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Prezado Aluno,

no decorrer desta unidade você deverá desenvolver competência para:

• Verificar  a  existência  de  anomalias  e  especificando métodos de reparo  e 

manutenção.

• Identificar causas de anomalias avaliando medidas preditivas, preventivas e 

corretivas.
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1 INTRODUÇÃO

Até este ponto do Curso de Segurança de Barragens, vimos como é constituída 

uma  barragem,  tipo  e  materiais,  fenômenos  envolvidos  e  grandezas  a  serem 

consideradas em projetos e construções. A partir de agora, veremos que aspectos 

estão  envolvidos  na  manutenção  das  barragens  e  sua  segurança,  a  partir  do 

momento em que esta entra em operação.

Nesta unidade estudaremos teorias de manutenção e as principais anomalias que 

acometem barragens de concreto e de aterro, suas causas e tratamentos. As duas 

próximas  unidades  são  dedicadas  às  “metodologias  de  identificação”  dessas 

deteriorações, quais sejam: inspeções visuais e instrumentação civil.

Uma  barragem  e  suas  estruturas  auxiliares,  assim  como  os  equipamentos 

empregados no controle da vazão de água, são projetados para durar e operar por 

longo  tempo,  tornando-se  necessário  que  a  segurança  e  o  desempenho  sejam 

garantidos durante todo o intervalo de vida útil estabelecido para o barramento.

É sabido que os materiais usados na construção sofrem uma deterioração contínua 

com o passar do tempo, devido às alterações em suas propriedades, originadas de 

causas internas, processos ambientais e uso. A deterioração desses materiais pode 

comprometer a operação e eventualmente a vida útil do barramento, influenciando a 

capacidade da barragem de acumular água e resistir às cargas impostas. Portanto, 

a deterioração deve ser evitada ou reparada reduzindo as possibilidades de uma 

interrupção na operação.

A  garantia  da  durabilidade  das  estruturas  impõe,  assim,  a  aplicação  de 

procedimentos  de  inspeção,  conhecimento  do  mecanismo  das  manifestações 

patológicas  e,  consequentemente,  a  adoção  de  decisões  corretas  no  momento 

certo, para execução adequada de serviços de manutenção e reparo.
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2 MANUTENÇÃO

Manutenção é a adoção de medidas para conservar o produto e assegurar que ele 

continue a cumprir as funções para as quais foi projetado. A Manutenção é definida 

como  “a  combinação  de  ações  técnicas  e  administrativas,  incluindo  as  de 

supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa 

desempenhar uma função requerida” (ABNT,1994). 

No  caso  de  barragens,  a  manutenção  representa  um  papel  importante  para  a 

segurança das estruturas, pois algumas deteriorações consideradas graves podem 

causar incidentes e até acidentes. A manutenção adequada das estruturas reduz os 

custos de reparos e recuperações. As manutenções podem ser classificadas como: 

preditiva, preventiva e corretiva. 

2.1 Manutenção Preditiva

A manutenção preditiva tem a finalidade de evitar que as falhas ocorram. Segundo 

Gomide (2006), a manutenção preditiva visa ao estudo de sistemas e equipamentos 

com  análises  de  seus  comportamentos  e  usos,  a  fim  de  predizer  e  apontar 

eventuais  anomalias,  além  de  direcionar  e  implementar  os  procedimentos  de 

manutenção preventiva.

No caso de barragens, a manutenção preditiva é geralmente realizada através da 

análise  dos  resultados  dos  instrumentos  de  auscultação  e,  às  vezes  após  as 

inspeções visuais serem avaliadas.

2.2 Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva visa evitar problemas que possam afetar o funcionamento 
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dos componentes ou equipamentos. De acordo com Gomide (2006), manutenções 

preventivas são atividades programadas em datas preestabelecidas obedecendo a 

critérios técnicos e administrativos, baseados em dados estatísticos ou do próprio 

histórico da manutenção realizada.

No caso de barragens, a manutenção preventiva é baseada nas informações das 

inspeções visuais periódicas e se refere às atividades de manutenção realizadas 

periodicamente.

2.3 Manutenção Corretiva

A manutenção corretiva visa à reparação das falhas ocorridas. Uma vez detectada a 

deficiência, ela deve ser estudada, visando obter subsídios para o diagnóstico do 

problema e subseqüente definição de conduta, ou seja, da escolha da alternativa 

adequada de intervenção.

Esse estudo, realizado por especialistas, abrange a identificação pormenorizada da 

deficiência  e  a  investigação  de  suas  possíveis  causas,  permitindo  classificá-la, 

levando-se  em conta  inclusive,  o  seu  grau  de  influência  sobre  a  segurança  da 

estrutura.
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3 ANOMOLIAS OU DETERIORAÇÕES EM BARRAGENS

As  comumente  chamadas  deteriorações  e  atualmente  denominadas  -  com  o 

advento da PNSB - anomalias de barragem são quaisquer manifestações, visual ou 

não,  de  alteração  negativa  do  comportamento  da  estrutura.  De  acordo  com  a 

Resolução  ANA  742/2011,  anomalia  é  “qualquer  deficiência,  irregularidade, 

anormalidade ou deformação que possa vir a afetar a segurança da barragem, tanto 

a curto como a longo prazo”.

A anomalia é, portanto, a constatação do comportamento anormal da estrutura. É a 

constatação que determina a tomada de ação para a recolocação da estrutura em 

estado normal de operação e o grau de intensidade da intervenção necessária.

As  barragens  têm  que  ser  estruturas  estáveis  e  estanques,  ou  pelo  menos 

permeáveis até o possível. As principais deteriorações estão ligadas a esses dois 

aspectos,  de  maneira  geral.  Algumas  anomalias  podem  acometer,  também,  o 

funcionamento  de  determinadas  estruturas  adjacentes,  como  vertedouros  e 

condutos.
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4 DETECÇÃO DE DETERIORAÇÕES

As deteriorações existentes nas estruturas de concreto podem ser detectadas por 

meio  da  inspeção  visual  ou  da  instrumentação  instalada.  A inspeção  visual  é 

importante  para  a  verificação  da segurança das barragens,  pois  através  dela  é 

possível identificar as degenerações existentes e recomendar os procedimentos de 

manutenção e recuperação necessários para manter a integridade e segurança das 

estruturas.  Os  resultados  da  inspeção  visual  são  apenas  qualitativos,  daí  a 

importância da instrumentação.
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5 TIPOS DE ANOMALIA

De acordo com a natureza de cada deterioração é possível separá-las em diferentes 

tipos.  É  comum  classificar  os  fenômenos  de  deterioração  que  provocam  as 

deficiências do concreto em três grandes tipos:

• Deterioração Físico-Mecânica: relacionada à ação mecânica do meio sobre a 

estrutura, tais como fissuração e erosão;

• Deterioração  Físico-Química:  relacionada  à  ação  físico-química  do  meio 

sobre a estrutura, tais como expansão por sulfatos e lixiviação, ou às reações 

químicas  que  podem ocorrer  no  concreto,  provocadas  principalmente  por 

alguns de seus componentes;

• Corrosão da Armadura: relacionada aos fenômenos eletroquímicos.

Outras deteriorações podem ter origem na fase de construção, denominadas aqui 

de “Defeitos Construtivos”. Há também as deficiências que podem ocorrer em razão 

da  presença  de  anomalias  no  concreto,  tais  como  os  deslocamentos  e 

vazamentos/surgências.  Finalmente,  existem  deteriorações  que  podem  ser 

causadas  por  acidentes  durante  a  operação  da  estrutura,  dentre  os  quais  são 

descritos os manchamentos e avarias por impacto.

Já as barragens de aterro podem ser classificadas  como sendo:  Superficiais;  e 

Profundas ou Internas.

• Superficiais: são aquelas que ocorrem na superfície externa ou na pequena 

profundidade abaixo da casca superficial. Em alguns casos elas podem ser 

simples  e  de  pouca  importância.  Mas,  em  outros  casos,  elas  podem 

representar a evidência externa de uma ameaça maior à segurança.

• Profundas ou  Internas:  são aquelas que ocorrem em profundidade, bem 

abaixo  da  casca  superficial.  Em  alguns  casos  elas  podem  até  mesmo 

apresentar uma ramificação que se prolongue até a superfície. E em um caso 
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como esse, pode-se ter um pouco de dificuldade em sua diferenciação, para 

constatar que não se trata de um problema simples e de pouca importância.

Em síntese, pode-se assumir que a segurança das barragens está ligada a dois 

aspectos principais:  sua estabilidade e estanqueidade.  Logo,  as anomalias mais 

relevantes são aquelas que ameaçam ou prejudicam esses dois aspectos. Hartford 

(2003) sugere que essas anomalias que afetam a segurança da barragem sejam 

agrupadas em modos de falha, que são os mecanismos pelos quais uma barragem 

pode romper.  Os modos de falha sugeridos por Hartford são  Movimentação de 

Massa (Instabilidade Estrutural), Falhas Hidráulicas e Erosão interna.

Uma anomalia pode estar ligada à segurança da barragem, mas também pode ter 

seu dano restrito a alguma estrutura mais específica. Por exemplo, problemas na 

válvula da tubulação de captação, pode prejudicar o abastecimento de água, mas 

não  ameaça  diretamente  a  segurança  da  barragem;  erosões  nas  margens  do 

reservatório podem ser consideradas dano ambiental e provocar o assoreamento do 

reservatório, mas não ameaça diretamente a segurança da barragem. Diante disso, 

é importante que o responsável pela inspeção das estruturas faça uma avaliação no 

momento da detecção da anomalia para determinar que aspecto ela compromete. 

Dias (2010) sugere que as anomalias sejam separadas pelos seguintes grupos de 

manutenção:

• Segurança da Barragem;

• Segurança da operação/funcionamento;

• Conservação ambiental, segurança do trabalho, aspectos legais;

• Conservação patrimonial.

Independente do tipo de anomalia, o importe na análise de segurança de barragens 

é saber identifica-las determinando seu correto tratamento.
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6 ANOMALIAS EM BARRAGEM DE CONCRETO

6.1 Fissuras ou Trincas

Fissuras ou trincas são anomalias físicas que surgem quando as tensões de tração, 

que  se  estabelecem na  estrutura,  superam a  resistência  à  tração  do  concreto, 

provocando sua ruptura como mostra no esquema da figura 1.

