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RESUMO – A utilização de métodos de análises de risco a desastres no âmbito da gestão de 

barragens tornou-se evidente com a promulgação da Lei nº 12.334/2010, que estabeleceu a Política 

Nacional de Segurança em Barragens. Esses métodos visam identificar potenciais anomalias das 

barragens que possam causar danos a curto, médio ou longo prazos. O objetivo deste trabalho foi 

aplicar três metodologias semi-quantitativas de análise de risco a desastres, nas barragens de 

armazenamento de água para o abastecimento público, Gramame e Mamuaba, ambas localizadas no 

estado da Paraíba. Os métodos aplicados foram: o Sistema de Classificação de Barragens SABESP, 

o Potencial de Risco e o Índice de Segurança de Barragens (ISB). Esses métodos foram aplicados a 

partir de visitas de campo e de coletas de documentos nos órgãos gestores. De acordo com os 

resultados obtidos, a barragem de Gramame foi classificada pelo Sistema de Classificação de 

Barragens SABESP, Potencial de Risco e Índice de Segurança de Barragens respectivamente em: 

Atenção, Normal e Deficiente. Em Mamuaba a classificação, seguindo a mesma ordem de métodos 

aplicados, foi: Alerta, Normal e Deficiente. 

Palavras-chave: segurança de barragens, gerenciamento de risco, inspeção de barragens. 

 

ABSTRACT – The use of methods for disaster risk analysis, to the dam management, has become 

evident with the enactment of the Law No. 12.334/2010, which established the National Security 

Policy on Dams. These methods are to identify potential anomalies of dams that could cause 

damage in the short, medium or long term. The aim of this study was to apply three semi-

quantitative methods for disaster risk analysis, in the storing water dams for public supply, 

Gramame and Mamuaba, both located in the Paraiba State. The applied methods were SABESP 

System to Classification of Dams, the Risk Potential, and the Dam Safety Index (ISB, in 

Portuguese). These methods were applied from field visits and by documentary collections in the 

institutions of management. According to the results, the Gramame dam was classified by SABESP 

System to Classification of Dams, Risk Potential, and Dam Safety Index, respectively as: Warning, 

Normal, and Deficient. To Mamuaba dam, following the same order of the applied methods, the 

results were: Alert, Normal, and Deficient.  

Keywords: Dam safety, risk management, dam inspection. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

As barragens são estruturas construídas transversalmente aos cursos d’água para diversas 

finalidades e são essenciais para a segurança hídrica, uma vez que proporcionam vazões 

regularizadas para captação de água de qualidade para diversos usos (SILVA, 2016). Essas 

estruturas proporcionam diversos benefícios econômicos e sociais, como o abastecimento humano, 

o aumento da produção de alimentos decorrente da agropecuária e aquicultura, a produção industrial 

e o lazer. Ademais, as inundações em áreas a jusante têm sua magnitude e frequência diminuídas 

com a implantação de barragens. No entanto, como toda obra civil, nas barragens também há risco 

de desastres, seja na fase de construção ou na fase de operação.  

Para Perini (2009), o risco é definido como a possibilidade de ocorrer falhas associadas à 

magnitude de seus possíveis danos, ou seja, o produto entre a probabilidade de ocorrência e as suas 

consequências. A sociedade mundial está cada vez mais adquirindo um maior senso de percepção 

de risco, isto é, está se tornando capaz de reconhecer situações que lhe ofereçam danos. A partir 

dessa percepção, a análise de risco passa a ser implantada nas abordagens de segurança, sendo 

incluído atualmente na maioria das avaliações propostas por diversos autores e pelas legislações 

ambientais. A Lei nº 12.334/2010 que estabelece a Política Nacional de Segurança em Barragens 

(PNSB) inclui no inciso VII do art. 3º e no inciso I do art. 6º, a segurança de barragens e a gestão de 

risco como objetivo e fundamento da PNSB (BRASIL, 2010). Para tanto, há necessidade de 

promover nos órgãos gestores a cultura da análise de risco periódica nas barragens, para manter-se 

em conformidade com os requisitos legais. A sua importância também se destaca na possibilidade 

de identificar áreas vulneráveis a inundação e apontar anomalias, evitando a ocorrência de possíveis 

acidentes. 

