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Prezado Aluno, 

 

no decorrer desta unidade você deverá desenvolve competência para: 

 Identificar alguns instrumentos das barragens e sua finalidade no processo de 

manutenção; 

 Analisar os dados de instrumentação para diagnóstico básico do 

comportamento da estrutura. 

 

 

1. OBJETIVO DA INSTRUMENTAÇÃO – POR QUE MONITORAR AS 

BARRAGENS? 

 

“Toda barragem deve ser instrumentada, de acordo com seu porte e 
riscos associados e ter os dados analisados periodicamente com a 
realização das leituras. Todos os instrumentos devem ser dotados de 
valores de controle ou limites.” (Manual de Segurança e Inspeção de 
Barragens, MME, 2002).  

 

 

No Brasil, convivemos com barragens de todos os tipos, graus de risco, graus de 

instrumentação e idades. “Nossas barragens estão ficando velhas” afirmou 

ZUCULIN (1999), referindo-se às barragens destinadas à exploração do potencial 

hidrelétrico. De fato, qual o tempo de vida esperado para uma barragem? 100 anos? 

500 anos? Essa pergunta ainda não tem resposta, pois, depois de construída, uma 

barragem terá vida útil enquanto tiver saúde e cumprir sua função social. 

 

Segurança de Barragens é a área da engenharia que cuidará da “saúde” da 

barragem. A Instrumentação de Barragens e as Inspeções Visuais são as 

ferramentas que permitem diagnosticar o desempenho das estruturas. 

 

No Brasil, as barragens mais antigas ainda em operação datam de meados do 

século XIX. Algumas destas barragens perderam suas funções ao longo do tempo, 

sem que tenham sido devidamente desativadas. Outras, mesmo cumprindo ainda 

seus objetivos, passaram por várias sucessões de responsáveis, perdendo-se no 
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tempo o vínculo de responsabilidade sobre sua manutenção e operação, 

enquadrando-se hoje no grupo das “barragens abandonadas”. 

 

Exemplos de abandono de barragens e ausência de responsável existem muitos no 

Brasil. Um exemplo é o caso do Açude de Serra Grande, no Rio Grande do Sul. O 

risco dessa barragem pode ser constatado até por um leigo e foi confirmado por 

laudo de engenharia. A solução, no entanto, esbarra nos entraves burocráticos e 

políticos. O Guia Básico de Segurança de Barragens (2001) já expressava a 

preocupação com a “barragem sem dono”: 

 

“Quando a posse de uma barragem for transferida, as partes devem coletar e reunir 

toda a documentação técnica existente, especialmente aquela contendo os dados e 

eventuais preocupações concernentes à sua segurança e a responsabilidade pela 

continuidade ou criação da supervisão das condições de segurança da barragem 

deve ser claramente definida”. 

 

De fato, hoje um empreendedor transfere/adquire uma propriedade onde existe uma 

barragem, sem qualquer preocupação com sua documentação e sem sequer 

conhecer seu “estado de saúde”. 

 

Para compreendermos melhor a dimensão deste problema no Brasil, citamos a 

declaração do diretor da Agência Nacional de Água (ANA), durante o XVIII 

Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem (CONIRD-2008), em São Mateus, 

Espírito Santo, quando afirmou que existiam cerca de 200 mil barragens no Brasil, 

sendo que 10 mil de médio a grande porte, e que “a maioria é desconhecida do 

poder público”.  

 

MENESCAL (2004) estimou esse número em “300 mil barragens de todos os tipos e 

tamanhos”. Naquele ano de 2008, foram 350 notificações de acidentes. Este número 

varia em torno disso, ano a ano. A região onde se concentra o maior número de 

açudes nesta condição é o nordeste.  
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Conforme apresenta SILVEIRA (2011) no XXVIII Seminário Nacional de Grandes 

Barragens, segundo levantamento feito por satélite, existem atualmente no Brasil, 

cerca de 3.500 barragens com mais de 15 metros de altura (grande porte), sendo 

que, apenas 30% delas estariam cadastradas, mais provavelmente, as barragens 

para fins de geração de energia hidrelétrica. Segundo informações da Agência 

Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em 02 de julho de 2012 existiam 1.000 

barragens para geração hidrelétrica, sendo 185 UHE (Usinas Hidrelétricas), 431 

PCH (Pequenas Centrais Hidrelétricas) e 384 CGH (Centrais de Geração 

Hidrelétricas, ou, microgeradoras) classificadas segundo sua potência instalada. 

 

1.1 Monitoramento de Barragens – Instrumentação e Inspeção 

 

Pela abordagem adotada na unidade 1 deste módulo, é responsabilidade da 

Manutenção Preditiva, que é a etapa da manutenção que busca “predizer” os 

problemas que determinada estrutura pode apresentar ou está apresentando. A 

manutenção preditiva por sua vez pode ser distinta entre Preditiva Objetiva e 

Preditiva subjetiva. Todas as metodologias que se baseiam nos sentidos humanos 

(visão, audiçõa, olfato, tato) para detectar as anomalias de uma barragem são 

denominadas de Preditiva Subjetiva, pois dependem da análise pessoal e qualitativa 

do profissional que a realiza. Quando a detecção de anomalias lança mão de 

metodologias e instrumentos que permitem quantificar determinados parâmetros do 

comportamento da estrutura (deslocamentos, vazões, tensões, etc) por meio de 

instrumentos, a manutenção preditiva objetiva. Juntas, inspeções de campo e 

instrumentação compõe a manutenção preditiva de barragens. 

 

SILVEIRA (2011), nos mostra que a instrumentação e as inspeções periódicas nas 

barragens, são ferramentas complementares e imprescindíveis para identificar os 

problemas, como vemos na figura que segue. 
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Figura 12 - Instrumentação e Inspeções Visuais de Barragens 

 

Fonte: SILVEIRA (2011). 

 

Chega a ser óbvia para nós, a importância de monitorar barragens. Mas, onde 

entram os instrumentos? O que é instrumentação de segurança de barragens? 

Nós devemos monitorar as barragens, porque são estruturas falíveis. Ao longo de 

sua vida útil, a barragem se degrada e alteram-se seus indicadores de 

confiabilidade. 

 

E devemos instrumentá-las, porque a instrumentação é a ferramenta objetiva do 

monitoramento. A instrumentação, em conjunto com as inspeções visuais, garante a 

segurança da estrutura. 

 

 

As barragens são obras de engenharia múltipla, em que o projeto, a construção e 
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operação envolvem vários ramos do conhecimento que se integram e resultam numa 

grande intervenção artificial na natureza. Toda barragem, independente do tipo, 

constituição, localização e destinação, deve ter instrumentação adequada, para seu 

monitoramento. 

 

Conforme estudamos no Módulo I, unidades 8 e 9, o comportamento que esperamos 

das estruturas indica seu dimensionamento. Os estudos que antecedem a 

construção de uma barragem, sondagens geotécnicas, ensaios em laboratórios, 

ensaios “in situ”, vão nos dizer quais serão os parâmetros de comportamento das 

estruturas, quanto irão deformar com o peso do concreto, da terra compactada ou do 

enrocamento; quanto irão se deslocar durante o primeiro enchimento e em qual 

direção, quais serão as vazões que vão percolar pelo maciço, que pressões podem 

ser suportadas até o limite de tombamento. 

 

A relação intrínseca, entre os parâmetros de projeto e de monitoramento, vai 

estabelecer os valores de controle ou de referência, que devem ser observados 

durante a vida útil da barragem. Durante a construção, a instrumentação da 

barragem possibilita ao projetista, verificar se os parâmetros estão de acordo com os 

previstos e corrigir o projeto segundo as características de materiais e fundação 

verificados, optando por soluções mais econômicas. Daí a importância do “as built” 

ou “como construído”, para a operação e fiscalização de barragens. 

 

Em suma, a instrumentação de uma barragem vai depender de sua dimensão, da 

fundação onde foi assentada; do tipo ou arranjo, material empregado, uso e de sua 

região de influência. 
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2. OBJETIVOS DA INSTRUMENTAÇÃO DE BARRAGENS 

 

Barragens são intervenções do homem na natureza, de grande magnitude. Qualquer 

falha em sua estrutura na construção ou na operação e manutenção; pode causar 

catástrofes. 

 

A preocupação com a segurança de barragens remonta a antiguidade, como se 

comprova no Código de Hamurábi (1.700 AC). 

 

No Brasil existe cerca de 300.000 barragens, a maioria delas de pequenas alturas, 

sem qualquer tipo de documentação sobre sua construção. Um grande número 

delas rompe anualmente, em particular no período de chuvas.   

 

Embora a Lei 12.334 de 2010 venha resolver a questão, abrange apenas barragens 

com mais de 15 metros de altura, ou cerca de 3.500 barragens. 

 

O monitoramento é a ferramenta de diagnóstico da saúde da barragem e possibilita 

intervenções preventivas e corretivas, minimizando o risco de acidentes, 

preservando a segurança da estrutura, do meio ambiente e de terceiros em sua área 

de influência. 
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3. INSTRUMENTAÇÃO PARA MONITORAMENTO DE BARRAGENS 

 

Segundo a Lei 12.334, artigo 4º, inciso I, temos que: 

 

“a segurança de uma barragem deve ser considerada nas suas fases 

de planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento, primeiro 

vertimento, operação, desativação e de usos futuros”. 