Figura 1 – Mecanismo de formação das fissuras
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Fonte: Acervo pessoal.

O sintoma da deterioração do concreto por fissuração é a ruptura da massa de 

concreto, eventualmente dividindo-se em duas ou mais partes, que pode ocorrer 

tanto na superfície da peça estrutural como em seu interior. A fissura aberta pode 

facilitar  o  ingresso  de  agentes  agressivos  e  ser  uma  das  causas  de  mais 

deterioração do concreto.

Uma barragem de concreto  deve resistir  a  consideráveis  pressões  hidrostáticas 

oriundas da água do reservatório. A água, em certas situações, pode penetrar na 

fissura ou numa junta de construção, por exemplo, caso o esforço resultante seja na 

forma  de  subpressão  (quando  atua  na  direção  vertical),  pode  vir  a  provocar  o 

deslizamento ou tombamento de partes da barragem.

No caso  de  um conduto  de  concreto  que  atravesse  uma barragem de  terra,  a 

ocorrência de fissura no concreto pode causar erosão da barragem ao longo do 

conduto  e  eventual  “piping”.  Fissurações  com grandes  aberturas  num canal  de 

descarga podem levar o concreto ao colapso devido a uma erosão do material de 
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suporte, principalmente caso o material seja um arenito. Mesmo que uma fissura 

não apresente sérios problemas por  si  só,  os mecanismos que a causa podem 

representar riscos para a estrutura.

Há vários mecanismos básicos que geram tensões, são eles:

• Movimentos gerados no interior do concreto;

Exemplos deste caso são retração por secagem, expansão ou contração devido 

à variação de temperatura e reações químicas. 

• Condições impostas externamente.

Alguns exemplos são os carregamentos ou as deformação impostas, tais como o 

recalque diferencial da fundação ou terremotos. A fissuração, portanto, advém 

das mais variadas causas, que podem atuar sozinhas ou conjuntamente, 

dificultando seu reconhecimento.

No Quadro 1 e 2 e nas Figuras 2 a 16, apresentam-se vários tipos e possíveis 

causas  de  fissuração.  É  usual  definir  as  fissuras  do  concreto  em  função  do 

comprimento, direção abertura, profundidade, comportamento e posição. 

Quadro 1 - Tipos de fissuração – Antes do endurecimento do concreto

TIPO
CAUSA 

PRINCIPAL
CAUSA 

SECUNDÁRIA
SINTOMA

LOCALIZAÇÃO 
MAIS COMUM

AÇÃO 
CORRETIVA

Assentamen

to plástico 
(sedimenta

ção)

Excesso de 
exsudação.

Condições 
para secagem 

rápida.

Fissuração 
direcionada

.
Seção espessa.

Reduzir 
exsudação 
ou efetuar 
revibração.

Retração 
plástica

Secagem 
rápida 

evapora

ção na 
superfície.

Umidade 
relativa baixa; 

vento; 
temperatura 

alta.

Fissuração 
na forma de 

pele de 
crocodilo ou 
fissuração 

Pavimentos e 
lajes.

Resfriar o 
concreto; 

evitar 
exposição 
ao vento; 

Lajes de concreto 

armado.
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paralela. 
São 

comuns 
fissuras de 
2 a 3mm de 

abertura. 

melhorar 
cura nas 
primeiras 
idades; 
garantir 

cobrimento 

Idem  + 
barras 

próximas a 
superfície 
excessiva.

Lajes de concreto 
armado.

Fonte: Adaptado de American Concrete Institute, 1992, p. 481.

Quadro 2 Tipos de fissuração – Concreto endurecido

TIPO
CAUSA 

PRINCIPAL

CAUSA 
SECUNDÁ

RIA
SINTOMA

LOCALIZA

ÇÃO MAIS 
COMUM

POSSÍVEL 
AÇÃO 

CORRETIVA

Retração 
por 

secagem 
ao longo 
do tempo 
(retração 

hidráulica)

Juntas 
insuficientes.

Retração 
excessiva; 

cura 
insatisfatória

Fissuração 
paralela 

usualmente 
mais fina se o 

concreto é 
armado.

Lajes e 
paredes 

delgadas.

Reduzir o teor de 
água no concreto 

e melhorar o 
processo de 

cura; diminuir o 
espaçamento 

das juntas.

Aleatória

Forma 
impermeável.

Misturas 
ricas.

Fissuração na 
forma de pele 
de crocodilo.

Camada de 
cobrimento.

Melhorar o 
processo de cura 
e acabamento.

Alisamento 
com colher ou 
uso excessivo 

de 
desempenade

ira.

Cura 
insatisfatória

Lajes

Corrosão 
da 

armadura 

Cobrimento 
insuficiente; 

uso de cloreto 
de cálcio no 

aditivo.

Concreto de 
baixa 

qualidade.

Fissuração ao 
longo das 

barras, 
inicialmente 

fina, crescendo 
com o tempo 
levando ao 

desplacamento 
do concreto.

Pilares e 
vigas; 

concreto 
sujeito a ação 
de cloretos.

Eliminar as 
causas.
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Reação 
álcali 

agregado  
Agregados reativos. 

Fissuração 
aleatória 

característica 
em concreto 

pouco armado 
e fissuração na 

direção da 
armadura 

principal em 
concreto 
armado.

Locais 
úmidos.

Usar material 
pozolânico no 

concreto.

Estrutural

Solicitação maior do que a 
estrutura pode resistir; 
condições extremas de 
carregamento; projeto 

inadequado; problemas 
construtivos; materiais 

inadequados

Fissuração 
geralmente de 

pequena 
abertura, se o 

projeto for 
satisfatório, e 

em ângulo com 
relação aos 

eixos principais 
da estrutura 

podendo 
abruptamente 

mudar de 
direção. A 

abertura tende 
a aumentar 

como resultado 
da solicitação e 

da fluência.

Projeto/constru 
ção/ operação 

adequados.

Ação de 
sulfatos  

Expansão devido à 
formação de etringita.

Fissuração 
característica 
na forma de 

pele de 
crocodilo. 

Estruturas em 
contato com 

água/solo 
sulfatados.

Usar concreto 
adequado; 
executar 

proteção à 
estrutura.

.Retração 
térmica 

nas 
primeiras 

idades

Geração 
excessiva de 

calor ou 
gradiente de 
temperatura 
excessivo.

Resfriamen

to rápido.

Fissuração 
geralmente 
ortogonal a 
direção da 
restrição a 

movimentação.

Concreto 
massa e 

peças 
espessas.

Reduzir a 
geração de calor, 

reduzir a 
restrição e 
refrigerar o 

concreto fresco.

Fonte: Adaptado de American Concrete Institute, 1992, p. 481.
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Figura 2 – Tipos de fissuração após o endurecimento

a) Fissuras típicas de retração por secagem b) Fissuras no concreto por oxidação da armadura

c) Fissuras típicas de reação álcali-agregado ou de retração 
plástica (fissuras aleatórias ou tipo “pele de crocodilo”)

d)  Fissuras  por  concentração  de  esforços  em  mudança  de 
direção da armadura

e) Fissuras por concentração de esforços nos cantos f) Fissuras por sedimentação do concreto impedida pela 
armadura (assentamento plástico ou retração plástica)

g) Fissuras por sedimentação da argamassa impedida pelo 
agregado (assentamento plástico ou retração plástica)

h) Fissuras por retração superficial na fase plástica

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 3 – Fissuras por retração.

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 4 – Fissura térmica em lateral do bloco de fundação.

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 5 – Fissura térmica em bloco de fundação.

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 6 – Fissuras térmicas em laje de vertedouro.

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 7 – Fissura térmica em barragem de concreto.

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 8– Fissura estrutural em laje.

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 9 – Fissura estrutural em viga.

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 10 – Fissuras em pilares causadas pela reação álcali agregado.

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 11 – Fissuras em barragem causadas pela reação álcali agregado.

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 12 – Fissuras em tomada d’água devido à reação álcali agregado.

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 13 – Fissura com grande abertura devido à reação álcali agregado.

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 14 – Fissuras causando deformação de guia de comporta devido à reação álcali 
agregado.

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 15– Fissura em parede causada por formação de etringita tardia.

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 16 – Fissura causada por formação de etringita tardia.

Fonte: Acervo pessoal.

O Quadro 3 apresenta uma relação importante entre fissuras, que podem vir a ser 

danosas ao comportamento do concreto de uma barragem, e locais,  onde mais 

costumam aparecer. O esquema também traz possíveis causas e recomendações 

de ações corretivas. Deve ser relembrado que a causa exata de uma fissura nem 

sempre pode ser determinada com exatidão. Além disto, o leque de ações corretivas 

pode vir a ser ampliado e cada caso específico deve ser devidamente analisado 
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antes que se tomem decisões a respeito.

Quadro 3 - Fissuração grave para a segurança de barragens de concreto

LOCAL
TIPO E 

CARACTERÍSTICAS
CAUSAS 

POSSÍVEIS
POSSÍVEIS AÇOES 

CORRETIVAS

BARRAGEM DE CONCRETO

Crista

Transversal, estendendo-se 
de montante para jusante, 
com profundidade igual ou 

superior a 30cm.

Sobrecarga excessiva 
da barragem; 

terremoto; recalque de 
fundação tensões de 

origem térmica.

Eventualmente 
rebaixamento do 

reservatório e 
tratamento da 

fundação.
Transversal com 

continuidade vertical ou 
lateral e aberturas 
superiores a 1mm.

Recalque diferencial da 
fundação; terremoto; 
sobrecarga excessiva 

em blocos da 
barragem.

Paramentos ou 
faces

Vertical e diagonal, mais de 
1,5m de comprimento e 
30cm de profundidade.

Tensões excessivas; 
tensões de origem 

térmica.

Injeção com epóxi para 
selar as fissuras e 

restaurar a 
monoliticidade do 
concreto; utilizar 

membrana sobre as 
fissuras para vedar 

eventuais infiltrações 
que estejam ocorrendo.

Galerias

Fissuras verticais contínuas 
através de paredes, teto e 

piso, com abertura superior 
a 1mm e ocorrência de um 

pouco de infiltração.

Tensões de origem 
térmica na massa do 

concreto e restrição de 
fundação.

Injeção de calda de 
cimento ou resina.

