Mais de 60 
Vago 0,03 0,005 – 0,06 

Preciso 0,01 0,002 – 0,02 

Baixo 

Sem aviso Não aplicável 0,01 0,0 – 0,02 

15 a 60 
Vago 0,007 0,0 – 0,015 

Preciso 0,002 0,0 – 0,004 

Mais de 60 
Vago 0,0003 0,0 – 0,0006 

Preciso 0,0002 0,0 – 0,0004 

Tabela 14 – Taxa de mortalidade recomendadas para estimar a perda de vidas resultantes da falha da barragem. 

Fonte: Graham, (1999, tradução nossa) 

4º. Elaboração de Planos de contingência 

A elaboração de um PAE – Plano de Ações Emergenciais tem a finalidade de propor 

medidas de evacuação da população ribeirinha instalada a jusante da barragem, minimizando 

os prejuízos no caso de ruptura da barragem (LAURIANO, 2009). 

Segundo a Lei nº 12.334, de 2010 O PAE deve estabelecer as ações a serem 

executadas pelo empreendedor da barragem em caso de situação de emergência, bem como 

identificará os agentes a serem notificados dessa ocorrência.  

O USBR (2011) estabeleceu diretrizes que definem que se o risco de mortes por ano 

decorrentes da falha de uma barragem for maior que 1 × 10−3 devemos buscar reduzir ou 

entender melhor os riscos. 
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3.6.2.3 Classificação quanto ao Risco e Dano Potencial Associado. 

A classificação quanto ao risco e dano potencial associado é fundamental para que seja 

avaliada a aceitabilidade ou não dos riscos existentes. A avaliação dos riscos aceitáveis 

depende de diversos fatores. Foram desenvolvidos modelos e metodologias para se avaliar a 

relação entre a probabilidade anual de falha e o número esperado de vítimas resultantes da 

ruptura da barragem. A probabilidade multiplicada pelas vidas estimadas perdidas representa 

a perda de vidas anualizada. Portanto, à medida que as consequências do rompimento 

aumentam, a probabilidade de falha anualizada deve diminuir, mantendo-se um valor 

constante de perdas de vidas anualizada (USBR, 2011). 

 
Gráfico 2 – Diretrizes de risco de segurança de barragens. 

Fonte: USBR (2011) 
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As linhas mostradas no Gráfico 2 servem de orientação para as decisões a serem 

tomadas, aumentando ou reduzindo as justificativas para se reduzir ou estudar de maneira 

aprofundada os riscos (USBR 2011). 

Na região em que o número estimado de perda de vidas é superior a 1000 tem se um 

princípio metodológico chamado de ALARP (As Low As Reasonably Practible). Este 

princípio estabelece que os riscos, inferiores ao limite de tolerabilidade, apenas são toleráveis 

caso a sua redução for impraticável ou se os custos associados a essa redução forem 

desproporcionais em relação aos benefícios obtidos (CNPGB, 2005). 

3.7 Planejamento das respostas 

O tratamento de riscos envolve uma seleção de opções para modificar os riscos e a 

implementação dessas opções, que depois de implementadas fornecem novos controles ou 

modifica os existente. O tratamento de riscos envolve um processo cíclico em que se tratam 

os riscos, em seguida os riscos residuais são avaliados, caso estes riscos foram intoleráveis 

segue-se com um novo tratamento para o risco até que se tenha um tratamento adequado 

(ABNT, 2009) 

As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo estão ilustradas na Figura 

10. 

 
Figura 10 – Planejar as respostas aos riscos. 

Fonte: PMI (2013) 

O processo de examinar de julgar a importância do risco estimado é denominado 

avaliação de risco. Morris et al (2012) propõem que para avaliar os riscos deve-se revisar as 

boa práticas, tolerâncias aos riscos e as opções para se reduzir os riscos. Também se deve 

utilizar o princípio metodológico ALARP. 
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Figura 11 – Opções de resposta aos riscos. 

Fonte: Adaptado de Bruce et al. (1995) 

Existem diversas estratégias de respostas aos riscos, desta forma é essencial que estas 

estratégias sejam avaliadas levando em consideração o seu custo x benefício. Abaixo são 

descritos as principais estratégias. 

3.7.1 Evitar 

A prevenção de riscos age para eliminar a ameaça, protegendo o projeto contra o seu 

impacto (PMI,2013). Esta é uma escolha que poder ser feita antes de uma barragem ser 

construída, ou por meio do desmantelamento de uma barragem existente (BOWLES, 2010). 