 

Como podemos ver, em cada fase, o comportamento da barragem deverá ser 

monitorado. A instrumentação para monitoramento depende da dimensão da 

barragem, de seu objetivo, características do local onde está construída e dos 

aspectos construtivos e operativos. 

 

3.1 Fase de Planejamento e Projeto 

 

Segundo FIORINI (2008), para qualquer barragem, durante o planejamento e 

projeto, é possível e necessário, conhecermos: características geotécnicas e 

geológicas do local da barragem; materiais para construção; investigações e ensaios 

de campo; estudos hidrológicos e hidráulicos; estudos de sedimentação; estudos de 

estabilidade; tratamentos das fundações e do concreto e as condições sociais e 

ambientais de sua inserção. 

 

A partir destes parâmetros, vamos definir o tipo e o arranjo da barragem e a partir 

destes, quais as principais grandezas que deverão ser monitoradas pela 

instrumentação, que, segundo LUZ (1993 apud MATOS 2002, pág. 5) são: 

 Deslocamentos; 

 Deformações e tensões; 

 Temperatura; 

 Níveis piezométricos em fundações; 

 Pressões de água; 

 Vazões. 
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E os principais fatores que influenciam essas grandezas, segundo o mesmo autor, 

são: 

 Carga direta: forças exercidas pelos contatos do aterro e enrocamento, 

ou concreto, com a fundação e, pelos níveis d’água de montante e 

jusante (empuxo); 

 Subpressões na fundação: devido à percolação ou infiltração de água 

pela rocha de fundação, durante e após o enchimento do reservatório. 

 Pressão intersticial: pressão exercida pela água que infiltra pelos 

interstícios do concreto, juntas de construção e falhas de construção 

durante a concretagem, e por falhas nas rochas; 

 Calor de hidratação: gerado pela reação do cimento com a água de 

amassamento no processo de cura do concreto, e que fica armazenado 

no interior de um bloco, provocando tensão de compressão no concreto. 

O posterior resfriamento da estrutura provoca tensões de tração; 

 Sismos naturais: causados pelo deslocamento de placas tectônicas e 

atividades vulcânicas;  

 Sismos induzidos: causados pela implantação do reservatório, que altera 

as condições estáticas das formações geológicas, do ponto de vista 

mecânico (peso da massa d’água) e do ponto de vista hidráulico (a 

infiltração de fluidos pode causar pressões internas nas camadas 

rochosas profundas). É um fenômeno dinâmico, resultante das novas 

forças induzidas, e que passam a interferir sobre o regime das forças pré-

existentes. 

 

3.2 Fase de Construção 

 

A fase de construção de uma barragem é o momento de avaliarmos se as hipóteses 

de projeto estão se verificando a contento. Se os carregamentos estão causando as 

tensões especificadas, se as deformações da fundação e dos maciços se acham 

dentro dos limites previstos. Se as fissuras de origem térmica e as mudanças no 

plano de concretagem exigirão medidas alternativas. 

Nesta fase podemos resumir os objetivos da instrumentação sem se limitar a: 
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 Avaliar eventos não previstos e detectar anomalias no comportamento da 

barragem, de outras estruturas, ou de condições que as possam 

favorecer; 

 Prever novas zonas de risco; 

 Fornecer informações mais realistas e representativas sobre os materiais 

e sobre a fundação; 

 Aferir soluções técnicas adotadas na fase de projeto e possibilitar 

revisões com uso de soluções menos conservadoras. 

 

3.3 Primeiro Enchimento 

 

Segundo Andriolo (1993 apud MATOS 2002, pág. 4) a fase de enchimento do 

reservatório é o período em que a barragem passa a entrar em carga total pela 

primeira vez, sendo considerado este o período mais crítico na sua vida útil.  

 

O monitoramento assume um papel importante, pois permite um diagnóstico preciso 

da obra, comparando os dados com os limites de projeto. Há o controle de 

parâmetros como: deslocamentos horizontais e verticais, movimentos de algumas 

juntas, temperatura e deformação do concreto, para prevenir ruptura ou fissuramento 

excessivo durante esse primeiro enchimento. Sempre que possível, o enchimento 

deve ocorrer de forma lenta e gradual, para a adaptação da estrutura com as novas 

condições criadas. 

 

Nesta fase, a instrumentação deve: 

 Alertar sobre a ocorrência de anomalias que possam colocar em risco a 

segurança das estruturas de barramento; 

 Possibilitar uma avaliação do desempenho estrutural das obras de 

barramento, através de comparações entre grandezas medidas “in situ” e 

aquelas consideradas no projeto, visando verificar a adequação aos 

critérios de projeto. 

Cabe destacar, que a maioria dos acidentes em barragens, ocorre durante o primeiro 

enchimento e até os primeiros cinco anos de operação. 
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3.4 Fase de Operação 

 

A fase de operação engloba toda a vida útil da barragem. Durante esta fase, a 

barragem vai “trabalhar”, isto é, deformar, recalcar, deslocar, aquecer, esfriar. 

Passará por situações de cheias e secas e, algumas até, por sismos. 

 

A instrumentação nesta fase, objetiva: 

 Acompanhar o atendimento aos critérios de projeto; 

 Monitorar o desempenho geral da barragem, da fundação e das 

estruturas associadas, como: deslocamentos, tensões internas, 

subpressão, vazões de drenagem, e outras; 

 Observar com detalhe, o desempenho de áreas e situações críticas e 

prever possíveis zonas de risco; 

 Caracterizar o comportamento das estruturas, após algum tempo de 

operação e reavaliar suas condições de segurança. 

 

Além da instrumentação das estruturas do barramento poderá ser de interesse 

monitorar a área do reservatório, visando verificar: 

 Escorregamentos de encostas nas margens; 

 Fugas de água do reservatório; 

 Assoreamento junto às estruturas. 

 

Escorregamentos de encostas podem formar ondas no reservatório, as quais podem 

galgar a barragem e causar graves danos nos taludes a jusante. 

 

As condições meteorológicas, hidrológicas e limnológicas podem influenciar o 

desempenho de alguns instrumentos, motivo pelo qual, a área de segurança de 

barragens faz também a gestão de instrumentos periféricos obrigatórios das 

barragens, como: estações hidrometeorológicas, sismológicas e sedimentológicas - 

importantes para a operação, e estações de monitoramento da qualidade da água – 

requisito ambiental. 
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4. BARRAGENS DE TERRA E ENROCAMENTO – O QUE MONITORAR? 

 

4.1 Causas mais comum de acidentes 

 

As duas principais causas de ruptura de barragens de terra são:  

 Erosão interna ou entubamento (em inglês, piping) e  

 Galgamento (em inglês, overtopping).  

 

A ruptura por piping ocorre quando há uma erosão interna de jusante para montante, 

formando um tubo (em inglês, pipe), com carreamento de partículas de solo pelo 

maciço, devido ao fluxo de água excessivo de montante para jusante. O 

deslocamento de partículas do barramento desestabiliza o equilíbrio de forças na 

matriz do solo e o estado de tensões no maciço por onde ocorre esse fluxo. O 

fenômeno é progressivo até a formação de uma brecha e o colapso da estrutura. 

 

O piping ocorre com mais frequência no primeiro enchimento e nos cinco primeiros 

anos de operação. É mais comum de ocorrer no barramento, mas ocorre também na 

fundação. 
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Figura 13 - Processo de piping - Barragem Teton - EUA – 1976 

 

Disponível em: http://web.mst.edu/~rogersda/teton_dam/ 

Acesso em 10/06/2012 

 

O galgamento decorre geralmente de uma cheia extraordinária, para a qual a 

barragem não estava projetada, ou por falha de operação nos sistemas 

extravasores. Durante a construção, não é incomum que ocorra galgamento das 

ensecadeiras, pois seu dimensionamento é sempre calculado com um risco maior 

(menor tempo de retorno) que a barragem principal, por ser uma obra provisória. 

 

Nas barragens de geração hidrelétrica, podemos perceber que recentemente, os 

maiores problemas decorrem de aspectos construtivos e operativos. 

 

Um exemplo de problema operativo foi o acidente com a Usina Hidrelétrica de 

Euclides da Cunha, no Rio Pardo, estado de São Paulo, em 1977, que culminou com 

a ruptura daquela barragem. Em decorrência da onda de cheia daquela ruptura, 

rompeu-se a barragem de Limoeiro, mais a jusante. 

 

http://web.mst.edu/~rogersda/teton_dam/
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Figura 3 - Acidente com barragens no Rio Pardo – 1977.  

  

  

Fonte: Nota do autor. 

 

Cabe lembrarmos, que, as inspeções visuais rotineiras tomam maior relevância em 

barragens de terra, quando podem ser percebidos mais precocemente, alguns 

problemas como: tocas de animais no maciço, vegetação com raízes danosas, 

surgências de água e subsidências. 

 

Em barragens de terra e enrocamento, é importante o monitoramento por 

instrumentação, das vazões, deslocamentos, tensões, subpressões e pressões 

neutras. 