Contrafortes e laje 
em barragem de 

contrafortes

Fissuras verticais, 
contínuas a partir da 

fundação, comprimentos 
iguais ou superiores a 

15cm.

Recalque de fundação; 
tensões de origem 
térmica; terremoto.

Injeção de epóxi; 
eventual reforço com 

protensão no 
contraforte.

VERTEDOUROS E CONDUTOS

Paredes, muros, 
lajes de fundo de 
canais ou bacias 

de dissipação

Aberturas de fissura 
superiores a 1mm e com 

profundidades superiores a 
15cm.

Variações de 
temperatura; armadura 

insuficiente.

Limpar, remover 
concreto solto; injetar 

epóxi nas fissuras, 
refazer acabamento 

superficial; 
eventualmente 

acrescentar armadura.
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Conduto de 
adução e de fuga

Fissuração causando 
infiltração na barragem; 

fissuras estruturais e 
paredes.

Recalques diferenciais; 
erosão da fundação.

Selar as fissuras com 
resina; injetar em torno 

do conduto para 
melhorar as condições 
de suporte; tratamento 

de fundação.

Fonte: Adaptado de Training Aids for Dam Safety, 1990, p. I-14.

6.2. Expansão

A deterioração  química  por  expansão  é  consequência  da  formação  de  novos 

compostos estáveis na massa endurecida do concreto, acompanhada de aumento 

de volume. Compostos, dificilmente solúveis, remanescentes na pasta de cimento, 

recristalizam os poros e canais capilares existentes no concreto. Se eles ocupam 

mais espaço que a forma original do poro, por exemplo, ocorrem tensões de tração 

que  podem levar  a  ruptura  da  estrutura  do  concreto.  Esses  compostos  podem 

também se formar na interface entre os agregados e a pasta de cimento, causando 

fissuração devido a sua expansão.

As principais causas de expansão são:

a) Reações álcali-agregado: Os álcalis do cimento (sódio,  potássio) dissolvidos 

nos poros da pasta de cimento podem reagir com a sílica presente nos agregados, 

causando aumento de volume, que pode levar a deterioração do concreto.

Os  agregados  são  reativos  caso  contenham  sílica  amorfa  ou  parcialmente 

cristalizada. O gel de alcali-sílica absorve água e o inchamento resultante causa 

uma pressão expansiva com consequente ruptura do concreto.

Para que a expansão seja destrutiva, vários fatores devem cooperar individualmente 

ou, na maioria dos casos, interagindo:
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Fatores principais;

• Conteúdo de álcalis no cimento;

• Tipo de cimento;

•  Mineralogia, quantidade de sílica reativa;

• Volume de poros e umidade do concreto.

Fatores secundários.

• Conteúdo de álcalis na água de amassamento;

• Álcalis provenientes dos agregados;

• Álcalis provenientes da água do reservatório;

• Temperatura e umidade relativa do meio.

A  deterioração  do  concreto  pela  reação  álcali  agregado  é  caracterizada  pela 

expansão com fissuras aparentes na superfície do mesmo com conformação típica 

de pele de crocodilo, como mostra a Figura 17.
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Figura 17 -  Fissuras típicas de reação álcali-agregado ou de retração plástica (fissuras 

aleatórias ou tipo “pele de crocodilo”)

Fonte: Acervo pessoal.

A ocorrência da reação pode ser  notada através de deslocamentos diferenciais, 

fechamento de juntas na crista da barragem, emperramento ou deslocamento de 

peças mecânicas (comportas, grades, desalinhamento de turbina, etc). O processo 

de deterioração por reação álcali agregado é apresentado na Figura 18.

Figura 18 – Processo de deterioração por reação álcali agregado
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Fonte: Acervo pessoal.

b)  Sulfatos: Apesar  de não ser  muito  comum em barragens,  esta é importante 

causa da deterioração química  do concreto.  O composto  formado pela  principal 

reação (denominado etringita) é altamente expansivo. 

A expansão causa a fissura do concreto, tornando-o friável, de baixa resistência e 

suscetível à penetração de outros agentes agressivos, como mostra o esquema do 

mecanismo de deterioração por sulfatos apresentado na figura 25. 
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Figura 19 – Deterioração pelo ataque de sulfatos
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Fonte: Acervo pessoal.

A expansão também pode causar deslocamentos de partes da estrutura. Sulfatos e 

sulfetos  podem  estar  presentes  nos  agregados  empregados  no  concreto  (nas 

formas de pirita, pirrotita e outros), na água do reservatório, na rocha de fundação e 

ombreiras. 

A etringita pode ocorrer como etringita tardia (DEF –  delayed ettringite formation) 

quando a temperatura a que o concreto é submetido nas primeiras idades supera 

65oC e o cimento empregado apresenta propensão para esta formação. 

6.3. Lixiviação ou Dissolução

A corrosão  por  lixiviação  consiste  na  dissolução  progressiva  dos  compostos  da 

pasta de cimento endurecido. Compostos facilmente solúveis podem ser lavados do 

concreto ou da pasta de cimento pelo acesso contínuo da água, verificando-se a 

perda do material.
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Um sintoma desse tipo de deficiência são as eflorescências verificadas na superfície 

do concreto (manchas brancas pontuais ou lineares) causadas pela lixiviação do 

hidróxido de cálcio do cimento - Ca(OH)2 - que se carbonata em contato com o gás 

carbônico do ar - quando da percolação de água através da massa de concreto 

pelos poros, fissuras ou juntas de concretagem mal executadas. Se o processo é 

contínuo, formam-se estalactites e às vezes estalagmites.

Eflorescências de cor castanho-avermelhadas podem ser provenientes da lixiviação 

dos produtos da corrosão do aço da armadura ou de colóides oriundos de argila 

presente no reservatório.  No caso de barragens, as "eflorescências" em galerias 

podem ser,  às vezes apenas originárias do carreamento de matéria orgânica ou 

argila dissolvida na água do reservatório. Daí a necessidade de análises químicas, 

quando a descoberta do fenômeno, para identificá-lo.

Na figura 20, esquematiza-se outro exemplo de deterioração por lixiviação que é 

causada pelo ataque de soluções ácidas, pouco comum no caso de barragens .

Figura 20 – Deterioração por ataque ácido
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Fonte: Acervo pessoal.

Os principais agentes da lixiviação são:

• Substâncias  ácidas  (por  exemplo,  ácido  sulfúrico,  ácido  sulfuroso,  ácido 

carbônico,  ácido  húmico,  chuvas  ácidas  ou  águas  de  condensação  de 

processos industriais);

• Substâncias alcalinas (por exemplo, soda cáustica);

• Águas  puras  ou  pouco  salinas  (água  de  chuva,  águas  subterrâneas  de 

grandes profundidades, águas pantanosas poucos salinas.);

• Fungos e bactérias.

As Figuras 21 e 22 apresentam exemplos de estruturas afetadas pela lixiviação.
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Figura 21 – Superfície deteriorada por ataque ácido

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 22 – Lixiviação do concreto em barragem.

Fonte: Acervo pessoal.
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6.4. Corrosão da armadura

A deterioração do concreto por corrosão da armadura pode-se dar através de:

• Redução  de  seção  da  barra  de  aço,  comprometendo  a  segurança  da 

estrutura; 

• Fissuração do cobrimento de concreto, na direção paralela à barra corroída, 

devido às forças de expansão causadas pelo aumento de volume original da 

barra de aço na formação de ferrugem, podendo causar o lascamento do 

concreto, favorecendo a penetração de agentes agressivos.

Os efeitos da corrosão de armadura são mostrados nas Figuras 23, 24 e 25..
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Figura 23 – Efeitos da corrosão da armadura

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 24 – Corrosão das armaduras no encontro.

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 25 – Corrosão das armaduras.

Fonte: Acervo pessoal.

O aço dentro do concreto é protegido contra corrosão pela passivação, isto é, a 

formação de uma camada protetora que impede a corrosão do ferro. A razão para a 

passivação é a alcalinidade do concreto, como mostra o esquema da figura 26. O 

pH da água dos poros atinge até pH>12,5.
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Figura 26 – Proteção da armadura pela alcalinidade do concreto

Fonte: Acervo pessoal.

Todos os processos que influenciam a corrosão da armadura são mais ou menos 

controlados por Recursos de difusão, ou seja:
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• Carbonatação: difusão de CO2 nos poros cheios de ar. (Figuras 27 a 31)

Figura 27 – Carbonatação do concreto

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 28 – Carbonatação do concreto em barragem.

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 29 – Carbonatação do concreto no teto da galeria de drenagem.

Fonte: Acervo pessoal.

55



Figura 30 - Carbonatação do concreto na parede da galeria de drenagem

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 31 – Carbonatação do concreto no piso da galeria de drenagem.

Fonte: Acervo pessoal.
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• Corrosão da armadura: difusão de O2 nos poros cheios de ar. (Figura 32)

Figura 32 – Corrosão do aço no concreto – Esquema simplificado

Fonte: Acervo pessoal.
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• Penetração de cloreto: difusão de cloretos nos poros cheios de água. (Figura 

33)

Figura 33 – Corrosão da armadura após a dissolução da camada de passivação

Fonte: Acervo pessoal.

Essa difusão é facilitada quando a origem das deficiências do concreto é o projeto 

(ex:  cobrimento  insuficiente;  barras  muito  próximas  sem  espaço  para  o 

envolvimento  pelo  concreto),  execução  (ex:  concreto  inadequadamente  dosado, 

poroso,  mal  vibrado,  com  segregação,  bicheiras)  e  solicitação  não  prevista  no 

projeto (ex: fissuração, abrasão, ação de agentes agressivos).

Devido à carbonatação, por exemplo, o valor do pH do concreto pode ser reduzido 

em trechos ou em grandes áreas na superfície. Se o valor do pH do concreto baixar 

de 9 junto à armadura, a camada de passivação será perdida e, em consequência, 

a proteção contra a corrosão, como se verifica no esquema da figura 33.
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De um modo  simplificado  o  processo  de  corrosão  pode  ser  separado  em dois 

processos simples, como mostra a Figura 32. Após alguns estágios intermediários, 

o ferro vai combinar-se e formar a ferrugem que, pelo menos teoricamente, pode ser 

escrita como Fe2O3.