Durante a fase de concepção de uma barragem pode-se optar por evitar determinados 

riscos por meio da escolha do material de construção, arranjo geral das estruturas, método 

construtivo, entre outros (SCHREIBER, 1977). 

3.7.2 Transferir 

A transferência de riscos é uma estratégia de resposta que transfere a responsabilidade, 

mas não elimina o risco (PMI,2013). Esta transferência pode ser realizada por meio de 

acordos contratuais, seguros, ou venda da barragem (BOWLES, 2010). 
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3.7.3 Mitigar 

A mitigação busca reduzir a probabilidade ou impacto de um risco para dentro de 

limites aceitáveis. A mitigação pode exigir o desenvolvimento de modelos reduzidos ou 

simulação em modelos finitos para reduzir a probabilidade da ocorrência de um determinado 

risco. Quando não se pode reduzir a probabilidade de um risco, uma resposta de mitigação 

pode ser aplicada buscando reduzir os impactos dele (PMI,2013).  

De maneira geral, inicialmente são concentrados esforços na redução da probabilidade, 

em seguida na redução dos impactos (JOIA, 2013). 

3.7.3.1 Redução da probabilidade 

A redução da probabilidade é realizada tipicamente através de medidas estruturais, ou 

atividades de gerenciamento de segurança de barragens, como monitoramento, vigilância e 

inspeções periódicas. (BOWLES, 2010). 

3.7.3.2 Redução dos impactos 

Através de abordagens não estruturais, busca-se reduzir os impactos da ameaça de 

rompimento por meio de sistemas eficazes de alerta precoce ou através da relocação de 

populações expostas ao risco (BOWLES, 2010). 

3.7.4 Aceitar 

A aceitação dos riscos é uma estratégia utilizada quando não é possível ou 

economicamente viável abordar um determinado risco. Decide-se reconhecer a existência do 

risco e não agir, a menos que o risco ocorra. A aceitação pode ser passiva ou ativa 

(PMI,2013). 

3.7.5 Aceitação Passiva 

A aceitação passiva não requer qualquer ação exceto documentar a estratégia. Os 

riscos serão tratados apenas quando eles ocorrerem (PMI,2013). 
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3.7.6 Aceitação Ativa 

A aceitação ativa mais comum é estabelecer uma reserva para contingências, incluindo 

tempo, dinheiro ou recursos para lidar com os riscos. 

A Lei nº 12.334/2010, que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens 

(PNSB), estipulou como um dos instrumentos a elaboração do Plano de Segurança de 

Barragens, que deve, em determinados casos conter o Plano de Ação de Emergência da 

Barragem. O Plano de Ação de Emergencial (PAE) é um plano de contingência que deve ser 

elaborado pelo empreendedor da barragem em função da categoria de risco e do dano 

potencial associado à barragem. 

“Art. 12.  O PAE estabelecerá as ações a serem executadas pelo 

empreendedor da barragem em caso de situação de emergência, bem 
como identificará os agentes a serem notificados dessa ocorrência, 

devendo contemplar, pelo menos:  

I - identificação e análise das possíveis situações de emergência; 

II - procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento 

ou de condições potenciais de ruptura da barragem;  

III - procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em 

situações de emergência, com indicação do responsável pela ação; 

IV - estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades 

potencialmente afetadas em situação de emergência.” 

  BRASIL - (2010) 

A Portaria nº 187, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do 

Ministério da Integração Nacional aprovou em 2016 o "Caderno de Orientações para 

Apoio à Elaboração de Planos de Contingência Municipais para Barragens", que tem 

por finalidade propor orientações para a elaboração de Planos de Contingência 

Municipais, para os cenários de risco gerados pela presença de barragens em seu 

território. 

3.8 Controle dos riscos 

O processo de controlar os riscos implanta os planos de respostas aos riscos, 

acompanha os riscos identificados, monitora os riscos residuais, identifica novos riscos e 

avalia a eficácia do processo de riscos durante o projeto. Este processo traz grandes benefícios 
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ao projeto, pois ao longo de todo o ciclo de vida o grau de eficiência da abordagem dos riscos 

melhora, otimizando continuamente as repostas aos riscos (PMI,2013). 

As entradas, ferramentas e técnicas, e saídas desse processo estão ilustradas na Figura 

12. 

 
Figura 12 – Controlar os riscos. 

Fonte: PMI (2013) 

3.8.1 Auscutação 

A auscultação é o conjunto de métodos de observação do comportamento de uma 

determinada obra de engenharia, com o objetivo de controlar as suas condições de segurança, 

comprovar a validade das hipóteses e dos métodos de cálculo utilizados nos projetos, verificar 

a necessidade da utilização de medidas corretivas, etc. 