 

4.2. A instrumentação de Vazões 

 

Há uma correlação direta entre a análise das vazões de drenagem e o desempenho 

da barragem. Os locais, quantidade e qualidade da água que percola pelo maciço ou 
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pela fundação, e as variações mais ou menos bruscas, são indicativos de 

problemas, como: drenos obstruídos, erosão interna ou pressões excessivas. 

Também é importante correlacionar as vazões com os níveis de montante do 

reservatório. 

 

Em geral, a medição de vazões é feita por meio da concentração do fluxo em 

canaletes ou tubos, nas galerias de drenagem ou outros locais indicados no projeto 

da barragem, onde se instalam os medidores de vazão. Pode ser relevante conhecer 

as origens de cada vazão de contribuição: ombreira, fundação, dreno, etc. 

 

Em barragens de grande porte, as vazões são direcionadas a poços de drenagem, 

onde bombas elétricas de drenagem recalcam a água para jusante, evitando que as 

galerias inundem. 

 

Leituras de vazões antes do primeiro enchimento são particularmente importantes 

para caracterizar vazões provenientes do freático. A análise das características 

físicas e químicas da água de percolação pode dar indicativos de carreamento de 

materiais ou sinais de piping ou lixiviação de materiais solúveis de origem geológica. 

Entre os instrumentos de medição de vazão, destacamos:  

 

 Medidores de Vazão Triangular - Possibilitam maior precisão de 

leituras, para vazões variáveis e reduzidas, até 30 litros por 

segundo. É uma chapa, geralmente metálica, com uma abertura 

triangular ou em “V”, com lados iguais e ortogonais. A vazão é 

determinada de forma direta, com a leitura da altura da lâmina 

d’água que passa pelo “V” e aplicando a regra de Thompson: Q = 

1,4 x H5/2, onde Q é a vazão em m³/s; H é a altura da lâmina d’água 

em relação ao vértice do “V” em metros. 
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Figura 4 - Medidor de Vazão Triangular 

 

Fonte: MATOS (2003) 

 

 Calha Parschall - Medidor de vazão usado em canais abertos, nos 

quais seja possível construir as três partes componentes da calha: 

uma seção convergente com o fundo de canal mais alta, uma seção 

estrangulada e uma divergente, segundo relações trigonométricas 

padronizadas. A partir da leitura da altura da lâmina d’água “H” na 

seção estrangulada aplica-se a relação: Q = 2,2 x W x H3/2, onde: 

Q é a vazão em m³/s e W é a largura da seção estrangulada em 

metros. 

 

4.3. A instrumentação de Deslocamentos 

 

Sejam deslocamentos verticais ou horizontais, recalques do maciço e/ou da 

fundação, trincas de tração por recalque diferencial ou trincas de cisalhamento 
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induzidas por deslocamentos horizontais diferenciais, devemos monitorar estes 

movimentos com medidores de deslocamentos. 

 

Se a fundação tem baixa resistência, torna-se particularmente importante 

acompanharmos estes deslocamentos horizontais e verticais, até sua estabilização e 

depois disso. 

 

Os deslocamentos podem ser medidos de forma absoluta ou relativa. 

Deslocamentos absolutos são aqueles calculados ou medidos, considerando um 

referencial imóvel, em relação ao ponto medido. Deslocamentos relativos são 

aqueles, cujo referencial também se desloca. 

 

Os seguintes instrumentos podem ser usados para medir deslocamentos: 

 

 Placas de recalque com tubos telescópicos – são dispositivos 

muito utilizados para medição de deslocamentos verticais ou 

recalques. Trata-se de instalar placas, em várias profundidades do 

maciço, desde a fundação. A cada placa é fixado um tubo 

telescópico que irá se movimentar junto com a sua respectiva placa, 

caso o maciço sofra recalque naquele ponto. Como os tubos 

trabalham de forma independente, é possível conhecer os 

deslocamentos verticais em cada profundidade do maciço. 
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Figura 5 – Marcos superficiais 

 

Fonte: ALMEIDA (2010) 

 

 Marcos superficiais – usados para medir deslocamentos 

horizontais e verticais em maciços de terra e enrocamento. 

Composto por uma barra de ferro de 11/2 polegadas, com 1,1 metros 

de comprimento e uma esfera de aço de 15 mm de diâmetro 

adaptada ao topo da barra. O dispositivo é colocado nas regiões da 

crista da barragem e taludes de jusante, sendo fixado em um bloco 

de concreto de 0,3 m de diâmetro e 1,2 de profundidade. Por meio 

de acompanhamento topográfico se obtém os deslocamentos em 

relação a um marco fixo indeformável, ou de referência, instalado 

fora da região da barragem. 

 Medidores de recalque KM – Fabricados pelo Laboratório CESP de 

Engenharia Civil, é aplicado na medição de deslocamentos verticais 

(recalques) absolutos de fundações ou de pontos específicos em 

maciços compactados. 
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Figura 6 – Medidor de recalque Magnético 

 

Fonte: ALMEIDA (2010) 

 

Pode ser instalado em furos de sondagem, ou acompanhando a construção do 

aterro. Compõem-se de hastes de aço trefilado, tubo de referência e tubo de 

proteção e placas de aço. É construído e instalado de tal modo, que a cada placa é 

solidarizada um segmento de haste metálica, à medida que o aterro sobe. A haste-

referência é um tubo galvanizado de 25 mm de diâmetro, chumbado em rocha sã. As 

hastes, dispostas em torno do tubo de referência, são mantidas na posição por meio 

de discos perfurados que funcionam como espaçadores e são mantidas livres do 

contato com o solo, em sua extensão, através de um conjunto de tubos 

galvanizados, emendados por juntas telescópicas que as envolvem. As leituras são 

efetuadas através de um paquímetro adaptado, cujo corpo se encaixa 

adequadamente no tubo de referência e cujo bico móvel é apoiado na extremidade 

superior de cada haste.  

 

 Medidores de recalque magnéticos – Composto por anéis 

magnéticos, conhecidos como aranhas magnéticas, que são 
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instaladas em várias profundidades, ao longo de um tubo vertical de 

PVC rígido, dotado de emendas telescópicas a cada 1,5 metros e 

protegidos externamente por outro tubo de diâmetro maior. As 

medidas são obtidas por uma sonda eletromagnética, que desce 

pelo tubo acoplada a uma trena. Ao passar pelo anel magnético, a 

sonda aciona um alarme na superfície e é feita a medida pela trena. 

O anel magnético mais profundo dá a referência e por isso deve ser 

instalado em um ponto onde não haverá qualquer deslocamento. 

Este medidor apresenta a vantagem de permitir instalar tantos anéis 

quanto forem necessários e dispensa as campanhas de 

nivelamento topográfico. 

 

 Medidores de recalque USBR – usa o mesmo princípio do medidor 

magnético, apenas substituindo os anéis magnéticos por um 

sistema de cunhas, que são acionadas à medida que vai descendo 

a trena. Na base do tubo-guia é instalada uma conexão especial 

que então retrai as cunhas e libera o tubo para a retirada da trena. 

 

4.4. A instrumentação de Tensões 

 

Medir as tensões em barragens de terra e enrocamento é importante para conhecer 

a distribuição dos esforços, zonas de tração, de fissuração e de plastificação do 

maciço. Esta variável é particularmente importante nas interfaces entre aterro e 

fundação, ombreiras e entre materiais diferentes. Para esta grandeza, é comum a 

utilização de: 

 

 Células de tensões totais – consistem de almofadas de aço inox, 

geralmente circulares, dotados de extensômetro elétrico (strain 

gage), de corda vibrante ou pneumático.  
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Figura 7 – Célula de Pressão Total instalada no encontro entre concreto e aterro. 

 

Fonte: CEMIG GT 

 

A instrumentação de Subpressões e Pressões Neutras 

Função da percolação de água no maciço, as subpressões precisam ser 

monitoradas, para garantia da segurança. Os instrumentos usados para isso são os 

piezômetros. 

 Piezômetros de tubo aberto (Standpipe ou Piezômetro 

Casagrande) – são instrumentos de fácil confecção e instalação, 

alta durabilidade e confiabilidade. É constituído de um bulbo, no 

local onde se pretende medir a carga de pressão, e um tubo que 

liga o bulbo até o local onde será feita a leitura. Ao redor do bulbo 

se coloca uma camada de areia sobre ela um selo de bentonita ou 

solo-cimento, para isolar o bulbo. O resto do furo de sondagem é 

preenchido com o solo natural. A leitura do instrumento é feita com 

uso de um pio elétrico: uma trena com uma ponteira elétrica que 

emite som assim que entrar em contato com a água, dando a 

medida entre a boca do tubo e o nível de água. Por subtração 
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encontra-se a altura de coluna de água sobre o bulbo. Soma-se a 

esta altura, a cota de instalação, obtendo-se a cota piezométrica, 

em metros sobre o nível do mar (m.s.n.m.). A cota piezométrica é a 

carga hidráulica total no ponto, em relação ao nível do mar. 