Isso  significa  que,  apenas  o  oxigênio  é  consumido para  formar  os  produtos  da 

ferrugem.  Esse  oxigênio  normalmente  deve  se  difundir  através  do  concreto  do 

cobrimento na direção da armadura. A água é apenas necessária para permitir que 

o processo tenha lugar. Como consequência das interrelações descritas a corrosão 

não ocorrerá nem em concreto seco nem em concreto saturado de água (falta de 

oxigênio livre), mesmo que tenha sido destruída a camada passiva na superfície da 

armadura. Então há a maior incidência de corrosão a ser encontrada nas regiões de 

molhagem e secagem.

A  corrosão  da  armadura  é  comumente  facilitada  por  falhas  no  processo  de 

construção  de  barragens  de  concreto.  As  deficiências  do  concreto  originadas 

durante a construção, em geral, são defeitos de natureza não agressiva que não 

apresentam perigo imediato para a estrutura,  podendo, no entanto, ao longo do 

tempo, facilitar a ação de agentes agressivos se não reparadas convenientemente.

Esses tipos de deficiências são normalmente devido a alguns problemas ocorridos 

durante a construção, tais como:

• Deficiência  na  dosagem  e/ou  manuseio  do  concreto  (mistura,  transporte, 

lançamento e adensamento);

• Excesso de armadura ou outro obstáculo na peça;

• Movimentação e/ou falta de estanqueidade das formas.
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São consideradas as seguintes deteriorações:

• Bicheira ou ninho - é um vazio deixado no concreto por falta de argamassa 

de mistura, por adensamento insuficiente, ou, por excesso de armadura ou de 

outro obstáculo na peça que dificulte o acesso do concreto a determinadas 

áreas, como mostram as figuras 34, 35 e 36.

Figura 34 – Bicheira formada por excesso de armadura e concreto inadequado.

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 35 – Bicheira formada por adensamento inadequado.

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 36 – Bicheira comumente encontrada em pé de pilar.

Fonte: Acervo pessoal.
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• Segregação -  é a separação dos componentes do concreto, em virtude de 

deficiências de dosagem e/ou de manuseio do material (mistura, transporte, 

lançamento e adensamento),  podendo essa desuniformidade ressaltar  em 

áreas fracas e permeáveis ou porosas na estrutura.

•Abertura das fôrmas - é a movimentação que ocorre quando as fôrmas não 

possuem  resistência  suficiente  para  suportar  a  pressão  resultante  do 

lançamento e adensamento do concreto e que pode provocar a perda dos 

finos  do  mesmo  concreto,  desníveis  em  superfícies  e  juntas  e 

desalinhamento da peça.

6.5. Desalinhamentos e Deslocamentos Diferenciais

Trata-se da movimentação da estrutura, ou de parte da mesma, de sua posição 

original. Há dois tipos principais de deslocamentos de uma barragem de concreto:

• Desalinhamento - é qualquer variação em relação à configuração estrutural 

original;

• Deslocamento diferencial - é o movimento de uma parte da estrutura com 

respeito a partes adjacentes da mesma, como mostra a Figura 37.
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Figura 37 – Elevação do piso.

Fonte: Acervo pessoal.

Os deslocamentos podem ser causados por fatores como:

• Recalque da fundação;

• Subpressão não prevista na estrutura;

• Reações químicas no concreto com expansão do material;

• Solicitações de magnitude excepcional;

• Efeitos térmicos.

As consequências de um deslocamento podem ser:

• Movimentação  de  peças  metálicas  e/ou  de  equipamentos,  cuja  indicação 

pode ser o desalinhamento ou a quebra de uma peça e o travamento de uma 

comporta ou de outra peça móvel;

• Fissuras de caráter estrutural.
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6.6. Infiltração

Vazamento/surgência  é  o  fluxo  de  água  através  de  juntas,  fissuras  ou  outras 

aberturas na estrutura, como mostram as Figuras 38 a 41. 

Figura 38 – Surgência de água em galeria de drenagem.

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 39 – Surgência de água em barragem de concreto.

Fonte: Acervo pessoal.

Figura 40 – Surgência de água entre camadas de concretagem.

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 41 – Surgência de água em junta.

Fonte: Acervo pessoal.

As  principais  causas  de  vazamentos  são:  fissuração;  vedajuntas  deficientes  ou 

rompidos; concreto deteriorado; juntas de construções mal tratadas e tubulações 

mal vedadas. Os escoamentos dos vazamentos e surgências estão, muitas vezes, 

correlacionados com o nível  d'água do reservatório  (maior  nível  d'água  -  maior 

vazão) e com a temperatura ambiente (menor temperatura - maior vazão).
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6.7. Abrasão e Cavitação

Essas anomalias acometem estruturas sujeitas ao fluxo de água, como é o caso de 

vertedouros de superfície. 

Erosão é o trabalho mecânico de desgaste realizado pelas águas correntes, ou seja, 

é a desintegração progressiva do concreto pela ação abrasiva ou de cavitação da 

água em movimento, carreando ou não sólidos, como mostram as Figuras 42 a 46. 

Figura 42 – Possibilidades de ocorrência de cavitação em superfícies irregulares
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Fonte: Adaptado de Falvey, 1990, p.15.
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Figura 43 – Erosão por cavitação em túnel vertedor da Barragem Glen Canyon, Colorado. 

Fonte: Falvey, 1990, p.82.

Figura 44 – Erosão por cavitação em dente da bacia de dissipação. 

Fonte: Acervo pessoal.
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Figura 45  – Buraco formado devido à erosão por cavitação.

 
Fonte: Acervo pessoal.

Figura 46 – Erosão por cavitação das chapas metálicas. 

Fonte: Acervo pessoal.
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No  Quadro  4,  apresentam-se  os  tipos,  sintomas,  mecanismo  e  causas  da 

deterioração do concreto por erosão.

Quadro 4 - Tipos, sintomas, mecanismos e causas da deterioração do concreto por erosão

TIPO SINTOMA MECANISMOS/CAUSAS
POSSÍVEIS  AÇÕES 
CORRETIVAS

Erosão por 
abrasão de 
água (existe 

também erosão 
por abrasão 

seca causada 
pela ação de 

equipamentos, 
ou ventos que 

carream 
materiais 
sólidos).

Superfície com 
textura de uma 

superfície jateada; 
remoção de 

agregados “moles” 
ou da argamassa em 

torno dos 
agregados; perda de 
parte do concreto da 
superfície; as vezes 
severa destruição do 

concreto.

Ação de partículas sólidas 
(argila, areia, cascalho, 

detritos, madeira) carregadas 
pela água, especialmente em 

regiões sujeitas a grande 
velocidade de água. 
Exemplo: Bacias de 

dissipação que não tenham 
sido adequadamente limpas 
poderão ser erodidas pelo 

efeito abasivo dos materiais 
sólidos lá encontrados.

Eliminar as causas. 
Combate-se, quando 
impossível eliminar as 

causas, através do uso, 
na construção, 
reparação ou 

reabilitação das 
estruturas, de concreto 

adequadamente 
dosado, com alta 

resistência, concreto 
com polímeros; 

proteção com resinas 
epoxídicas, etc.

Erosão por 
cavitação

Superfície áspera, 
rugosa, com 

agregados à vista, 
dando aspecto de 

uma “bicheira”; 
superfície com 

inúmeros buracos de 
pouca profundidade 

eventualmente 
mostrando que o 

agregado foi 
arrancado. 

Pequenos buracos 
localizados, 

principalmente, a 
jusante de juntas de 

contração em 
soleiras de 

vertedouros e bacias 
de dissipação.

Formação e subsequente 
colapso de micro bolhas de 
vácuo que produzem ondas 
de choque na superfície da 

estrutura destruindo a 
continuidade da estrutura. 

Tem papel importante a 
velocidade da água que deve 

atingir o regime turbulento 
criando áreas de baixa 

pressão. Tais turbulências 
poderão ocorrer devido a 

ângulos, cantos vivos, 
projeções e depressões que 
mudem a direção da água. A 
onda de choque produzida é 
semelhante ao golpe de um 
martelo. A repetição deste 
fenômeno produz diversos 
orifícios na superfície da 

estrutura, mesmo em 
concreto de alta qualidade ou 
em placas de aço. Exemplo: 

Regiões sujeitas à alta 
velocidade da água 

(superfície do vertedouro, por 
exemplo) onde pode haver 

Eliminar as causas. 
Combate-se projetando, 
construindo, reparando 

ou reabilitando as 
estruturas hidráulicas, 

de modo a ter uma 
superfície que produza 

um escoamento simples 
e uniforme, evitando 
variações abruptas.
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uma diferença de deflexão 
abrupta entre a linha de fluxo 
e a superfície de escoamento 

(reparo em junta de 
contração causando 

descontinuidade, trincas, 
sarrafo deixado no concreto, 

etc) que resulta em 
turbulência e, 

consequentemente, áreas de 
subpressões, causando 

remoção das partículas do 
concreto.

Fonte: Adaptado de Training Aids for Dam Safety, 1990, p. I-25, I-26.

Nota: Se a água contiver substâncias químicas agressivas ao concreto, formando 

produtos solúveis que são removidos pelo fluxo da água, como mostrado no item e 

na  Figura  47,  tem-se  a  ação  combinada,  isto  é,  erosão/corrosão  que  é 

evidentemente, mais prejudicial e rápida do que suas ações isoladas.

Figura 47 – Deterioração por ataque ácido
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Fonte: Acervo pessoal.
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7. ANOMALIAS EM BARRAGEM DE TERRA

7.1. Recalques, Fissuras e Trincas

Uma vez que a Barragem de Terra e Enrocamento é uma estrutura construída com 

o lançamento e compactação de materiais terrosos em camadas, ela possui uma 

característica tal que permite, ao longo da passagem do tempo, a acomodação das 

partículas e consequentemente dessas camadas.

O  adensamento  resulta  em  movimentação  do  maciço,  normalmente  na  forma 

vertical  (ou  mesmo  subvertical,  caso  haja  alguma  componente  lateral  de 

escorregamento),  dirigida  para  baixo.  No  entanto,  em  função  de  problemas 

construtivos e/ou de fundações, a resultante dos esforços poderá até mesmo forçar 

uma movimentação lateral (acentuada, para montante e/ou para jusante).