De acordo com Brasil (2015) em todo o estado da Paraíba existiam 420 barragens de médio a 

grande porte cadastradas pela Agência Nacional de Águas (ANA) até 2014, dentre elas as barragens 

de Gramame e Mamuaba, localizadas na bacia hidrográfica do rio Gramame, na zona litorânea Sul 

do Estado. Essas barragens formam o reservatório de mesmo nome que são os principais 

fornecedoras de água para a capital do estado, João Pessoa, e para mais três municípios. 

Este trabalho teve como objetivo de aplicar três metodologias semi-quantitativas de análise de 

risco a desastres, nas barragens de contenção de água para o abastecimento público, Gramame e 

Mamuaba.  

 

2 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho foi fundamentado na aplicação de três metodologias: o Sistema de Classificação 

de Barragens SABESP (KUPERMAN et al., 2001), o Potencial de Risco (MENESCAL et al., 

2001) e o Índice de Segurança de Barragens (ISB) (ZUFFO, 2005). As metodologias avaliaram a 
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segurança das barragens integrando o grau de risco que as envolvem. Os prognósticos foram 

obtidos por meio de check-lists e aplicações de fórmulas matemáticas. 

Os métodos aplicados foram classificados como qualitativos ou semi-quantativos, pois 

consistem em múltiplos critérios com características referentes às barragens. Cada critério foi 

subdividido quanto as diferentes condições que a situação pode assumir e para essas subdivisões, 

foram atribuídos valores numéricos de acordo com sua relevância. Por fim, para obtenção de um 

valor que represente o índice de risco da estrutura, foi aplicada a equação correspondente com base 

nos valores levantados. 

A pesquisa foi realizada em quatro etapas, cada qual com um foco distinto. Inicialmente, com 

o objetivo de obter informações referentes a dados técnicos e de projetos das barragens, utilizou-se 

diversos métodos de pesquisa bibliográfica, dentre eles, documentos consultados pela Internet, nos 

sites da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA), ANA e do Tribunal 

de Contas do Estado (TCE), como também trabalhos acadêmicos realizados na mesma temática. 

Além destes, foram feitas entrevistas informais com funcionários da Superintendência de Obras do 

Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba (SUPLAN), um dos órgãos públicos responsáveis 

pela documentação técnica das barragens. Em seguida, foram feitas análises das condições das áreas 

entorno das barragens, em diversos aspectos, com o auxílio de imagens de satélite Quickbird, 

processadas pelo Google Earth Pro e pelo AutoCAD 2015: a vulnerabilidade a jusante ao risco de 

acidentes pelo rompimento das barragens e o uso e ocupação das margens dos reservatórios.  

A terceira etapa consistiu na realização de uma vistoria in loco nas barragens, bem como o 

registro fotográfico dos detalhes relevantes. Foram usados alguns critérios de inspeção propostos 

pelo manual Inspection of Small Dams (ALBERTA ENVIRONMENTAL PROTECTION, 1998), 

para a identificação das possíveis anomalias no local de estudo. Esses critérios foram fundamentais 

para a avaliação visual das barragens e de suas estruturas físicas. 

Com as informações reunidas, foi possível preencher os três check-lists referentes aos 

métodos propostos (quarta e última etapa). Com base nos dados constantes nos check-lists foi 

realizada a classificação de risco de cada barragem de acordo com as metodologias utilizadas.  

Como as barragens formam dois reservatórios interligados por um canal de grande largura e 

profundidade e pequena extensão, esse canal foi considerado como parte comum para as duas 

barragens estudadas. Assim, as barragens de Gramame e de Mamuaba possuem diversas 

informações idênticas, por constituírem um só reservatório. Optou-se então por dividir os resultados 

em três partes. Inicialmente foram apresentadas as características gerais e de projeto das duas 

barragens. Logo após foram relatadas as características das áreas afetadas por uma possível 

inundação; e por fim, foram indicadas as anomalias particulares de cada barragem separadamente. 
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 – Características gerais das barragens de Gramame e de Mamuaba 

 

As duas barragens estudadas constituem um sistema interligado por um canal de 750 m, 

formando, em termos gerais, um único reservatório, chamado Gramame-Mamuaba, com capacidade 

total de armazenamento de 56.937.000 m³ de água. Esse reservatório barram os rios homônimos, 

sendo o rio Mamuaba o principal afluente do rio Gramame. É o principal responsável pelo 

abastecimento de cerca de 70% da população de João Pessoa e de 100% da população de Cabedelo 

e de parte da população de Bayeux e de Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa. A 

construção das barragens foi finalizada em 1990 e até o presente momento não foram relatados 

acidentes relacionados a essas estruturas. 