 

Figuras 8 e 9 – Célula de piezômetro de tubo aberto e esquema de instalação do 

piezômetro Casagrande 

    

Fonte: Cemig GT 

Além do piezômetro de tubo aberto, existem outros, mais sofisticados como o 

piezômetro elétrico, pneumático e hidráulico, como mostram as figuras a seguir. 
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Figura 10 – Piezômetros: a) Elétrico b) Pneumático e c) hidráulico 

 

Disponível em www.cesp.com.br 

 

http://www.cesp.com.br/
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5. BARRAGENS DE CONCRETO – O QUE MONITORAR 

 

É bem conhecido o caso da barragem em arco de Zeuzier, na Suíça. Com 156 

metros de altura, operou durante 21 anos sem apresentar sinais preocupantes, até 

quando os pêndulos diretos passaram a indicar deslocamentos crescentes da crista 

da barragem para montante, apesar do reservatório estar cheio. Medições 

geodésicas indicavam movimentos de aproximação entre as ombreiras e recalques 

do maciço de fundação em toda a região da barragem. Fissuras apareceram no 

concreto, com abertura de 10 mm e desenvolveram-se junto às ombreiras. As 

investigações e os dados da instrumentação provaram que os problemas estavam 

associados à escavação de um túnel rodoviário, a mais de um quilômetro. A 

escavação foi paralisada e a barragem foi reparada e equilibrada, estando hoje em 

operação normal. 

 

Figura 11 – Barragem Zeuzier 

 

Fonte: Nota do autor. 
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Conforme MATOS (2002) a instrumentação e o monitoramento de barragens de 

concreto devem ser planejados em função do tipo da barragem: gravidade, 

contraforte ou gravidade aliviada, arco e ainda, em função do método construtivo, 

como o caso de barragem em concreto compactado a rolo. Instrumentação adicional 

pode ser necessária, se for prevista ou observada presença de Reação Álcali 

Agregado (RAA). 

 

O MSIB (2002) informa que para estruturas de concreto, a subpressão e percolação 

de água são as principais causas de instabilidade em potencial sob condições 

normais de carregamento, de parte ou da totalidade das estruturas. Reações álcali-

agregado podem ocasionar sérios impactos na segurança das estruturas. 

 

Instrumentação de Barragem tipo Gravidade 

A maioria das barragens de concreto no Brasil é do tipo gravidade. Neste tipo de 

barragem, é importante monitorar: 

 Subpressão de fundação no contato entre concreto e rocha; 

 Temperatura do concreto e sua dissipação ao longo do tempo; 

 Deslocamentos, e recalques da fundação. 

 

A dissipação de temperatura do concreto nestas barragens pode causar tensões de 

origem térmicas, em valores significativos. São previstas juntas de dilatação e de 

contração, que também devem ser instrumentadas para acompanhamento dos 

deslocamentos. 

 

5.1 A instrumentação de Barragem de contraforte 

 

Monitoram-se as mesmas grandezas da barragem tipo gravidade, porém o 

comportamento difere, pois as tensões no concreto são mais altas e mais uniformes. 

Como são mais esbeltas, deformam mais e sofrem maior influência térmica. As 

subpressões no contato concreto e rocha são menos importantes e estão limitadas 

as cabeças dos blocos. 
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A drenagem do maciço ocorre pelas cavidades e vãos entre os contrafortes, 

devendo se cuidar, porém, das infiltrações por meio das rochas. A estanqueidade 

das cabeças dos blocos e seu contato com a rocha exigem um concreto de melhor 

qualidade e uma rocha de fundação de boa qualidade ou convenientemente tratada. 

 

5.2 A instrumentação de Barragem em arco 

 

As medidas das tensões nestas barragens são de fundamental importância, pois o 

concreto trabalha somente com compressão, criando um nível elevado de tensões, 

sendo muito utilizados os deformimetros e tensômetros de concreto. 

Este tipo de barragem também é muito afetado pelas variações térmicas, tanto em 

termos de deslocamentos quanto das tensões no concreto. 

 

Por serem estruturas muito esbeltas, sua deflexão sob a ação do empuxo 

hidrostático é bem superior às barragens tipo gravidade, contraforte ou gravidade 

aliviada de mesma altura, merecendo especial atenção à instalação de pêndulos 

direto e invertido. 

 

A instalação de rede geodésica é facilitada pelas condições topográficas e 

geológicas do local de implantação destas barragens. 

 

A observação das subpressões na região do contato concreto – rocha limita-se a 

apenas alguns blocos chave. 

 

5.3 A instrumentação de Barragem em CCR 

 

O concreto compactado a rolo (CCR) é um método construtivo muito mais rápido e 

barato que o concreto convencional. Neste tipo de concreto, o fator água/cimento é 

bem menor e o concreto é muito seco, não aceitando a convencional vibração, 

sendo por isso, compactado com rolo, de forma similar à uma barragem de solo. Em 

consequência, apresenta muitos vazios ficando mais permeável e exigindo, por 

vezes, a aplicação de uma manta de borracha em todo o paramento de montante, 
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constituindo um ponto de fragilidade. Em consequência, tomam maior relevância os 

medidores de vazões. 

 

A medição da evolução das temperaturas do concreto é uma das principais 

recomendações, em virtude da maior facilidade de fissuração. 

 

Em barragens com altura maior que 30 metros, é conveniente prever a instalação de 

pêndulos diretos entre a crista e a base da estrutura. Também são indicadas galerias 

de inspeção e de drenagem, piezômetros para medição das subpressões e 

medidores de vazão. 

 

Barragens afetadas por reatividade álcali-agregado (RAA) 

 

A RAA é um processo químico onde alguns constituintes mineralógicos do agregado 

reagem com os hidróxidos alcalinos (proveniente do cimento, água de 

amassamento, pozolanas, agentes externos, etc.) que são dissolvidos na solução 

dos poros do concreto. Como produto dessa reação forma-se um gel higroscópico 

expansivo.  

 

Uma vez instalada a RAA, nada se pode fazer para acabar com a reação. É preciso 

então, conviver com ela. Quando este problema é detectado ainda na fase de 

planejamento da obra, ele pode ser minimizado com o uso de pozolanas ou de 

cimento-pozolânico. Pozolanas são cinzas siderúrgicas. Sua incorporação a 

construção de grandes obras foi um grande passo da engenharia. 

 

A reação álcali agregado, geralmente causa expansão no concreto, deslocamentos 

diferenciais nas estruturas e até formação de bolhas, exsudação do gel e redução 

das resistências à tração e compressão. A instrumentação dessas grandezas vai 

permitir acompanhar o processo, até quando for possível manter a barragem. 
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5.4 Barragens de concreto – Grandezas e Instrumentos 

 

Na figura a seguir, SILVEIRA (2003) nos apresenta uma didática correlação de 

grandezas a serem monitoradas em barragens de concreto e instrumentos indicados 

para seu monitoramento. 

 

Figura 12 - Grandezas x Instrumentos 

 

SILVEIRA (2003) 

 

A seguir, vamos descrever alguns destes instrumentos. 

 

 Pêndulo direto - Medidas de deslocamentos horizontais relativos, 

entre dois pontos de cotas diferentes de estruturas de concreto ou 

com a fundação; resultantes da rotação das mesmas em torno do 

eixo horizontal. 

 

Deve ser instalado em poços na estrutura e recessos na galeria. Consiste de um fio 

de prumo onde uma das extremidades é presa em um ponto de cota elevada e a 
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outra extremidade é presa a um peso, que se encontra imerso em um recipiente de 

óleo. Pode ser instalado para medir rotação transversal ou longitudinal. Funciona 

como um pêndulo de oscilação. Os deslocamentos são medidos com um 

coordinômetro ótico, ou através de um sistema potenciométrico para leitura e 

registro remoto, que fornecerão leituras em duas direções ortogonais, possibilitando 

assim definir a posição do fio de prumo em plano. As leituras nas duas direções são 

obtidas posicionando-se o coordinômetro em cada uma das bases, orientadas em 

direções ortogonais. Desloca-se a luneta de modo a enquadrar perfeitamente o fio 

do prumo no retículo e em seguida repetindo a operação para enquadramento da 

referência. 

 

Dados do site da Itaipu: http://www.itaipu.gov.br/energia/instrumentacao (acesso pela 

rede mundial de computadores em 06 de junho de 2012), nos dão conta de outros 

instrumentos de barragens de concreto, instalados. 

 

 Pêndulo invertido – Similar ao pêndulo direto, diferindo em relação 

ao ponto fixo, pois neste, uma das extremidades está presa em um 

ponto da fundação e a outra extremidade, presa a um peso que se 

encontra imerso em um recipiente de óleo. 

http://www.itaipu.gov.br/energia/instrumentacao
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Figura 13 – Pêndulo invertido (primeiro plano) e pêndulo direto (segundo plano) 

 

Fonte: CEMIG GT 

Figura 14 – Esquema de instalação do Pêndulo Direto 

 

Fonte: CEMIG GT 
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 Medidor de junta - Mede os deslocamentos de abertura e 

fechamento de determinadas juntas de contração de estruturas de 

concreto. 