A movimentação em si é normalmente considerada normal, até certo valor, o qual 

pode-se  prever  em  estudos  na  fase  de  projeto.  A  partir  daí,  podem  ocorrer 

descolamentos de camadas ou em encontros de estruturas e materiais diferentes, o 

que poderá representar perigo para a Segurança da Barragem.

Os recalques podem resultar em problemas, caso esse abaixamento da crista seja 

muito exagerado, principalmente em trecho localizado, o que representará perda de 

Borda Livre. Nesse caso, haverá o risco de danos (principalmente para o talude 

jusante, em caso de níveis elevados no Reservatório e a formação de altas ondas, 

lançando água por cima da crista).

O  problema para  a  Segurança  só  se  agrava  no  caso  de  ocorrerem Recalques 

Diferenciais (ou seja, partes próximas apresentarem valores de Recalques muito 

diferentes). Com isso, há grande possibilidade da geração de Trincas.
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Estruturas de terra e enrocamento (Barragens) que devem reter água, não podem 

sofrer com a formação de aberturas, ou podem ser levadas à Ruptura.

No caso de Recalques no maciço (e sendo um fator particularmente crítico, no caso 

de Núcleos de Barragens de Enrocamento)  é  bastante  perigosa a formação de 

trincas, pela interferência de Instrumentação de Auscultação dotada de hastes e/ou 

de tubos. Podem ocorrer trincas, que acabam levando à Ruptura.

Existem materiais  que  são  ávidos  por  água  e  no  caso  de  não  haver  umidade 

suficiente, com situação piorada pela exposição ao sol forte e ao calor, ocorre um 

rápido ressecamento. Com isso, há uma forte retração do material. Esse esforço 

pode superar as forças do material compactado e isso resultará na formação de 

trincas.

As Trincas de Retração (por Ressecamento) são simples, normalmente superficiais 

e geralmente não constituem problemas sérios. Apesar de considerada superficial, 

sua profundidade pode alcançar até cerca de 5 m a 7 m e se nota a tendência de 

diminuição da abertura, com o aprofundamento.

Sendo  mais  recorrentes  no  talude  jusante  e  até  a  crista,  não  sofrem  risco  de 

vazamento  de  água  do  Reservatório.  Mas,  devemos  fazer  com  que  sejam 

investigadas e tratadas, para evitarmos que ocorra penetração de águas pluviais (o 

que agravaria o problema).

Esse  tipo  de  ocorrência  é  facilitado  no  uso  de  geometria  compacta  na  seção 

transversal  do  aterro,  a  qual  é  assim  determinada  pelo  uso  de  taludes  mais 

íngremes (por exemplo, 1 H: 1,8 V), o que diminui o tamanho da base do aterro. Ao 

ser usado material com esse tipo de comportamento, em taludes muito íngremes 

(por exemplo: 1:1,8) a falta de sistema de irrigação em proteção vegetal (em região 

de forte insolação) pode permitir o ressecamento da camada de aterro e gerar a 

formação de Trinca.
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Outro tipo de Deterioração relacionada com a movimentação interna no aterro é a 

Trinca causada por Recalque Diferencial. Essa deformação do corpo do aterro pode 

ocorrer  em locais  com fundações frágeis,  normalmente compressíveis  e/ou  com 

geometria variável e desfavorável.

A Trinca por Recalque é normalmente transversal ao aterro e pode ser bastante 

profunda,  representando  elevado  risco  de  ruptura.  Devemos  procurar  ainda,  ao 

longo  das  bordas  jusante  da  crista  ou  das  bermas,  as  Trincas  devido  ao 

Escorregamento de material do talude.

A perda de estabilidade de trecho do maciço (junto ao talude jusante) pode dar 

origem a Trinca longitudinal na forma retilínea (ou quase) ou ligeiramente curvada. 

Isso porque o material instabilizado no talude tende a formar uma concha ou uma 

cunha de escorregamento.

As causas desse tipo de ocorrência podem ser diversas, incluindo escavações por 

animais,  falhas  construtivas,  diferenciação  nas  características  de  materiais 

adjacentes, etc. Mas, principalmente, pela elevação nas pressões neutras devido à 

saturação interna, propiciando a Ruptura por Cisalhamento.
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Figura 48 – Recalque localizado, perceptível na crista da barragem

Fonte: CEMIG GT

Figura 49 – Trinca provocado por recalque diferencial dos materiais do aterro

Fonte: CEMIG GT
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7.2. Surgência

Quando  a  água  que  percola  pelas  estruturas  das  barragens  de  aterro  ou  suas 

fundações “aparecem” na superfície  em lugares não previstos,  a essa anomalia 

damos o nome de surgência. A surgência pode ser consequência de entupimento 

das drenagens ou falhas de projeto e construção. O encharcamento provocado por 

elas altera as propriedades físicas dos aterros, como diminuição da coesão entre 

partículas, podendo gerar instabilidade no maciço.

7.3. Erosão

Inicialmente  podemos  considerar  que  ocorra  a  Erosão  quando  um  fluido 

(normalmente,  água  ou  ar)  esteja  provocando  o  carreamento  de  partículas  do 

material  do barramento (nas fundações,  no corpo do aterro ou nos sistemas de 

proteção e superfície do talude). Trata-se de ação física de caráter mecânico.

Essa  erosão  pode  ser  apenas  por  ação  externa  e  de  caráter  superficial. 

Normalmente  a  ação  de  águas  pluviais  (impacto  da  chuva  e  escoamento  das 

enxurradas) provoca a formação de ravinamentos, que progridem e dão origem às 

grandes erosões. Essas erosões podem chegar a ser denominadas de Voçoroca, 

caso haja afloramento de água (subterrânea) minando na base do talude de erosão.

As canaletas de águas pluviais (mesmo no caso de meias-canas) de descida no 

encontro do talude da Barragem com o terreno natural da Ombreira (denominado 

Groin, em inglês), são bastante sensíveis ao erro de dimensionamento e às falhas 

de execução.

O fluxo elevado de águas de chuva pode provocar a Erosão geral ou até mesmo só 

localizada (inclusive provocar o escorregamento de alguns dos segmentos, no caso 
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de revestimentos pré-fabricados).

Figura 50 - Ravinamento em Talude de Barragem

Fonte: appud M.I., 2002

Também pode ocorrer a Erosão lateral por transbordamento das águas (no caso de 

incapacidade  de  contenção)  e/ou  pela  saída  das  águas  em caso  de  desvio  de 

alinhamento ou entroncamento de linhas de canaletas, sem caixas de passagem.
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Figura 51 - Erosão na Canaleta do Encontro Direito e obras de controle

Fonte: Deadman’s Basin terminal Outlet Replacement Project Overview and Lessons 
Learned

O surgimento de águas (internas) de percolação no talude jusante também pode dar 

origem à  Erosão  Superficial,  através  do  esforço  concentrado  de  sua  enxurrada 

resultante do escoamento abaixo do olho d’água.

No  entanto,  esse  fenômeno  pode  provocar  outro  tipo  de  deterioração:  o 

carreamento de solo. O processo descontrolado de carreamento de material pode 

evoluir para formação de erosão interna (Piping), levando a barragem à ruptura.
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Figura 52 -  Erosão por Piping na Barragem

Fonte: 319 Medford Genstar piping failure HVA larger

O  problema  de  Erosão  Interna  tipo  Piping também  pode  ocorrer  no  caso  de 

existirem estruturas auxiliares, em concreto, embutidas no aterro ou logo abaixo nas 

fundações em solo. E isso ocorre, principalmente se a estrutura for feita na forma 

circular  ou  ovalada,  onde  há  dificuldade  de  sua  construção  (lançamento  e 

compactação e preenchimento de espaços) na parte curva inferior.

Anteriormente, eram usadas abas transversais (chicanas) para formar um tipo de 

colar ou colarinho e provocar um aumento no caminho de percolação, reduzindo o 

esforço da pressão de percolação, tentando evitar o carreamento do material.
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Figura 53 - Ruptura por Piping, apesar dos Colares

Fonte: RCP Spillway Anti-seep Collars Schnabel Engineering Piping Failure

Mais recentemente tem sido preferida a execução de camada de Filtro à volta da 

estrutura (principalmente no caso de Galeria de Desvio ou de Descarregador), para 

coletar e direcionar o escoamento das águas. Com isso se tenta reduzir a pressão e 

evitar o carreamento do material.

Sabemos  que  a  possibilidade  de  ocorrência  de  Piping nas  fundações  e/ou 

Ombreiras está muito ligada às possíveis falhas (de projeto e/ou de construção ou 

eventualmente de colmatação) no Sistema de Drenagem Interna. Eventualmente 

podem existir falhas construtivas, que não tenham permitido lidar corretamente com 

o tratamento de problemas geológicos e isso poderá permitir a passagem não bem 

controlada das águas, o que dará início a uma Erosão Hídrica Interna, que poderá 

chegar a formar um Piping.
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Figura 54 - Drenagem à Volta de Galeria no Aterro

Fonte : rjc/dpcardia

Para evitar o problema da pressão elevada por percolação, deveríamos fazer uma 

escavação  na  fundação  (denominada  Cut-off’  ou  Trincheira  de  Vedação),  para 

colocação de material impermeabilizante.

Essa escavação deveria ser aprofundada até o encontro com rocha sã ou pouco 

alterada  e  pouco  permeável.  No  entanto,  em  muitos  casos,  a  escavação  é 

interrompida a alguns metros acima desse contato. No caso de solos de alteração, 

pouco  coesivos  e  porosos,  a  percolação  poderá  ser  intensa,  criando  condição 

indesejada de elevada linha de fluxo, acarretando surgência junto ao pé jusante do 

aterro. Nesse caso, é necessária a instalação de um Filtro Invertido.
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Figura 55 - Filtro Invertido ao Pé Jusante da Barragem

Fonte: appud Massad, 2003

A Segurança pode até ser considerada restabelecida. Porém, ali será uma região 

crítica, e será monitorada pelo resto de sua vida útil.

Procuramos  tentar  identificar  indícios  de  Erosão  Interna  iniciada,  pelo 

monitoramento. A colocação de Instrumentos de Auscultação e a avaliação de seus 

resultados, pode até ajudar a se detectar esses indícios. No entanto, o fenômeno 

pode  se  iniciar  em  local  não  abrangido  pela  ação  de  um  Instrumento  de 

Auscultação.  Assim,  haverá  necessidade  de  usar  o  melhor  Instrumento:  o  Olho 

Humano.