As barragens localizam-se na zona costeira paraibana, sob os domínios da bacia sedimentar 

Pernambuco-Paraíba que abrange as formações Beberibe e Gramame. A Formação Beberibe é 

representada por arenitos com granulação variável e espessuras de 230 m. Acima da formação 

Beberibe repousa a Formação Gramame, com espessura média inferior a 55 m e predominância de 

calcários (FURRIER; ARAÚJO; MENESES, 2006). 

Quanto ao tipo de material utilizado, as estruturas dos barramentos são constituídas em sua 

totalidade por terraplenos de solo compactado, com vertedor único de soleira livre com dissipador 

de energia em concreto armado à direita da barragem de Gramame. No que concerne ao período de 

retorno da vazão de enchente para a estrutura vertedora foi considerado pelos projetistas um tempo 

de 500 anos. Nas duas barragens há presença de estruturas para tomada de água e ambas possuem 

controle de vazões a montante. 

Conforme a pesquisa documental realizada na SUPLAN, os documentos disponíveis foram 

os relativos aos memoriais de cálculo de algumas estruturas das barragens e documentos de 

medição. 

 

3.2 – Estimativa dos impactos decorrentes de uma possível ruptura das barragens  

 

A estimativa dos impactos decorrentes de uma possível ruptura das barragens foi feita 

utilizando-se a equação semi-empírica baseada em estudos estatísticos devido a Pereira et al. 

(2015). A equação que estima a máxima distância da área de inundação a jusante (Dmáx), se baseia 

apenas no volume máximo do reservatório (Vmáx). 

 

             
       

                 
                                   (1) 

 

Em caso de rompimento exclusivo de apenas uma das barragens estudadas, pelo fato de haver 

um canal de interligação entre as duas, formando um só reservatório, tal rompimento não irá 
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conduzir exclusivamente o volume de uma única barragem, e sim das duas. Assim, a distância 

máxima a jusante da área afetada pelo rompimento de qualquer uma das barragens, calculada pela 

equação (1), foi de 20,99 km. No entanto, a estimativa da possível área inundada a partir desse 

cálculo envolve certo grau de incerteza. Como o mesmo trata apenas do alcance da água ao longo 

do leito do rio, para a estimativa da possível área a ser inundada pelo rompimento, deve ser levada 

também em consideração a topografia e possíveis construções na área de jusante que podem 

acelerar ou retardar a energia da água escoada.  

 

3.3 – Anomalias das barragens de Gramame e de Mamuaba 

 

A inspeção na barragem de Gramame incluiu as seguintes estruturas: vertedor, talude de 

jusante, talude de montante e coroamento. 

No vertedor foi observado o crescimento de vegetação obstruindo o sangradouro do lado 

esquerdo. A presença dessa vegetação pode diminuir a capacidade de descarga do órgão vertente. O 

talude de jusante da barragem é caracterizado pela numerosa quantia de vegetação, que podem criar 

“caminhos biológicos” para passagem de água, favorecendo as ocorrências de piping. No talude de 

montante, também há problemas relacionados à existência de árvores, que além das consequências 

do apodrecimento das raízes, conforme Araújo et al. (2014) podem vir a causar deslocamento da 

proteção do rip-rap. Ao longo de coroamento da barragem há presença de sulcos causados pelo 

tráfego de veículos, o que acarreta na retenção de água na estrutura (Figura 1). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 1 – Anomalias na barragem de Gramame: (a) vegetação no vertedor; (b) árvores no talude de jusante; (c) árvores 

e arbustos no rip-rap; e (d) sulcos com água acumulada no coroamento. 

A análise do reservatório consistiu em identificar a presença de eutrofização e alteração da 

vegetação e do uso do solo nas suas margens. Para avaliar as alterações do uso e ocupação do solo e 
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a eliminação da vegetação no entorno dos reservatórios, considerou-se uma distância estabelecida 

com base na legislação aplicável no momento de instalação do empreendimento. 