O plano de Auscutação engloba desde o plano de instrumentação, passando pela 

definição de valores de referência para futura comparação com os valores medidos, e 

definição das rotinas e frequência das inspeções visuais (ELETROBRAS, 2003). 

3.8.1.1 Inspeções Visuais 

Segundo USSD (2013) um adágio familiar entre os profissionais de segurança de 

barragens afirma que um dos melhores instrumentos para o monitoramento é o olho humano 

ligado a um cérebro humano alerta e consciente. 

Apesar das inspeções visuais terem limitações, nenhum outro método tem o potencial 

de integrar rapidamente toda a situação do comportamento (ASCE, 2000). 

As inspeções visuais têm por objetivo a detecção de sinais ou evidências de 

deterioração, sintomas de envelhecimento e a detecção de anomalias do sistema de 
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observação. A frequência com a qual as inspeções devem ser realizadas varia de acordo com 

as características da barragem (ELETROBRAS, 2003). 

A Resolução 742/2011 da ANA estabelece a periodicidade em que se devem realizar 

Inspeções de Segurança nas barragens de acordo com a sua categoria de risco e dano 

conforme organizado na Tabela 15. 

PERIODICIDADE DANO RISCO 

Semestrais 

Alto Alto 

Alto Médio 

Alto Baixo 

Médio Alto 

Anuais 

Médio Médio 

Médio Baixo 

Baixo Alto 

Baixo Médio 

Bianuais Baixo Baixo 

Tabela 15 – Periodicidade das Inspeções de Segurança Regulares de Barragem. 
Fonte: ANA (2011) 

3.8.1.2 Instrumentação 

A instrumentação é o conjunto de dispositivos instalados nas estruturas e em suas 

fundações com o objetivo de monitorar o seu desempenho. As grandezas a serem medidas 

estão condicionadas ao tipo de estrutura. Ao se realizar a seleção dos instrumentos é 

fundamental a determinação da compatibilidade entre a ordem de grandeza do parâmetro a ser 

medido e a precisão do instrumento a ser escolhido (ELETROBRAS, 2003). 

Segundo Dunnicliff (1988), para o sucesso do programa de instrumentação é 

fundamental que este seja devidamente planejado, permitindo que por meio de uma análise 

rigorosa dos dados coletados, se possa constatar a ocorrência de anomalias.  

Além disso, deve-se ter ciência que pelo fato da instrumentação ser instalada em um 

número limitado de regiões, podem ocorrer acidentes ou fenômenos inesperados que não 

sejam detectados pela instrumentação (DUNNICLIFF, 1988). 
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3.8.1.2.1 Barragens de concreto 

Na Figura 13 é apresentada uma correlação entre os tipos de instrumentos utilizados no 

monitoramento de barragens de concreto e os principais tipos de deterioração. 

 
Figura 13 – Instrumentação de barragens de concreto 

Fonte: ELETROBRAS (2003) 

Verifica-se que existe uma grande quantidade de instrumentos para monitorar os mais 

variados tipos de deterioração em barragens de concreto. Não existindo um consenso sobre o 

melhor instrumento a ser utilizado (DUNNICLIFF, 1988). 

A frequência de leitura dos instrumentos deve ser ajustada para cada caso em 

particular, levando em consideração a ocorrência de fatores críticos ou situações 

desfavoráveis para as condições de segurança da barragem (ELETROBRÁS, 2003). 

3.8.1.2.2 Barragens de aterro 

Na Figura 14 é apresentada uma correlação entre os tipos de instrumentos utilizados no 

monitoramento de barragens de terra – enrocamento e os principais tipos de deterioração. 
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Figura 14 – Instrumentação de barragens de terra/enrocamento 

Fonte: ELETROBRAS (2003) 

Nota-se que assim como no caso das barragens de concreto, para as barragens de terra 

e enrocamento também existe uma grande quantidade de instrumentos para monitorar a 

deterioração da barragem. Além disso, a frequência de leitura dos instrumentos também deve 

ser ajustada para cada caso em particular (ELETROBRAS, 2003), podendo-se levar em 

consideração as recomendações do ICOLD, ANA e ANEEL. 

3.8.1.2.3 Utilização do sistema de monitoramento 

Os dados obtidos das medições devem ser organizados em gráficos e tabelas de modo 

a identificar se ocorreram alterações de comportamento da barragem em relação aos dados 

obtidos anteriormente. Além disso, os resultados devem estar de acordo com critérios pré-

estabelecidos na fase de projeto, dando indícios de que a barragem está tendo um 

comportamento próximo ou que foi planejado (ANA, 2016). 