Apenas a Inspeção Visual pode ajudar a detectar indícios de situação anormal (a 

ser  investigada).  Eventualmente,  no  período  entre  duas  datas  de  Inspeção,  a 

passagem de alguma pessoa pelo local, possa ajudar a levantar dúvidas sobre uma 

ocorrência fora dos padrões normais.

Conforme já comentado anteriormente, existe ainda a ação permanente e de caráter 

intermitente das ondas (Batillage) sobre a proteção do talude, que provoca um efeito 

conjugado de Deterioração por Desgaste e/ou Envelhecimento. Também por Erosão 

Superficial e/ou Escorregamento de materiais do talude.
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Dependendo da granulometria do enrocamento usado e do porte das ondas e da 

posição do nível d’água, e eventualmente da inclinação do talude, as enxurradas 

causadas pelas ondas e o impacto sobre as pedras, pode iniciar o ravinamento.

Ao se prolongar essa situação, a Erosão vai se aprofundando e pode chegar ao solo 

subjacente, do corpo da Barragem. Em materiais mais coesivos (como a Argila) 

pode ocorrer formação de talude subvertical, podendo então ocorrer o progresso da 

Erosão, pela queda ou tombamento de blocos do talude, situados acima do ponto 

de contato da água. Note-se que se está denominando de “subvertical” um talude 

cuja  inclinação  (em  relação  à  horizontal)  se  aproxima  de  90°  e  tem  alguma 

irregularidade, não sendo totalmente na vertical.

Figura 56 - Ravinamento / Erosão no Talude Montante

Fonte :rjcardia

Essa  ocorrência  fica  evidente  pelo  turvamento  (normalmente  na  coloração 

vermelho-alaranjada,  quando da presença de material  argiloso)  na superfície  do 

Reservatório, nas proximidades do contato com o talude que está sendo erodido. O 

problema da Erosão pelo impacto das ondas nas águas contra a proteção do talude 

montante  pode  ser  notado  também,  caso  o  nível  no  Reservatório  seja  mantido 

durante algum tempo na elevação aproximada da base do trecho de proteção, ou 

em emenda ou contato de materiais.
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A situação pode gerar uma erosão no talude, reduzindo a estabilização da porção 

na parte superior do talude, que poderá escorregar, rolar ou cair. Devemos lembrar 

ainda a possibilidade de ocorrência de outro tipo de evento, mas que pode acabar 

sendo  denominado  de  Erosão,  por  sua  aparência  (na  superfície),  que  seria  a 

formação  de  Subsidência  .   Essa  ocorrência  está  ligada  à  remoção  interna  de 

material, provocando o colapso do material situado acima da caverna formada, que 

pode chegar à formação de cratera na superfície.

Figura 57 - Subsidência na Crista Causada por Piping

Fonte: Sinkhole in crest of new Dam in Maryland-Piping along Spillway Conduct.

A formação da caverna pode-se dar por dissolução de materiais (em locais com 

solos  solúveis,  principalmente  karsticos,  e/ou  colapsáveis),  mas,  na  maioria  das 

vezes, costuma ser causada pelo carreamento mecânico (hídrico) das partículas.

7.4. Colmatação de Drenos

Esse tipo de Deterioração, em Barragem de Terra e Enrocamento, normalmente é 

do  tipo  externo  (mas  podendo  se  aprofundar,  dependendo  das  condições  de 
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aeração interna).

Já  há  algum  tempo  tem  sido  considerado  que  a  existência  de  Ferrobactérias 

Aeróbicas (que precisam de oxigênio do ar) nas águas de drenagem e a existência 

de íons de ferro no solo (e/ou nas águas) podem levar à formação de crosta de 

material endurecido nos vazios do sistema de drenagem.

Figura 58 - Situação de Colmatação em Dreno Exposto

Fonte :appud Infanti Jr & Kanji

O endurecimento de material carreado e/ou solubilizado, com eventual contribuição 

de  Ferrobactérias  Aeróbicas,  irá  provocar  o  que  normalmente  se  denomina 

‘Colmatação de Filtro’.

Outra ocorrência que podemos incluir nessa classificação seria a Dissolução e/ou 

Lixiviação de material de preenchimento de camadas ou descontinuidades rochosas 

nas fundações e/ou ombreiras. Principalmente no caso desses materiais serem de 

natureza solúvel, como por exemplo, a Calcita.

A passagem das águas de percolação pode promover a dissolução e carreamento 

do material, provocando a criação de vazios nesses contatos, descontinuidades ou 

falhas. Isso iria provocar um aumento no fluxo de água, ampliando o fenômeno da 
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dissolução. Mas iria provocar também a ocorrência de problemas classificados em 

outras  categorias.  Por  exemplo,  aumento  de  subpressão,  possibilidade  de 

movimentação relativa (recalques e/ou escorregamentos, etc), afundamentos.

Para tentarmos identificar sinais de ocorrência desse tipo de Deterioração, devemos 

manter o adequado monitoramento e buscar tendências de variações no padrão 

histórico. Em princípio, no caso de Colmatação, os Instrumentos de Auscultação 

situados a montante (antes do Filtro)  terão a tendência de indicar aumento nas 

pressões e níveis de água e eventualmente uma redução de vazões. Para aqueles 

situados  na  parte  jusante  (depois  do  Filtro  afetado),  a  situação  tenderá  a  ser 

inversa:  redução  nas  pressões  e  níveis  de  água.  E  eventualmente  também  a 

redução  de  vazões.  Ou  poderá  ocorrer  fuga  de  água,  com  a  ocorrência  de 

Surgências nas proximidades.

Uma vez que o caminho tradicional de passagem (o Filtro) se torne obstruído, as 

águas irão buscar um caminho mais prático para permitir seu fluxo. Com isso, irão 

encontrar alguma falha de compactação (região mais fofa ou mais permeável, ou 

com  falha  no  contato  de  camadas,  por  exemplo,  por  laminação  e/ou  por 

arqueamento ou recalque, etc).

Através desse caminho, poderão surgir no talude ou terreno jusante, sem grandes 

problemas,  a  menos  que  sua  pressão  de  saída  seja  tão  elevada,  que  possa 

propiciar o carreamento de material (erosão hídrica que pode chegar a um Piping) 

ou provocar instabilização no solo arenoso ao pé do talude jusante da Barragem 

(efeito semelhante ao da Areia Movediça).

A colmatação de drenos pode acometer também as barragens de concreto e suas 

galerias de drenagem.
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Figuras 59 e 60 – Colmatação de drenos de origens biológica (raízes) e química

   

Fonte: CEMIG GT

7.5. Falha na Proteção dos Taludes

Devemos considerar  que a  Deterioração  de Recobrimentos  ocorre  normalmente 

pelo Desgaste e/ou Envelhecimento, principalmente pela inadequação na escolha e 

uso  de  materiais  de  acabamento  superficial.  E  logicamente,  pela  permanente 

exposição às intempéries.

Existe ainda a ação permanente e de caráter intermitente das batidas das ondas 

(Batillage)  sobre  a  proteção  do  talude,  que  provoca  um  efeito  conjugado  de 

Deterioração por Desgaste e/ou Envelhecimento e também por Erosão Superficial 

e/ou Escorregamento e/ou Tombamento de materiais do talude.

No talude montante o Desgaste e/ou Envelhecimento dos blocos do Enrocamento 

de Proteção (Riprap) é o fator mais comum.
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A existência  de  argilominerais  na  rocha  (normalmente  um material  esverdeado) 

permite a ação de intempéries, provocando o desmanche dos blocos e a tendência 

à pulverização da rocha. Eventualmente, mesmo alguns tipos de rochas brandas 

não  contaminadas  por  outros  minerais  podem  não  possuir  a  resistência  e 

apresentar deterioração (como o caso de rochas brandas tipo Arenito Friável).

Há o problema da ciclagem por exposição à ação sazonal (variação térmica e de 

umidade em épocas ou estações de tempo diferentes e mesmo no dia e na noite). 

Em países de clima frio,  as  ações opostas  de congelamento  e degelo  também 

provocam o desmanche dos blocos de rocha e a quebra de bordas em trincas nas 

estruturas de concreto (Estruturas Complementares).

Para a proteção no talude jusante, a ocorrência de Desgaste e/ou Envelhecimento 

se dá pela Deterioração do material de proteção superficial, na mesma forma. Nos 

casos  de  Enrocamento  (Riprap),  podemos considerar  como válidos  os  mesmos 

comentários feitos para a proteção do talude montante. Logicamente, caso não haja 

contato direto do pé do talude jusante, com níveis normais de água (por exemplo,  

com  o  remanso  do  Reservatório  da  Barragem  situada  a  jusante,  na  forma  de 

cascata do rio), não haverá o problema da ação de ondas.
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Figura 61 - Erosão na Proteção e/ou no Pé do Talude Jusante

Fonte: rjcardia

A desagregação dos blocos de rocha pode causar alteração visual na superfície do 

talude e provocar nossa apreensão quanto a possível escorregamento e potencial 

de ruptura.

Na realidade, a desagregação do bloco provoca o rearranjo de outros que estejam a 

sua volta e estejam escorados por ele. Assim, haverá uma tendência de formar uma 

depressão um afundamento ou cavidade, nos dando a impressão de que possa ter 

ocorrido movimentação de material (por escorregamento ou por remoção interna) 

que estivesse querendo formar uma subsidência. E isso realmente poderia ser uma 

condição inicial de risco à Segurança e deveria ser melhor investigada.

Anteriormente,  a  ocorrência de vegetação em meio aos blocos do enrocamento 

montante (Riprap) exigia sua retirada e muitas vezes, com aplicação de herbicidas 

apropriados, para tentar eliminar a vegetação. Às vezes a aplicação era feita em 
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época tardia e as sementes já lançadas, permitiam o renascimento.

Atualmente,  há  uma  possibilidade  de  se  permitir  a  permanência  de  vegetação, 

desde que rasteira e na borda da linha d’água do Reservatório. Esse material irá 

contribuir para proteção contra o efeito negativo de ondas.