A Lei nº 4.771/1965 considera Área de Preservação Permanente (APP) a vegetação situada ao 

redor de reservatórios de água naturais ou artificiais, e a resolução do CONAMA nº 302/2002 

determina que a largura mínima para APP no entorno de reservatórios artificiais é de cem metros 

para áreas rurais. A Lei nº 4.771/1965 também declara no inciso 6º do artigo 3 que na implantação 

do empreendimento é obrigatória a desapropriação ou a aquisição da APP estabelecida no seu 

entorno. Sendo assim, as áreas de cem metros nas margens dos reservatórios devem pertencer ao 

responsável pelo empreendimento. 

A área total da APP em torno do reservatório Gramame é de, aproximadamente, 2,57 km², e 

as áreas florestadas presentes no entorno desse reservatório corresponderam a 0,34 km² desta área. 

No reservatório não foram identificados potenciais acúmulos de algas. A maior parte das áreas 

eutrofizadas do reservatório Gramame se encontram nas margens próximas a áreas agrícolas e a 

núcleos urbanos (Figura 2). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(e) 

 
(d) 

 
(f) 

Figura 2 – Análise visual do reservatório Gramame: (a) eutrofização nas coordenadas UTM (SAD 69, Zona 25, 

Hemisfério Sul) 9.189.538,19m N/280.152,26m E; (b) eutrofização nas coordenadas UTM (SAD 69, Zona 25, 

Hemisfério Sul)) 9.190.510,52m N/283.528,14m E; (c) delimitação de 100 m da área de APP; (d) delimitação de área 

de vegetação; (e) ausência de vegetação ciliar; e (f) edificações em destaque nas margens do reservatório. 
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A inspeção na barragem de Mamuaba incluiu o talude de jusante, talude de montante e 

coroamento. 

No talude de jusante há pouco crescimento de árvores, no entanto, suas anomalias mais 

significantes são as erosões, formadas por sulcos transversais. De acordo com Araújo (2014), a 

causa dessas erosões provém de práticas esportivas impróprias e indevidas com uso de motocicletas, 

que deixaram o solo exposto, formando sulcos erosivos pelo escoamento superficial da água de 

chuva. No talude de montante há excesso de vegetação, como árvores e arbustos, que reduzem a 

eficiência da proteção contra erosão do rip-rap. No coroamento da barragem há grande acúmulo de 

água parada, caracterizando um mau funcionamento do sistema de drenagem e as canaletas 

responsáveis por drenar a água até o canal de drenagem localizado no sopé de jusante encontram-se 

obstruídas, minimizando a eficácia do escoamento (Figura 3). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 3 – Anomalias na barragem de Mamuaba: (a) erosão à esquerda com 7 m de largura e à direita com 13 m de 

largura; (b) erosão com 4,7 m de largura; (c) profundidade de 0,30 m na erosão de 13 m de largura; (d) canaletas 

obstruídas; (e) vegetação no rip-rap; e (f) água acumulada no coroamento. 

 

Quanto às condições do reservatório Mamuaba, há presença de macrófitas, principalmente nas 

margens próximas a áreas agrícolas e sem vegetação no entorno. 

A área considerada de preservação permanente no reservatório Mamuaba ocupa 1,99 km² das 

margens, enquanto as áreas de vegetação inseridas em seu perímetro correspondem a 0,25 km². No 

entorno do manancial, tal como em Gramame, prevalecem às áreas agrícolas, porém, constatou-se 
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elevada quantidade de construções em suas delimitações. Essas construções, simultaneamente com 

a agricultura e com a limitada quantidade de vegetação nativa ou implantada, caracterizam uma 

excessiva mudança do uso do solo no reservatório (Figura 4). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(e) 

 
(d) 

 
(f) 

Figura 4 – Análise do reservatório Mamuaba: (a) eutrofização nas coordenadas UTM (SAD 69, Zona 25, Hemisfério 

Sul) 9.195.588,67m N/278.312,03m E/; (b) eutrofização nas coordenadas UTM (SAD 69, Zona 25, Hemisfério Sul) 

9.195.922,83m N/277.353,50m E; (c) delimitação de 100 m da área de APP; (d) delimitação de área de vegetação; (e) 

ausência de vegetação ciliar; e (f) edificações em destaque nas margens do reservatório. 

