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INTRODUÇÃO 

As barragens são obras de infraestruturas presentes há milênios no cotidiano da vida humana, 

sendo grandes responsáveis pelo nosso crescimento como sociedade e evolução tecnológica e 

industrial, pela possibilidade do armazenamento, controle e manejo da água. 

Após a construção de uma barragem, que deve ser executada com excelência para garantir a 

segurança mínima da obra, deve-se realizar a gestão de segurança dela. Esta gestão deve garantir a 

segurança do empreendimento assim como elaborar os documentos e ações exigidas pelas Leis 

Federais nº 12.334/2010 e 14.066/2020. 

A gestão deve, como um de seus objetivos, planejar e concretizar medidas para prevenir a 

ruptura do barramento ou qualquer outro desastre que possa ocasionar danos ambientais, sociais ou 

econômicos. 

As medidas para prevenção podem ser classificadas como estruturais e não estruturais. As 

estruturais envolvem diretamente a condição da segurança da barragem, como análises dos 

instrumentos de auscultação civil, inspeções regulares nas estruturas que compreendem a obra, com 

o objetivo de assegurar a estabilidade do barramento. As não estruturais envolvem as áreas que não 

influenciam a segurança da barragem, como manter a comunicação direta com os habitantes e órgãos 

fiscalizadores situados no vale a jusante. 

Medidas para prevenção fazem parte da cultura de segurança que os proprietários das barragens 

devem seguir e desenvolver, a fim de manter a sua obra segura e em constante evolução com as novas 

tecnologias. 

O Brasil tem mais de 17.000 barragens em seu território (ANA, 2019), e, apesar do grande 

número de barramentos, a cultura de segurança de barragens ainda não é difundida o suficiente para 

garantir a proteção em todos os empreendimentos, visto o alto número de acidentes que ocorreu na 

última década.  

Este trabalho tem como objetivo apresentar medidas estruturais e não estruturais para prevenção 

de desastres em barragens, com a intenção de desenvolver a cultura de segurança de barragens no 

Brasil. 
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METODOLOGIA 

Esta pesquisa teve como objetivo buscar e disseminar medidas para prevenção de desastres em 

barragens. 

Para isso, o desenvolvimento deste trabalho se deu por um conjunto de pesquisas bibliográficas 

que abordam o tema de segurança de barragens, como os manuais da ANA e os critérios da Eletrobrás, 

além das experiências vividas em campo pelos autores, os quais experienciam este tema diariamente. 

 

RESULTADOS 

As barragens, antes de romper, demonstram uma série de sintomas que evidenciam a sua 

instabilidade. Estes sintomas podem ser encontrados no manual elaborado pela ANA (2016), que 

define guias e recomendações para realizar inspeções de segurança de barragens.  O responsável pela 

segurança da obra deve sanar estas anomalias com medidas para prevenção, inibindo uma possível 

instabilidade ou até mesmo de uma ruptura. 

Estas medidas que estão diretamente ligadas a estabilidade do barramento são chamadas de 

medidas estruturais, e devem fazer parte do cotidiano das pessoas que trabalham no local. Desse 

modo, caso alguma anomalia seja aferida, ações apropriadas poderão ser realizadas para que a 

estabilidade do empreendimento não seja prejudicada. 

O comportamento não estabilizado de instrumentos de auscultação civil e anomalias visuais são 

dois sintomas que são triviais em barragens em processo de rompimento e podem ser facilmente 

analisados e reparados por medidas estruturais de prevenção. 

Os instrumentos de auscultação civil podem disponibilizar diversas informações como: nível 

freático no talude, poropressão no talude, recalque da estrutura, deslocamentos na estrutura, fluxo de 

água entre outros. 

Muitas vezes estes instrumentos são lidos com baixa frequência ou são mal interpretados, 

fazendo com que a condição real da estrutura não seja compreendida e, posteriormente, possa evoluir 

até gerar o colapso da barragem. Conforme recomenda Eletrobrás (2003), as barragens devem manter 

uma frequência mínima de leitura de acordo com o material de construção e do período de observação.  
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Tabela 1 – Frequências mínimas de leitura para barragens de terra-enrocamento e de concreto 

 

Fonte: Eletrobrás (2003). 

As anomalias visuais são autoexplicativas. São irregularidades observadas ao longo do 

barramento que podem acarretar situações críticas na sua estrutura, como por exemplo, uma surgência 

d’água no pé do talude de jusante. Assim como os instrumentos de auscultação civil, as anomalias 

visuais podem ser examinadas de maneira errônea e, se não forem corrigidas, podem provocar um 

estado de emergência na obra. 

Juntar estes dois tipos de análises em um procedimento é de grande importância para a 

segurança do empreendimento. Uma medida para prevenção da ruptura da barragem é a elaboração 

de relatórios mensais que contenham todas leituras e relatos das inspeções rotineiras realizadas ao 

longo do mês. No fim, este documento torna mais fácil a análise de irregularidades na obra. 

Além das medidas estruturais, há outras providências que podem ser tomadas para prevenir 

desastres em barragens. As medidas não estruturais são as ações que não envolvem a estabilidade da 

infraestrutura. 

Mesmo que as medidas não estruturais estejam em dia e tenham sido bem executadas, um 

desastre na barragem ainda pode ocorrer, visto que a estabilidade da obra não depende destas medidas. 
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Porém, estas medidas têm o objetivo de mitigar os efeitos do possível acidente, ou seja, elas devem 

amenizar possíveis danos ambientais, econômicos e sociais que podem vir a suceder. 

Desse modo, toda barragem pode manter ações e processos que podem prevenir maiores danos 

durante um desastre ou até mesmo a ocorrência dele. 

Caso ocorra o rompimento de uma barragem, o dano ambiental certamente ocorrerá. Porém, 

caso a população situada no vale a jusante tenha sido treinada e orientada pelo empreendedor e pelos 

órgãos de proteção, os danos económicos e sociais deverão ser evitados. Por conta disso, o 

treinamento e comunicação dos indivíduos afetados pela ruptura do barramento se caracterizam como 

uma medida não estrutural para prevenção de desastres. 

Para uma boa execução dessa medida não estrutural, recomenda-se seguir os seguintes passos: 

• Realizar reuniões preliminares com os agentes protetores da região; 

• Organizar audiências públicas com os agentes protetores e líderes comunitários para 

debaterem sobre o assunto; 

• Realizar cadastramento da população a jusante; e 

• Realizar simulado de rompimento com apoio dos órgãos públicos, como prefeituras e 

defesa civis. 

Vale ressaltar que com a progressão gradual e cuidadosa na comunicação com a população é 

essencial para que não sejam criados boatos, informações falsas ou até pânico entre os moradores da 

região. 

 

CONCLUSÕES 

Com o planejamento e cumprimento das medidas explanadas neste trabalho, possíveis desastres 

provenientes de barragens podem ser mitigados ou até evitados, além de melhorar a cultura de 

segurança de barragem no empreendimento. 
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