No  caso  de  proteção  jusante  por  recobrimento  vegetal,  a  falta  de  manutenção 

adequada pode levar à Deterioração por Desgaste e/ou Envelhecimento. Não sendo 

feito o despraguejamento correto antes da poda do gramado, a grama poderá ser 

sufocada pelo crescimento mais rápido da praga.

Além disso,  pode ocorrer  a intrusão de espécies vegetais  mais fortes (e  menos 

adequadas à proteção superficial). Essa contaminação pode se dar por ação dos 

ventos,  das  aves  ou  até  mesmo  por  falta  de  cuidado  no  uso  de  veículos  de 

transporte de cargas, sem a limpeza adequada, no uso após o carregamento de 

vegetação estranha (ou de suas sementes, normalmente no caso de forrageiras 

para animais).

No caso do uso de materiais industrializados (mantas, grelhas, blocos de concreto, 

telas, etc), a Deterioração por Desgaste e/ou Envelhecimento, pode ser acelerada, 

de forma pontual, em locais de fraqueza superficial do sistema.

A Deterioração e o Envelhecimento da proteção superficial podem ocorrer também, 

pelo ataque biológico (ação de insetos, aves e outros animais). Com a formação de 

cavidades,  ataque  às  raízes  e/ou  aos  caules  e  folhas,  a  vegetação  pode  se 

deteriorar e morrer.

Em vários casos, a vegetação não sendo do tipo nativo (ou seja, daquela particular 

região),  iria  exigir  um  tratamento  mais  adequado,  para  seu  fortalecimento  e 

adaptação.  E  logicamente,  poderia  necessitar  de  um  sistema  de  irrigação 

permanente, para garantir sua sobrevivência em local de pouca existência de água.
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8. CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DAS ANOMALIAS

As barragens são suscetíveis aos efeitos de Deteriorações causadas por problemas 

externas e internas.

Eventualmente,  a  ocorrência  de  apenas  um tipo  de  anomalia  já  poderá  causar 

danos consideráveis, mas (dependendo de seu tipo, causa e localização) poderá 

afetar  apenas  a  questão  operacional,  mas  não  a  estrutural  (ou  seja,  sem 

comprometer a Segurança).

Essa  situação  provavelmente  poderá  causar  apreensão  e  urgência  de  ações 

corretivas, mas provavelmente o maior problema será para a questão financeira e 

eventualmente para a imagem pública da Empresa Proprietária da Barragem.

Por isso a Alta Direção da Empresa deve ter claro conhecimento da importância em 

dedicar esforços e liberar as verbas necessárias para as ações de Manutenção e 

Monitoramento.  Com isso,  evita-se que a ocorrência indesejável  force um maior 

gasto para sua recuperação (do que teria sido gasto na manutenção e prevenção).

E fato muito importante, é que a equipe responsável pelas ações em Segurança de 

Barragens deve ser não apenas treinada periodicamente, mas deve ter consciência 

de sua responsabilidade, na prevenção.

Logicamente, caso ocorra uma conjugação de efeitos de diversas deteriorações, é 

mais provável que se chegue a ter risco de Incidente ou de Acidente, que pode até 

mesmo levar à Ruptura da Barragem. E nesse caso, com certeza, os gastos serão 

considerados  astronômicos,  se  comparados  com o  que  teria  sido  gasto  com a 

Manutenção Periódica e Monitoramento permanente.

Eventualmente, alguns tipos de Deteriorações podem ser considerados como sendo 

de  difícil  observação.  Mas,  assim  como  em uma  pessoa  doente,  o  corpo  está 
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fornecendo indícios de uma doença que esteja aparentemente escondida.  Basta 

que o Atendente (Médico) esteja disposto a ouvir e seja experiente e cuidadoso na 

busca dos sintomas. E saiba o que e onde procurar.

As causas de problemas em barragens podem, então, ser assim agrupadas:

8.1. Falhas de Projeto

A escolha de materiais inadequados ou dimensionamento de capacidade reduzida 

ou de transições indevidas (mesmo por indisponibilidade de materiais) pode levar a 

uma Deterioração mais rápida que o normal.

Uma  das  principais  ocorrências  em  barragens  de  aterro  seria  a  falha  no 

dimensionamento de materiais para atuarem como Filtro e como Dreno (conforme o 

Critério de Terzaghi, para determinados tipos de solos). Assim, poderia ocorrer o 

carreamento  de  materiais  do  maciço  (ou  das  fundações)  para  o  Filtro.  Ou  a 

incapacidade  de  escoamento  do  fluxo,  poderia  provocar  instabilização,  pelo 

aumento da pressão e busca de novos caminhos de saída, alterando a rede de 

fluxo.

O uso de resultados de Ensaios de Amostras que não tenham sido rigorosamente 

executados,  conforme  as  exigências  de  Normas  (ABNT  ou  outras 

internacionalmente  reconhecidas)  e  por  pessoas  com  o  devido  conhecimento 

teórico e experiência nesse tipo de material, pode dar margem a estruturas menos 

estáveis que o projetado.

Eventualmente  a  falta  de  verba  não  permite  a  adequada  pesquisa  prévia  de 

materiais  e  fundações,  os  valores  a  serem usados  no  Projeto  serão  teóricos  e 

assumidos pelo pessoal. Isso poderá resultar em uma diferenciação grande entre 

esses valores assumidos e os valores reais.
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8.2. Falhas de Construção

A  utilização  de  materiais  inadequados  ou  não  previstos  (apesar  de  serem 

aparentemente similares, caso tivessem sido realmente analisados em Laboratório, 

teriam suas diferenças reconhecidas) pode levar a uma instabilização de parte da 

estrutura, pois sua geometria e/ou seu método construtivo teriam de ser modificados 

e receber a adequação à nova situação.

Não pode ser aceita a substituição de materiais sem a adequada avaliação de suas 

características físicas (em Laboratório) e sem as considerações do Projetista.

Eventualmente a falta de Fiscalização (principalmente nos períodos noturnos) pode 

ocasionar perda de qualidade dos serviços, por ação negativa de mão de obra. 

Também pode ocorrer a falha na aplicação correta dos detalhes de Especificação 

(por exemplo, alteração no número de passadas do equipamento).

Nas  barragens  de  aterro,  as  atividades  no  campo  em  períodos  chuvosos 

(principalmente de compactação) podem gerar trechos sem a devida qualidade e 

sem a esperada resistência. Ou também, a concentração na passagem de veículos 

e  equipamentos,  pode  gerar  um  excesso  de  compactação  da  camada.  Esse 

excesso de energia concentrada causa o endurecimento de parte da camada, que 

provoca certa retração, forçando o descolamento, como se fosse uma tábua solta 

em meio ao solo.  Tal  ocorrência é chamada de “Laminação” e conhecida como 

‘Borrachudo’. 

De  maneira  similar,  o  lançamento  de  uma  camada  de  concreto  com  menor 

resistência  a  compressão  pode  gerar  um  ponto  de  fragilidade  na  estrutura  da 

barragem. Erros cometidos na execução dos sistemas de impermeabilização, como 

colocação correta de veda-juntas também pode criar uma região de fragilidade.

A região de contato com estruturas auxiliares ou mesmo principais, em concreto 

e/ou até mesmo com a rocha, pode sofrer descolamento por ação da gravidade e/ou 
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do  adensamento  do  material  do  aterro.  Isso  é  facilitado  se  a  inclinação  do 

paramento  (face  de  concreto)  ou  talude  de  corte,  não  tiver  uma  inclinação 

adequada. Uma superfície muito íngreme reduz o efeito de empuxo exercido pelo 

aterro  sobre  ela.  Mas,  se  a  inclinação  for  muito  suave,  pode  ocorrer  recalque 

diferencial e formar trinca em local um pouco afastado (em relação ao encontro na 

crista) superficialmente, mas ainda na área de influência do contato. Essa situação 

pode facilitar  a  percolação concentrada indesejada,  a  qual  pode levar  à  Erosão 

Hídrica.

8.3. Falhas de Operação e Manutenção

Fica muito claro entender como falhas em projeto e construção podem ocasionar 

anomalias  em barragens,  porém tais  problemas  também podem se  originar  da 

incorreta operação e manutenção das estruturas.

Como estruturas de reserva, seja de água ou de rejeito, os empreendedores têm 

sempre a tendência de buscar a maximização de capacidade de seus reservatórios. 

Isto dado, não são incomuns os casos de barragens que passaram a operar com 

níveis acima daqueles para os quais foram projetadas. Esse aumento da solicitação 

impõe novas tensões à estrutura que podem manifestar anomalias. Este exemplo 

seria típico de anomalia causada por falha de operação. Outros problemas podem 

ser  causados  por  falhas  na  operação  de  extravasores  e  suas  comportas, 

rebaixamento rápido do reservatório, entre outros.

Os problemas causados por falha de manutenção seriam aqueles que surgem da 

negligência das equipes de manutenção em executar sucessivamente manutenções 

preventivas  rotineiras.  Atividades como manejo  e  controle  de  pragas de taludes 

protegidos  por  vegetação,  reposição  de  enrocamentos  escorregados, 

desentupimento  periódico  de  drenos,  limpeza  de  canaletas  são  atividades  que 

precisam ser  executadas de maneira  continuada para  garantir  a  segurança das 
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barragens. Portanto, problemas podem surgir do agravamento de situações de falta 

de manutenção, ou seja, são causados por falha de manutenção.
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9. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DAS DETERIORAÇÕES

Antes da sanção da Lei 12.334/2010, era comum que os diversos proprietários de 

barragens fizessem a classificação de suas barragens das mais diversas formas, 

apenas com o intuito de facilitar a manutenção das mesmas. Algumas tentativas e 

propostas  tinham  como  objetivo  tentar  promover  a  homogeneização  dessa 

classificação, algo que só vem sendo alcançado por meio da PNSB,

A classificação  das  degenerações  das  estruturas  das  barragens,  atualmente,  é 

realizada  de  forma  subjetiva,  ou  seja,  através  das  informações  fornecidas  pela 

inspeção  visual.  O  Ministério  da  Integração  Nacional  elaborou  o  manual  de 

preenchimento da ficha de inspeção de barragem que apresenta uma metodologia 

de  inspeção  criteriosa  em  que  as  deteriorações  são  observadas,  registradas, 

quantificadas e qualificadas.