Figura 15 – Medidor triortogonal de junta 

 

Fonte: CEMIG GT 

 

Figura 16 – Projeto do medidor triortogonal de junta 

 

Fonte: CEMIG GT 

 

 

 Base de alongâmetro - Mede abertura, fechamento, recalque e 

deslizamento entre blocos ou juntas de monólitos. 
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Figura 17 – Base de alongâmetro 

 

Fonte: CEMIG GT 

 

 Deformímetro (Extensômetro) de armadura - Mede as tensões 

em barras de armadura, no interior de estruturas de concreto;  

 Tensômetro de concreto - Mede a tensão no interior do concreto; 

 Termômetro de resistência - Mede a temperatura no interior do 

concreto; 
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Figura 18 – Termômetro 

 

Fonte: CEMIG GT 

 

 Deformímetro (Extensômetro) de concreto - Mede a deformação 

do concreto e, por esta deformação, obtém-se a tensão que está 

atuando na estrutura. 
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Figura 19 - Extensômetro para Concreto (acima à esquerda) e Termômetros para 

Concreto, com equipamento medidor.  

 

Fonte: Acervo do autor 

 

Na figura 8, ao lado, temos acima à esquerda, um extensômetro para concreto, 

modelo Carson A-10, ainda com invólucro protetor, e em primeiro plano, termômetros 

para concreto, dispostos em três níveis. Cada instrumento se conecta ao rolo de 

cabos, que levarão as informações até uma caixa seletora, quando instalados. Os 

aparelhos para leitura, também são mostrados. 
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6 PROJETO DE INSTRUMENTAÇÃO E AUSCULTAÇÃO DE BARRAGENS  

 

Instrumentação de segurança de barragens é matéria amplamente discutida. 

Centenas de tipos de instrumentos são conhecidas e não raro, encontramos artigos 

e livros a respeito. O Plano de Instrumentação, definição dos blocos a instrumentar, 

análise das medidas e reinstrumentação, são assuntosencontrados com certa 

facilidade. Mais amplamente, porém, a instrumentação de barragens poderia ser 

expressa nas seguintes fases: 

i) Projeto de instrumentação de barragens; 

ii) Aquisição dos instrumentos; 

iii) Aferição e calibração dos instrumentos; 

iv) Instalação; 

v) Manutenção; 

vi) Reinstrumentação 

 

6.1 Considerações de instrumentação 

No projeto de instrumentação e de auscultação, definimos as grandezas a serem 

monitoradas; os pontos de monitoramento, periodicidade de leituras, etc. É 

importante que a barragem nasça junto com alguma instrumentação, para o 

monitoramento de seu comportamento durante a construção. O projeto deve ser feito 

por profissional capacitado e experiente, conforme inciso II, artigo 16, da Lei 12.334 

da PNSB:  

 

“exigir do empreendedor a anotação de responsabilidade técnica, por profissional 

habilitado pelo Sistema Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(CONFEA) / Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), 

dos estudos, planos, projetos, construção, fiscalização e demais relatórios citados 

nesta Lei”. 

 

A seguir, vamos discorrer sobre projeto de instrumentação e auscultação de 

barragens. Este tópico do nosso curso está fortemente embasado na publicação 

“Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas” da ELETROBRÁS (2003). 
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Segundo ELETROBRÁS (2003): 

 

“Deve-se sempre ter em mente que um dos objetivos principais do plano de 

auscultação é a supervisão das condições de segurança estrutural do 

empreendimento, durante toda sua vida útil, procurando-se detectar 

antecipadamente qualquer eventual anomalia que possa comprometer o seu 

desempenho ou ameaçar a sua estabilidade, aferindo as hipóteses de projeto e a 

supervisão do desempenho das obras de reparo que venham, eventualmente, a ser 

implementadas”. 

 

FIORINI (2008) no Minicurso de Segurança de Barragens, oferecido no VI SPMCH 

(ver literatura de apoio), afirma que ao projetarmos a instrumentação de barragem, 

devemos considerar: 

 As características geotécnicas e geológicas do local; 

 Os materiais construtivos; 

 As investigações (sondagens) e ensaios de campo; 

 Os estudos hidrológicos e hidráulicos; 

 Os estudos de sedimentação; 

 Estudos de Estabilidade; 

 Tratamentos das fundações e do concreto; 

 O sistema de auscultação. 

Podemos incluir ainda, o tipo da barragem, como parâmetro significativo para sua 

instrumentação. 

 

 

6.2 Blocos Chave ou Seções Chave 

 

Uma das primeiras ações do projeto será definirmos os “blocos-chave” identificados 

como sendo aqueles blocos que melhor representam o comportamento das 

estruturas. Partindo-se deste, as demais seções a serem instrumentadas são 

aquelas que tenham características com variações importantes, como altura, 

alteração na fundação, transições, etc. 
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6.3 Quantidade de instrumentos 

 

 Não é possível estabelecermos uma regra para definir a quantidade de 

instrumentos. A avaliação do projetista é que a determinará. Para duas barragens 

similares, podemos ter quantidades diferentes, por exemplo, dependendo das 

condições de fundação. 

 

A quantidade de instrumentos será função: do comprimento e altura da barragem, 

das características de sua fundação; dos materiais, do arranjo estrutural e das 

etapas construtivas. 

 

6.4 Tipos de instrumentos 

 Os instrumentos serão escolhidos, conforme a grandeza a ser medida e 

considerando a escala dessa grandeza, desde as medições iniciais até durante a 

vida útil da estrutura. É importante conhecer com detalhe os instrumentos 

(ZUCULIN, 1999). Uma incompatibilidade entre a escala da grandeza a ser lida e a 

capacidade de leitura do instrumento, poderá danificá-lo definitivamente. 

 

FONSECA (2003) inclui com propriedade os seguintes cuidados para a escolha do 

tipo de instrumento: 

 Simplicidade de funcionamento e instalação; 

 Confiabilidade; 

 Sensibilidade, faixa de medição; 

 Durabilidade; 

 Resistência; 

 Estabilidade; 

 Custos de aquisição, instalação, operação e manutenção; 

 Experiência previa com sua utilização; 

 Disponibilidade e assistência técnica do fabricante; 

 

Os critérios gerais e específicos de um projeto de instrumentação de barragem 



 

45 

devem ser estabelecidos com base nos seguintes parâmetros: 

 Fatores de segurança a serem atendidos no dimensionamento; 

 Propriedades dos materiais de fundação, do concreto e do aço a ser 

utilizado; 

 Cargas de Projeto e Condições de carregamento; 

 

O plano de auscultação da barragem deve prever todas as fases da vida da 

barragem e todas as atividades a serem realizadas. 

 

O projeto da instrumentação deve conter desde o arranjo até os procedimentos de 

instalação; a definição dos valores de controle para todos os instrumentos instalados 

e para as diversas fases; o plano de operação da instrumentação incluindo a 

frequência de leituras nas diversas fases de vida da obra e durante possíveis 

eventos excepcionais; o plano de observações visuais e inspeções in situ; o plano 

de análise e interpretação do comportamento da obra com base nos resultados da 

instrumentação e das inspeções visuais. 

 

A publicação ELETROBRÁS (2003) apresenta uma importante listagem de 

instrumentos, nomenclaturas, abreviações e simbologia para uso em projetos de 

instrumentação. Também, apresenta uma sequência de etapas de desenvolvimento 

de um projeto, segundo as fases de projeto da barragem: 

Projeto Básico: 

 Concepção do arranjo geral da instrumentação; 

 Definição dos tipos de instrumentos; 

 Definição das quantidades, inclusive reservas; 

 Listagem dos materiais de instrumentação; 

Projeto executivo: 

 Detalhamento da instrumentação, localização, aterramentos; 

 Especificações técnicas; 

 Procedimentos para instalação e operação; 

 Complementação da instrumentação; 
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 Testes de laboratório e de campo, calibração e aceitação; 

Projeto “como construído” ou “as built”: 

 Desenhos e plantas de localização dos instrumentos; 

 Relatórios de instalação; operação e manutenção; 

 Plano de medições; periodicidade segunda cada fase da obra; 

 Valores de referência; limites; 

 Plano de análise da instrumentação. 

 

6.5 Barragens Pequenas 

 

É importante destacarmos, que estamos tratando em geral, da instrumentação de 

barragens grandes. Para barragens pequenas, com nível de risco baixo, a 

instrumentação recomendada pode ficar restrita a: 

 Alguns piezômetros, para acompanhamento das subpressões; 

 Marcos superficiais e marco de referência de nível, para verificar 

deslocamentos; 

 Medidores de vazão, para verificar infiltrações e risco de piping; 

 

6.6 Aquisição dos instrumentos 

 

Ao elaborarmos as especificações técnicas, restará pouca margem de ação à área 

de suprimentos que irá adquirir os instrumentos. Isso por que há poucos 

especialistas e poucos fornecedores. É comum que um especialista, conheça ou 

tenha mais experiência com este ou aquele fornecedor, e saiba que este instrumento 

atende melhor as características do local a ser instalado enquanto desconhece 

aquele outro. 