 

3.4 – Aplicações dos métodos propostos 

 

De acordo com os critérios analisados pelo Sistema de Classificação de Barragens SABESP, 

pelo Potencial de Risco e pelo Índice de Segurança de Barragens (ISB), para as barragens de 

Gramame e de Mamuaba, foram obtidos os resultados apresentados nas Tabelas de 1 a 3, 

respectivamente. 

Tabela 1 – Resultado da aplicação do Sistema de Classificação de Barragens SABESP 

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE BARRAGENS SABESP 

BARRAGEM NOTA CLASSIFICAÇÃO 

Gramame 70,0 Atenção 

Mamuaba 59,8 Alerta 

 

Tabela 2 – Resultado da aplicação do Potencial de Risco 

POTENCIAL DE RISCO 

BARRAGEM NOTA CLASSIFICAÇÃO 

Gramame 35,25 Normal 

Mamuaba 38,25 Normal 
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Tabela 3 – Resultado da aplicação do Índice de Segurança em Barragens (ISB) 

ÍNDICE DE SEGURANÇA EM BARRAGENS 

BARRAGEM NOTA CLASSIFICAÇÃO 

Gramame 47,22 Deficiente 

Mamuaba 41,89 Deficiente 

 

 

As barragens de Gramame e de Mamuaba por constituírem um único complexo possuem 

diversas características semelhantes, como suas classificações quanto ao risco. A barragem de 

Gramame foi classificada pelo Sistema de Classificação de Barragens SABESP pelo Potencial de 

Risco e pelo ISB, respectivamente, em: Atenção, Normal e Deficiente. Em Mamuaba a 

classificação seguindo a mesma ordem de métodos aplicados, foi: Alerta, Normal e Deficiente. 

A classificação Deficiente pelo ISB reflete, segundo Zuffo (2001), que a barragem mesmo 

estando em situações de cargas normais possui deficiência reconhecida. O ISB se torna mais rígido 

devido a sua atribuição de pesos específicos para cada critério. Além das características de projeto, 

localização e de performance atual, o ISB é o única, dentre os métodos aplicados, que insere 

características do reservatório na classificação final, como a eutrofização e as alterações do uso e 

vegetação das margens.  

A diferença entre a classificação das duas barragens quanto ao método de Classificação de 

Barragens da SABESP resultou apenas das condições estruturais atuais das barragens, pois 

Mamuaba, além da presença de vegetação nos taludes, que também há em Gramame, possui 

também sulcos erosivos e mau funcionamento da drenagem. Anomalias essas que podem 

desencadear processos de piping e desestabilização do maciço. Esse método foi o que permitiu 

aprofundamento da análise dos danos à jusante, pois englobou aspectos ambientais, sociais e 

econômicos. 

Para as duas barragens o método do Potencial de Risco não expressou “anomalias” com potencial 

de risco a desastres. 

 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A importância de analisar o risco vai além de estar em conformidade com os requisitos legais. 

Entre seus benefícios, destaca-se possibilidade de identificar áreas com populações vulneráveis que 

é um requisito fundamental para garantir a segurança destes locais, seja por meio de ações 

mitigadoras ou emergenciais para sanar os problemas identificados.  

O método de análise de risco a desastres em barragens, que indicou os resultados mais 

desfavoráveis nas barragens estudadas, foi a do Sistema de Classificação de Barragens SABESP, 

enquanto que o Potencial de Risco as avaliou como de situações normais. 
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Os resultados obtidos possibilitaram a percepção de que a aplicação de análise de risco em 

barragens é necessária para a prevenção, preparação, mitigação e alerta de desastres e pode 

possibilitar uma gestão eficaz dessas estruturas. Este trabalho mostrou também que os métodos de 

análises utilizados são de fácil aplicação e que possibilitam a identificação de anomalias. Com isso, 

proporcionam aos gestores a tomada de decisão para a reparação dessas antes que causem danos 

variados, com destaque para as populações de jusante, as atividades econômicas localizadas em 

áreas que possam ser afetadas e os usuários de água dependentes do abastecimento de água 

possibilitado a partir dos reservatórios. 
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