Um plano de instrumentação, sem a correspondente análise periódica e interpretação 

dos resultados, é inútil, ou mesmo nocivo, na medida em que pode causar uma falsa 

impressão de segurança em relação ao empreendimento. (ELETROBRAS, 2003) 
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4 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

Neste capítulo apresentam-se as considerações finais deste trabalho, bem como as 

sugestões para novos estudos na área. 

4.1 Conclusões 

O estudo desenvolvido neste trabalho teve como objetivo principal, por meio da 

metodologia apresentada, identificar as principais práticas de gerenciamento de riscos 

aplicadas a barragens. 

Embora estas práticas ainda não sejam aplicadas a todas as barragens, sempre que 

ocorre o rompimento de uma barragem, a sociedade exige um posicionamento mais rígido por 

parte dos órgãos reguladores. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a ocorrência de 

grandes desastres envolvendo barragens foram gatilhos para a melhoria da legislação, que 

passou a exigir práticas de gerenciamento de risco de modo a melhorar o controle destas 

estruturas. 

Visto que grande parte dos critérios de projeto, fatores de segurança, auscultação e 

instrumentação de uma barragem são definidos durante a fase de projeto, é fundamental que 

se faça a gestão dos riscos desde a concepção até a operação da barragem para que os riscos 

sempre estejam em nível aceitáveis. Nota-se que durante a fase de projeto algumas empresas 

utilizam o gerenciamento dos riscos de forma a mapearem os riscos a que estarão expostas, 

para determinar mudanças no arranjo de implantação de uma barragem de maneira a reduzir 

os riscos o que serão expostos e como forma de planejar e priorizar operações de manutenção 

e modernização. 

Por mais que o gerenciamento dos riscos de barragens tenha as suas peculiaridades, 

devido à baixíssima probabilidade e enorme impacto, decorrente da falha desta estrutura, 

verificou-se que as práticas utilizadas pelas empresas e órgãos atuantes no gerenciamento de 

riscos de barragens se assemelham as boas práticas recomendadas no guia PMBOK. 

Constata-se que a Política Nacional de Segurança de Barragens impôs obrigações aos 

órgãos fiscalizadores, empreendedores públicos e empreendedores privados, trazendo avanços 

no campo técnico em relação ao desenvolvimento de metodologias e parâmetros para se 

gerenciar o risco em barragens. Os critérios desenvolvidos para a determinação da categoria 

de risco e dano potencial associado auxiliaram no planejamento das ações de monitoramento, 
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manutenção e exigibilidade da elaboração de planos de ações emergenciais. A obrigatoriedade 

da elaboração e implementação do Plano de Ação Emergencial em muitas barragens têm 

contribuído para um aumento no número de análises de risco e estudos de ruptura de 

barragens, além da elaboração de um banco de dados nacional com um maior número de 

informações e com maior qualidade. 

Independentemente do seu tipo, as barragens tiveram historicamente a maioria das suas 

falhas causadas pelos mecanismos de Galgamento, erosão interna, piping, defeitos de 

fundação. 

A maior parte das metodologias de análise utilizadas são qualitativas, inclusive as 

utilizadas pelos órgãos regulamentadores, principalmente devido à dificuldade em se 

quantificar quantitativamente a probabilidade e os impactos. A abordagem qualitativa acaba 

sendo importantíssima para realizar a hierarquização de riscos e fornecer subsídios para 

priorizar investimentos e operações de manutenção. 

Verifica-se que existe uma grande quantidade de instrumentos para monitorar as 

condições de segurança de uma barragem, porém é fundamental que a frequência de leitura da 

instrumentação seja adequada e que os resultados sejam analisados por profissionais 

especializados. 

Por fim, este trabalho demonstrou que existem variados processos de gerenciamento de 

riscos que podem ser aplicados a barragens e que o planejamento é fundamental para o bom 

andamento das demais fases, devendo o gerenciamento de riscos ser um aliado na tomada de 

todas as decisões do projeto 

4.2 Recomendações para trabalhos futuros 

Para que se tenha um melhor entendimento dos riscos associados ao rompimento de 

barragens, os seguintes estudos são sugeridos: 

 Estudos a respeito de metodologias para estimativa das probabilidades de rompimento 

de uma barragem.  

 Estudo de metodologias para apreciação de riscos a auxílio na tomada de decisões. 

 Realizar um estudo amostral de modo a contabilizar o número de barragens que têm 

gerenciamento de riscos. 
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