 

6.7 Aferição e calibração dos instrumentos 

 

Muitos instrumentos vêm com características de fábrica, aferido e calibrado. Mas por 

vezes, o transporte e as condições de temperatura em que vão trabalhar, alteram 

estas características, exigindo uma nova aferição e calibração. 
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6.8 Instalação de instrumentação 

 

A instalação é um momento crítico da instrumentação. Quase sempre, instalar 

instrumentos em barragem durante sua construção, implica em “atrapalhar” ou 

atrasar a frente de obra, pois são procedimentos construtivamente complicados, e os 

mestres de obra em geral são pressionados para cumprir prazos.  

 

Também, a dicotomia entre a delicadeza de um instrumento e a rusticidade das 

atividades construtivas da obra, com tratores, rolos compressores e materiais brutos 

como pedras e concreto, pode causar avarias nos instrumentos ou dificuldades para 

a boa instalação. 

 

Outra complicação, é que após instalar instrumentos elétricos, os fios precisam ser 

levados até o ponto onde haverá o acesso dos medidores. É comum que os cabos 

elétricos tenham 30, 40 metros. 

Figura 20 – Instalação Medidor de Deformação 

 

http://www.dee.feis.unesp.br/museu/ 

Acesso em 02/06/2012 

http://www.dee.feis.unesp.br/museu/
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Considerando que se espera que estes instrumentos funcionem por 50, 100 anos, 

emendas nos cabos não são recomendadas, pois são pontos de fragilidade elétrica. 

Estes aspectos, além de causar dificuldades construtivas, ainda podem dar origem a 

outros problemas como infiltrações e danos a vedação, levando a baixa na isolação 

e perda do instrumento. 

 

É importante documentarmos a instalação de cada instrumento, elaborando 

relatórios, com fotografias, registro de ocorrências, fichas técnicas do fabricante, 

dados de aferição e calibração.  

 

Exemplo de Instalação de um Instrumento – Medidor de Tensões 

Roseta com Extensômetros de Concreto 

 

Vamos estudar com detalhe, a instalação de extensômetro de concreto, instrumento 

que poderíamos classificar entre os mais difíceis de instalar, devido aos requisitos 

técnicos associados à delicadeza do instrumento. MATOS (2003) descreve estes 

procedimentos com muita riqueza, conforme segue. 

 

As variações de dimensões do concreto podem ser causadas por tensões, por 

fluência (deformação lenta), temperatura, variação higroscópica ou variação 

autógena do concreto. Assim, para obtermos a tensão, pura, é preciso levar em 

conta as demais variáveis. 

 

A instalação de extensômetros em forma de “roseta” permite o cálculo de tensões 

em várias direções do plano. 
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Figura 21 - Extensômetros de concreto dispostos em roseta para medição de 

tensões 

 

Fonte: MATOS (2003) 

 

Para que a tensão final seja somente devido à carga, devemos expurgar as 

variações do concreto devido a outros motivos. Para isso utiliza-se um extensômetro 

corretor instalado a 1,5 m da roseta, numa câmara atensorial, isto é, uma câmara 

isolada de tensões, sendo a sua distância ao topo camada do bloco igual a dos 

deformímetros medidores, envolvido pelo mesmo concreto da roseta. 

 

Embora os deformímetros tenham sido projetados para serem embutidos no 

concreto, eles são razoavelmente delicados e cuidados adicionais devem ser 

tomados para sua instalação.  
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Figura 22 - Câmara Atensorial e roseta de extensômetros (ao fundo) 

 

Fonte: MATOS (2003) 

 

Antes do início da concretagem do local onde ficará instalado o aparelho, deverá ser 

feita uma inspeção detalhada, verificando os condutores, emendas, recessos, 

terminais, codificação dos terminais e medidores, posicionamento e outros 

requisitos. Quanto à codificação de cada aparelho, deverá ser colocada uma chapa 

metálica, com o número de identificação no final do cabo, e outra próxima ao 

aparelho. As extremidades dos cabos não devem ficar no chão devido ao 

escoamento de água.  
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Caso os cabos tenham que ficar mergulhados temporariamente devemos preparar o 

isolamento de suas pontas como segue: 

- Manter durante 10 minutos em parafina a 95ºC; 

- Enrolar com fita de borracha natural, mergulhando em massa isolante. Após a 

secagem aplicar nova camada de fita de borracha e repetir novamente a última fase. 

O concreto não deve ser lançado diretamente sobre o medidor. Ele deve ser lançado 

em camadas ao redor e vibrado com cuidado. Cuidados especiais devem ser 

tomados quando no preparo para concretagem da camada superior ao instrumento. 

Após a concretagem os cabos devem ser conduzidos através de um tubo até a caixa 

seletora, onde serão conectados. Esta caixa seletora será envolvida por uma 

proteção especial e uma lâmpada ficará acesa, para a proteção contra a umidade 

nas conexões. 

 

Dispondo um grupo de deformímetros em um só plano, determinam-se as tensões e 

direções principais. Para a colocação dentro do concreto dispõe-se o processo 

construtivo de “block-out” que consiste em uma forma de madeira para formar o 

recinto onde será colocado o deformímetro. 

 

O concreto é inicialmente colocado a uma distância de 10 cm da aranha. Colocam-

se os deformímetros coplanares no sentido do fluxo, sendo colocado o primeiro no 

sentido a jusante e o quinto na direção normal ao fluxo. Posteriormente, prossegue-

se o concreto em camadas de 10 cm e com agregados de diâmetro igual ou menor a 

38 mm, orientando os cabos no tubo. 

 

Logo após o término de concretagem da camada fazer uma canaleta de união das 

rosetas com a tubulação que vai até a central de leitura. No dia seguinte os cabos 

serão argamassados. 

 

6.9 Manutenção de instrumentação de barragens 

 

Existe pouca literatura a respeito da manutenção de instrumentos de segurança de 

barragens. Mesmo os catálogos dos fabricantes, pouco se referem ao assunto. 
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O MSIB (2002) determina que os proprietários de barragens mantenham Programas 

Anuais e de longo prazo de manutenção para as estruturas de concreto, que devem 

incluir, mas não se limitar, à limpeza regular de drenos ou sistemas de drenagem, 

manutenção dos sistemas impermeabilizantes, equipamentos de bombeamento e 

instrumentação de monitoramento, necessários para garantir a segurança das 

estruturas.  

 

Em barragens de terra, as estruturas em aterro necessitam de trabalhos de 

manutenção essencialmente direcionados ao controle da percolação e erosão a fim 

de prevenir a deterioração do maciço e/ou fundação, e o desenvolvimento de 

caminhos preferenciais de percolação.  

 

Programas de manutenção periódicos para estruturas em aterro devem incluir a 

manutenção regular da instrumentação, da crista e do enrocamento; o controle 

desde a vegetação até as tocas de animais; estabilização de taludes; manutenção 

dos sistemas de drenagem e a remoção de entulhos a montante, a fim de garantir a 

segurança da estrutura. 

 

 

Os drenos são equipamentos para alívio de subpressões e pressão neutra e 

avaliação da percolação nos maciços, algumas vezes tratados como instrumentos 

por terem sua vazão monitorada. O dreno fornece um caminho preferencial e 

controlado de percolação da água. A água é drenada pelo tubo, por pressão ou por 

gravidade, e conduzida para as canaletas das galerias de drenagem, ou, 

diretamente para o exterior do maciço, para aliviar subpressões e pressões neutras. 

É importante acompanhar a coloração das águas vertidas pelos drenos, verificando 

a ocorrência de carreamento de materiais cimentícios ou material dos filtros, que 

possam indicar piping. Se ocorrer entupimento dos drenos, a retrolavagem pode ser 

aplicada para desobstrução. 

 

Os piezômetros e outros instrumentos de tubo vertical precisam sempre estar com 

suas proximidades limpas, evitando que caiam pedrinhas no tubo, que poderiam 
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danificar o instrumento, para o resto da vida útil da barragem. 

 

Um programa de manutenção preventiva deve ser planejado de acordo com a 

classificação por consequência de ruptura da barragem, padrão da indústria, 

recomendações do fabricante e do histórico operacional de cada peça, em particular, 

do equipamento. 

 

6.10 Reinstrumentação 

 

Duas situações indicam a necessidade de se reinstrumentar uma barragem: quando 

queremos monitorar grandezas ainda não instrumentadas, ou, para reposição de 

instrumentação perdida. 
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7 AQUISIÇÃO, TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS DE INSTRUMENTAÇÃO 

 

Num sistema de gestão e banco de dados de instrumentação, merece especial 

atenção a implantação de uma base de dados informatizada, para gestão das 

informações da instrumentação de segurança de barragens, como nós poderemos 

concluir a seguir. 

 

A quantidade de instrumentos de monitoramento em uma barragem, pode ser muito 

grande, assim como, os tipos diferentes e suas variantes. 

 

Conforme ZUCULIN (1999) existiam cerca de 18.000 instrumentos instalados em 26 

barragens de usinas hidrelétricas outorgadas a uma concessionária, sendo 63 tipos 

diferentes de instrumentos. Conforme SILVEIRA (2003) o portfólio de instrumentos 

para monitorar seis usinas dessa mesma companhia, era de 4.900. O site 

http://www.itaipu.gov.br/energia/instrumentacao, acessado em 8 de junho de 2012, 

informava que para monitorar a UHE Itaipu:  

 

“Os técnicos têm o auxílio de 2.400 instrumentos (1.358 no concreto, 881 nas 

fundações e 161 para geodesia), sendo 270 automatizados e 5.295 drenos (949 no 

concreto e 4.346 nas fundações) para acompanhar o desempenho das estruturas de 

concreto e fundações”. 