Segundo o Ministério da Integração Nacional (2010), a inspeção visual é realizada 

para  avaliar  os  aspectos  de  segurança  e  operação  da  barragem.  As  fichas  de 

inspeção foram elaboradas para orientar e auxiliar o técnico na identificação e no 

registro das deteriorações.

Para o preenchimento das fichas de inspeção é necessário observar a situação, 

magnitude e nível de perigo das deteriorações existentes na barragem. O quadro 5 

apresenta o modelo de ficha de inspeção utilizado para a barragem de concreto.
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Quadro 5 - Ficha de inspeção da crista da barragem de concreto

Fonte: Ministério da Integração Nacional, 2010, p. 42.

As  informações  sobre  as  legendas  apresentadas  nas  fichas  de  inspeção  são 

detalhadas a seguir:

• Situação: se refere à situação da barragem em relação ao item que esteja 

sendo examinado:

•  NA – Este item Não é Aplicável:  O item examinado não é pertinente à 

barragem que esteja sendo inspecionada;

•  NE – Anomalia Não Existente: Quando não existe nenhuma anomalia em 

relação ao item que esteja sendo examinado;

•  PV  –  Anomalia  constatada  pela  Primeira  Vez:  Quando  da  visita  à 

barragem,  e  a  anomalia  for  constatada  pela  primeira  vez,  não  havendo 

indicação de sua ocorrência nas inspeções anteriores;

•  DS – Anomalia Desapareceu: Quando em uma inspeção, uma determinada 

anomalia verificada na inspeção anterior, não mais esteja ocorrendo;

•  DI  –  Anomalia  Diminuiu:  Quando  em uma inspeção,  uma determinada 

anomalia se apresente com menor intensidade ou dimensão, em relação ao 

constatado na inspeção anterior, conforme pode ser verificado pela inspeção 
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ou informado pela pessoa responsável pela barragem;

•  PC – Anomalia Permaneceu Constante:  Quando em uma inspeção, uma 

determinada  anomalia  se  apresente  com  igual  intensidade  ou  a  mesma 

dimensão, em relação ao constatado na inspeção anterior, conforme pode ser 

verificado  pela  inspeção  ou  informado  pela  pessoa  responsável  pela 

barragem;

•  AU – Anomalia Aumentou:  Quando em uma inspeção, uma determinada 

anomalia se apresente com maior intensidade, ou dimensão, em relação ao 

constatado na inspeção anterior,  capaz de ser  percebida pela inspeção ou 

informada pela pessoa responsável pela barragem;

•  NI – Este item Não foi Inspecionado: Quando um determinado aspecto da 

barragem deveria ser examinado e por motivos alheios à pessoa que esteja 

inspecionando a barragem, a inspeção não foi realizada. Nesse caso, na parte 

reservada  para  comentários,  deverá  haver  uma  justificativa  para  a  não 

realização da inspeção.

d) Magnitude: procura  tornar  menos  subjetiva  a  avaliação  da  dimensão  do 

problema ou da falha encontrada:

•  I  –  Insignificante:  Anomalia  que  pode  simplesmente  ser  mantida  sob 

observação pela Administração Local;

•  P  –  Pequena:  Quando  a  anomalia  pode  ser  resolvida  pela  própria 

Administração Local;

•  M – Média:  Anomalia que só pode ser resolvida pela Administração Local 

com apoio da Administração Regional;

•  G  –  Grande:  Anomalia  que  só  pode  ser  resolvida  pela  Administração 

Regional com apoio da Administração Central.

c)  Nível  de  perigo: procura-se  quantificar  o  nível  de  perigo  causado  pela 

anomalia e indicar a presteza com que esta anomalia deva ser corrigida:
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•  0 – Nenhum:  Não compromete a segurança da barragem, mas pode ser 

entendida como descaso e má conservação;

•  1 – Atenção: Não compromete a segurança da barragem a curto prazo, mas 

deve ser controlada e monitorada ao longo do tempo;

•  2  –  Alerta:  Risco  a  segurança  da  barragem,  devendo  ser  tomadas 

providências para a eliminação do problema

•  3 – Emergência: Risco de ruptura iminente, situação fora de controle.

Por meio da análise das fichas de inspeção é possível verificar o comportamento 

das  estruturas  e  verificar  a  necessidade  de  manutenção  ou  recuperação  das 

mesmas.

Para que as deteriorações sejam classificadas corretamente é necessário que a 

inspeção visual seja realizada por uma pessoa capacitada. As inspeções devem ser 

executadas por pessoal qualificado e treinado para identificar desvios em relação às 

normas  e  irregularidades,  denominadas  de  anomalias,  que  possam  afetar 

potencialmente  ou  de  imediato  a  segurança  da  barragem  (MINISTÉRIO  DA 

INTEGRAÇÃO  NACIONAL,  2010).  Dessa  forma,  as  fichas  de  inspeção  são 

essenciais para a classificação das deteriorações existentes em barragens.

O  Quadro  6  apresenta  outro  modelo  proposto  para  a  ficha  de  inspeção  a  ser 

utilizada para barragens de concreto com o acréscimo de quadro de ações a serem 

tomadas.
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Quadro 6 - Ficha de inspeção da crista barragem de concreto

BARRAGEM / MURO DE CONCRETO

CRISTA DA BARRAGEM
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1 Movimentos diferenciais  entre blocos NE PV DS DI PC AU NI I P M G 0 1 2 3

2 Fissuras no concreto NE PV DS DI PC AU NI I P M G 0 1 2 3

3 Armadura exposta ou s inais  de corrosão NE PV DS DI PC AU NI I P M G 0 1 2 3

4 Deterioração da superfície do concreto NE PV DS DI PC AU NI I P M G 0 1 2 3

5 Juntas danificadas NE PV DS DI PC AU NI I P M G 0 1 2 3

6 Falta de drenagem  ou ineficiência do s istema NE PV DS DI PC AU NI I P M G 0 1 2 3

7 Defeitos no guarda-corpo NE PV DS DI PC AU NI I P M G 0 1 2 3

8 Corrosão de postes ou pórticos NE PV DS DI PC AU NI I P M G 0 1 2 3

9 Pavimento danificado NE PV DS DI PC AU NI I P M G 0 1 2 3

10 Presença de vegetação NE PV DS DI PC AU NI I P M G 0 1 2 3

NÍVEL DE PERIGO AÇÃO

IT

SITUAÇÃO MAGNITUDE

Fonte: Acervo pessoal.
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10. EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO

Toda  a  observação  das  anomalias  que  acometem  uma  barragem  tem  por  fim 

garantir a segurança da obra. Para isso, os responsáveis pela segurança têm que 

ser  capazes  de  detectar  e  classificar  as  anomalias,  suas  causa  e  possíveis 

consequências,  para  assim  tomar,  em  tempo  hábil,  as  corretas  medidas  de 

execução da manutenção, seja ela preditiva, preventiva ou corretiva. 

Uma  vez  cumpridas  essas  etapas,  a  manutenção  pode  assumir  as  seguintes 

alternativas possíveis de intervenção:

• Prevenção da ocorrência;

• Aumento do monitoramento (inspeções ou instrumentação);

• Realização de Estudos e Investigações;

• Reparos;

• Recuperação;

• Reabilitação;

• Precauções de segurança;

• Reforço estrutural;

• Demolições.

A  detecção,  o  diagnóstico,  a  definição  de  conduta,  a  escolha  da  alternativa 

adequada de correção para cada deficiência detectada na inspeção periódica são 

atividades  que  demandam  um trabalho  minucioso  que  deve  ser  executado  por 

técnicos  habilitados,  munidos  de  ferramentas,  equipamentos  e  materiais 

adequados.
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10.1. Escolha do processo de reparo

Uma vez estudada e  caracterizada a deficiência,  deve-se eleger  o  processo de 

correção a ser  empregado.  Cada caso deve ser  analisado separadamente,  pois 

pode  existir  mais  que  um  processo  adequado.  Deve-se  considerar,  também,  a 

evolução tecnológica associada aos processos de reparo, o que implica o ingresso 

de novos materiais e procedimentos no mercado. Há ainda que se considerar os 

prazos e os custos envolvidos para se tomar a decisão final. 

Apesar de cada problema exigir um tratamento particular,  pode-se afirmar que o 

tratamento  será  mais  eficiente  quanto  maior  for  o  grau  de  conhecimento  sobre 

aquela  anomalia.  É  neste  ponto  que  se  afigura  a  grande  importância  da 

determinação  da  causa  da  anomalia,  pois  o  processor  de  recuperação  tem 

preferencialmente que passar pela eliminação deste fato causador.  Essa postura 

permite que a segurança da barragem seja restabelecida, como também dificulta a 

reincidência do problema.
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CONCLUSÃO

Este texto sobre anomalias de barragens tem sua ênfase no conhecimento das 

deficiências que ao serem descobertas possam vir a comprometer o desempenho e 

até  a  segurança  de  uma  barragem.  As  deficiências  que  não  possam  afetar 

imediatamente a segurança da barragem são consideradas como um problema de 

manutenção.

A garantia da durabilidade das estruturas impõe a aplicação de procedimentos de 

inspeção,  conhecimento  do  mecanismo  das  manifestações  patológicas  e, 

consequentemente, a adoção da decisão correta no momento certo, para execução 

adequada de serviços de manutenção e reparo. A atuação de agentes agressivos 

com  intensidade  maior  que  a  resistência  da  estrutura  ou  sua  parte,  causa  o 

problema patológico e na maioria das vezes as manifestações patológicas estão 

associadas a várias causas e não a uma única. 

A descoberta de uma patologia na estrutura sempre requer seu adequado estudo e 

monitoramento, para que seja possível descobrir suas causas. A partir daí há uma 

série de procedimentos corretivos que podem ser aplicados, cada um deles com 

suas vantagens e suas limitações. A manutenção das estruturas de modo adequado 

tende a melhorar seu desempenho ao longo dos anos e a reduzir os custos de 

eventuais futuras intervenções corretivo.

Acidentes e incidentes podem ocorrer em barragens, caso o projeto, a construção e 

a operação,  em conjunto ou isoladamente, não sejam adequados.  Como alguns 

incidentes em barragens de concreto podem induzir futuros acidentes, é necessário 

que a manutenção das estruturas seja realizada de maneira adequada e que um 

sistema de monitoramento seja implantado.
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