 

A tabela a seguir, extraída de ZUCULIN (1999), apresenta uma relação dos tipos e 

variantes dos instrumentos, sem se limitar a estes. 

 

Tabela 1- Tipos, variantes e modelos de instrumentos para barragem. 

Instrumento Tipo Modelo 

Base para Alongâmetro Mecânico LCEC 

Base para Tensotast Mecânico LCEC 

Cadeia Clinométrica Mecânico LCEC 

Célula de Carga Elétrico Maihak 

http://www.itaipu.gov.br/energia/instrumentacao
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Instrumento Tipo Modelo 

Célula de Carga Elétrico LCEC 

Célula de Tensão Total Pneumático Gloetzl 

Célula de Tensão Total Pneumático Maihak 

Célula de Tensão Total Pneumático LCEC 

Célula de Tensão Total Pneumático Carlson/Kyowa 

Detetor de Trinca Mecânico - 

Dreno Hidráulico LCEC 

Extensômetro Mecânico de Grande Base 

Extensômetro Elétrico para Concreto 

Extensômetro Elétrico de Fios 

Extensômetro Mecânico de Hastes 

Inclinômetro Mecânico 200B 

Inclinômetro Mecânico Digital/40 

Inclinômetro Mecânico Digital/50 

Marco Superficial 
Pino de 

referência 
LCEC 

Medidor de Junta Elétrico LCEC 

Medidor de Nível d’água Hidráulico de Tubo 

Medidor de Recalque Mecânico USBR 

Medidor de Recalque Mecânico Caixa Sueca 

Medidor de Recalque Mecânico KM 

Medidor de Recalque Mecânico de Hastes 

Medidor de Recalque Magnético Magnético 

Medidor de Recalque Mecânico 
de Tubo 

Telescópico 

Medidor de Vazão Calha Parshall Parshall 

Medidor de Vazão Hidráulico Triangular 

Medidor de Vazão Hidráulico Trapezoidal 

Medidor de Vazão Vertedouro Retangular 

Medidor de Vazão Hidráulico de Tubo 
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Instrumento Tipo Modelo 

Medidor Triortogonal Mecânico LCEC 

Pêndulo Pêndulo Direto 

Pêndulo Pêndulo Invertido 

Pêndulo Pêndulo Invertido 

Piezômetro Hidráulico de Tubo Fechado 

Piezômetro Elétrico Carlson/Kyowa 

Piezômetro Elétrico Telemac 

Piezômetro Elétrico Geonor 

Piezômetro Elétrico Maihak 

Piezômetro Elétrico LCEC 

Piezômetro Hidráulico LCEC 

Piezômetro Hidráulico Geonor 

Piezômetro Hidráulico Bishop 

Piezômetro Hidráulico USBR 

Piezômetro Pneumático Sinco 

Piezômetro Pneumático Warlan 

Piezômetro Pneumático LCEC 

Piezômetro Hidráulico de Tubo Aberto 

Poço de Alívio Hidráulico LCEC 

Tensômetro Elétrico para Concreto 

Tensômetro Elétrico para Armadura 

Termômetro Elétrico para Concreto 

Termômetro Elétrico para Reservatório 

 

Para termos ideia da dimensão do trabalho exigido para gestão da das informações 

de instrumentação, vamos considerar a periodicidade de medição em cada 

instrumento variando a cada fase, conforme exemplo da tabela que segue extraída 

de MATOS (2002): 
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Tabela 2 - Periodicidade de Leituras 

Grandeza 

 

Auscultação de Barragens – Fase 

Construção 
Primeiro 

Enchimento 

Início da 

Operação 
Operação 

Deslocamento 

absoluto 

Ao final da 

construção 
Mensal Trimestral Semestral 

Deslocamento 

angular 
Quinzenal Semanal Mensal Mensal 

Deslocamento 

relativo 
Semanal 2 x Semana Quinzenal Mensal 

Deformação 

interna 
Semanal 2 x Semana Semanal Mensal 

Tensão Semanal 2 x Semana Semanal Mensal 

Temperatura do 

concreto 
Semanal Semanal Quinzenal Mensal 

Pressão 

intersticial no 

concreto 

Semanal 2 x Semana Quinzenal Mensal 

Subpressão na 

fundação 
Semanal 3 x Semana 2 x Semana Quinzenal 

Infiltração 

(Vazão) 
- Diária 3 x Semana Semanal 

Carga (cabos 

de protensão) 

Diária durante a 

protensão 
2 x Semana Semanal Mensal 

 

Ou seja, uma barragem com grande quantidade de instrumentos distribuídos por 

todas as estruturas, dentro e fora do maciço, implicam uma trabalhosa tarefa. 

 

Dentro dos maciços, os instrumentos podem estar instalados em vários níveis 

(alguns na fundação, outros em níveis intermediários, outros na superfície). 

 

Podemos imaginar que é necessária uma equipe de leituristas muito grande, para 
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dar conta de todas essas leituras, não é? 

 

E não é só isso! Existem instrumentos que fornecem várias medidas a cada “leitura”, 

a partir das quais devemos fazer vários cálculos até obter a grandeza a ser 

monitorada. Vamos detalhar apenas dois exemplos, um simples e outro complexo: 

 

Medidor de Vazões Triangular – MV 

 

O leiturista vai até a galeria, diariamente, e anota o a altura (H) da água no MV, em 

relação ao vértice do triângulo. Ao retornar, irá compilar a leitura no sistema 

informatizado, que vai calcular a vazão, por meio da equação: Q = 1,4 x H5/2. 

 

Extensômetro Carlson A-10 – EC 

 

O leiturista portando um equipamento de medição conhecido como Ponte de 

Wheatstone (em função do princípio elétrico de mesmo nome), vai até a Caixa 

Seletora (caixa metálica, geralmente instalada na parede de uma galeria de 

inspeção no maciço, onde se concentram os cabos oriundos dos instrumentos de 

medição por princípio elétrico). Conecta os 4 fios ao equipamento e faz as leituras 

das resistências elétricas, para cada extensômetro. De posse das constantes de 

fábrica: Z0 = relação de resistências (%); f = constante de calibração (mm/%); ZK = 

soma da relação de resistências (%) e YZ = tolerância (%) e das constantes de 

aferição: R4w0 = resistência (4 fios) obtida a zero grau Celsius () e  = constante 

de variação de temperatura (ºC/) e das constantes de instalação: L = Comprimento 

da Base (mm); Zi = relação de resistências inicial (%) e R4Wi = resistência a 4 fios, 

inicial (), calcula as grandezas de interesse, usando a fórmula: 

 

ε=
(Zdir− Z0 )∗ f

L∗ 10
6

T=(R4w− R0 )∗ β    

Onde:

 = Deformação específica (m/m) e  
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T = Temperatura do concreto naquele ponto (ºC) 

 

Os tempos estimados para leitura convencional de cada instrumento, assim como a 

quantidade de leituristas, podem ser conhecidos em ZUCULIN (1999). 

 

Podemos agora imaginar a dimensão e a dificuldade para gestão destes dados, que 

é parcialmente resolvida com Sistema Informatizado de Gestão de Instrumentação. 

Cada empresa certamente tem o seu sistema. 

 

O artigo de PÍNFARI (2011) menciona o SICESP - Sistema CESP de Segurança de 

Barragens, como ferramenta de gestão de informação de segurança de barragens 

naquela empresa. FONSECA (2003) cita o programa MONITOR, como banco de 

dados de gestão de instrumentação na CEMIG. 

 

Sistemas informatizados possibilitam que o especialista em segurança de barragens, 

avalie o comportamento das estruturas e perceba a tempo, os instrumentos com 

comportamentos não normais e as seções da barragem que apresentem anomalias 

a ser melhor investigadas. 

 

7.1 Aquisição automática de dados 

 

Para além do Banco de Dados, o sistema informatizado deve também, na medida do 

possível, adotar a aquisição automática de dados. 

 

A aquisição automática pode ser feita várias maneiras.  

 

Existem equipamentos registradores, que podem ser levados pelos leituristas, os 

quais contém sequencialmente a campanha de leituras e, na medida em que vão 

percorrendo os instrumentos, vão anotando as leituras, que depois podem ser 

“descarregadas” automaticamente e diretamente ao Sistema, por meio de um 

computador. 
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A tendência atual é de automatizar os instrumentos. Sensores estão sendo 

desenvolvidos e implantados, buscando alternativas econômicas que viabilizem a 

aquisição de medidas on-line, conforme consta em PÍNFARI et al (2011). 

 

É preciso destacar que a inspeção visual na barragem durante as campanhas de 

leituras é muito importante. Não se trata aqui, daquela inspeção especializada e 

regulamentada em Lei, mas, das visitas dos técnicos de instrumentação e leituristas 

aos instrumentos, momento no qual circulam pela barragem e podem observar 

comportamentos anômalos que mereçam verificação mais acurada. Em 

http://www.itaipu.gov.br/energia/instrumentacao (acesso em 8 de junho de 2012), a 

Itaipu Binacional expressa esta preocupação:  

“No projeto original da Itaipu foi adotado o critério da leitura periférica da 

instrumentação, em vez da leitura centralizada e automática, pois a leitura periférica 

obriga os técnicos a visitar rotineiramente toda a barragem, assegurando assim a 

observação das estruturas e fundações e dos próprios instrumentos”. 

 

Não podemos nos esquecer, que a instrumentação e as inspeções visuais periódicas 

(as legais) são complementares. A Unidade 4, que se segue em nosso curso, será 

inteiramente dedicada às inspeções visuais. 

 

7.2 Valores de controle ou valores de referência 

 

Da mesma forma que os médicos se baseiam em estatísticas, para afirmar que 

nosso nível de colesterol está acima do recomendado, barragens dispõem de 

parâmetros que nos indicam seu estado.  

 

 Conforme comentado, cada instrumento instalado na barragem deve ter seu 

respectivo valor teórico de referência ou de controle, para comparação com os 

valores que serão lidos. 

 

 Conforme ELETROBRÁS (2003), os valores de controle, devem ser 

estipulados com base em: 

http://www.itaipu.gov.br/energia/instrumentacao
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 Critérios de projeto: alguns instrumentos devem ter valores definidos no 

projeto, como por exemplo, os tensômetros e os piezômetros; estes para medição de 

subpressões sob condições de drenos operantes e inoperantes; 

 

 Estudos em modelos matemáticos: deslocamentos são grandezas que 

podem advir de modelos matemáticos bidimensionais ou tridimensionais. É 

importante conhecer os valores de referência de deslocamentos, para pelo menos 

três níveis de enchimento do reservatório, para acompanhamento deste momento 

crítico; 

 

 Estudos em modelo reduzido: para condições normais de operação do 

reservatório, nível máximo normal e para nível máximo maximorum, este último, que 

pode ser atingido apenas em situações de cheias extraordinárias, como por 

exemplo, as decamilenares.  

 

 Fase de operação: nas fases anteriores, é comum que os valores de 

referência estejam muito majorados em relação aos valores medidos durante a fase 

de operação, pois naquelas, normalmente se utilizam modelos matemáticos com 

base em análises elásticas lineares, não se computando a deformação lenta da 

fundação e do concreto (fluência), nem as influências térmicas ambientais (variações 

verão - inverno). É fundamental que, decorridos alguns anos após o enchimento de 

reservatório, quando as grandezas medidas adquirem estabilidade, seja feita uma 

reavaliação dos valores de referência para a instrumentação, os quais devem ser 

aferidos com base em suas próprias medições, bem como considerando as reais 

características reológicas dos materiais empregados na execução da barragem e de 

suas fundações, as quais podem ser mais bem representadas pela série de ensaios 

executados durante a construção.  

 

Além disso, é oportuno que os valores de referência sejam reavaliados a intervalos 

regulares de tempo, verificando-se sua validade, especialmente em função de 

eventos inesperados, fenômenos de fluência, e sempre que o acervo de dados 

coletados permita uma boa calibragem dos modelos existentes. 
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7.3 Análise dos dados da instrumentação: 

 

“A análise dos dados da instrumentação envolve a correlação dos valores medidos 

com os carregamentos, determinação de tendências de variação e cuidadosa 

comparação dos valores medidos com aqueles previstos teoricamente ou 

experimentalmente. Para que essa análise seja possível, as informações completas 

devem estar disponíveis em um formato tal que facilite a sua interpretação. Este 

formato pode ser uma tabela ou gráfico, se possível correlacionando as medidas 

com parâmetros que possam influenciá-las, como nível de montante, de jusante, 

temperatura ambiente e progresso da construção. Além disso, toda a informação 

sobre os critérios e considerações de projeto e sobre o método de estabelecimento 

dos ‘limites de tolerância’ teóricos pré-estabelecidos para os parâmetros monitorados 

devem estar disponíveis” (Fusaro, 2007). 

 

“A avaliação detalhada dos dados deve ser feita por pessoal experiente e 

familiarizado com o objetivo geral do esquema de instrumentação, com 

conhecimento das tolerâncias e das limitações de cada tipo de instrumento, do 

comportamento esperado das estruturas analisadas e dos impactos relativos das 

leituras fora das faixas admissíveis pré-estabelecidas. Uma análise sem estes 

requisitos prescinde de foco e de consistência, implicando em conclusões ou ações 

inadequadas” (Fusaro, 2007). 

 

“Os dados da instrumentação devem ser analisados sob duas óticas: primeiro, em 

função do tempo para identificar mudanças de tendências, como aumento da vazão 

de percolação ou aumento na velocidade dos recalques verticais, por exemplo; 

segundo, dentro do contexto do comportamento esperado em relação aos critérios 

de projeto, como a verificação da relação entre os valores de poropressões medidas 

e previstas pelas redes de fluxo de projeto, por exemplo” (Fusaro, 2007). 

 

Quando há possibilidade comparar as medidas de campo com dados de projeto, 

chamamos essa análise de modelo determinístico. Esse modelo lança mão de 

valores-limites ou de referência (item 7.2) determinados pelas análise de 
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estabilidade ou análise estruturas das barragens. As demais análises tem caráter 

estatístico. 

 

Para tanto, a ferramenta mais utilizada e que demonstra maior eficiência no 

processo de interpretação dos dados obtidos pela instrumentação é a análise 

gráfica. Depois de coletados em campo ou de maneira automática, os dados já 

transformados em medidas são expressos em forma de gráficos. Esses gráficos é 

que auxiliarão no processo de identificação de tendências e mesmo da superação 

de valores limites determinados pelo projeto. 

 

Figura 23 – Gráfico de marcos de superfície com recalques em curso com 
tendências de estabilização 

 
Fonte: CEMIG GT 
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Figura 24 – Gráfico de piezômetros com comportamento similar às oscilações do 
reservatório 

 
Fonte: CEMIG GT 
 

 

Os principais tipos de gráficos traçados para a análise dos dados são:  

• medida (seja ela deslocamento, pressões, tensões, vazões, etc) x tempo: este tipo 

de gráfico permite ao analista identificar mudanças de tendências ao longo do tempo 

de operação da barragem; 

• medida x grandezas externas: as medidas colhidas nos instrumentos podem (e 

devem) ter correção com alguma grandeza externa. Por exemplo, numa barragem 

de terra espera-se que o comportamento dos piezômetros do aterro tenham 

correlação com as medidas do nível do reservatório. Numa barragem de concreto 

espera-se que as medidas de deslocamentos de junta tenhm relação com a 

temperatura ambiente. Assim, a criação desse tipo de gráfico permite evidenciar 

correlações importantes para a compreensão do comportamento; 

• Instrumentos semelhantes, de uma mesma seção ou mesma elevação podem ser 

plotados num mesmo gráfico para evidencias aqueles que têm maior sensibilidade 

às alterações de carga ou se há correlação entre os comportamentos observados. 

Uma infinidade de gráficos são possíveis e sua criação depende apenas do 
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interesse do responsável pela análise em compreender os fenômenos que regem o 

comportamento da instrumentação. 

 

A análise gráfica permitirá que o responsável se faça algumas perguntas relevantes 

para interpretação a segurança da barragem, como por exemplo: 

• as medidas registradas são superiores àquelas previstas pelo projeto?  

• os tratamentos de fundação (cortina de injeção, cut off, tapete impermeável de 

montante) foram efetivos?  

• os dispositivos de drenagem têm capacidade adequada e vêm mantendo sua 

eficiência? Os gradientes de saída da água são aceitáveis? 

• há carregamentos excessivos na barragem? ;  

• há deformações excessivas? As deformações estão em fase de estabilização?  

• a operação das estruturas anexas em concreto (extravasores, casa de força e 

tomada d’água) ocorre normalmente? 

• a borda livre de projeto está sendo mantida?  

• os dados indicam variações, que possam indicar riscos de ruptura da barragem?  

Essas são algumas perguntas entre tantas que os analistas da instrumentação se 

podem fazer. 

 

Em qualquer das hipóteses de análise de dados o executor das leituras em campo 

também tem responsabilidade sobre parte da análise, no que poderíamos chamar de 

análise preliminar. Na ocorrência de um problema de segurança de uma barragem 

que por ventura seja indicado pela instrumentação o leiturista deve alertar os 

responsáveis pela barragem da detecção de leituras que diferenciem do 

comportamento normal da estrutura. O alerta imediato disparada pela análise previa 

realizada pelo responsável pelas leituras dos instrumentos pode ser vitar a a 

segurança de uma barragem no caso da ocorrência de um processo de acidente ou 

incidente desencadeado de maneira muito rápida. 

 

No processo de análise não deve ignorar a possibilidade de que medidas 

discrepantes do conjunto de dados podem ser fruto de falhas no processo de 

aquisição de dados, seja por falha humana, seja por falha no equipamento. Desta 
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forma, é imprescindível garantir que os leituristas estejam bem treinados e passem 

pro capacitações frequentes e que os instrumentos sejam sempre calibrados e bem 

mantidos durante toda sua operação. 

 

Sob qualquer uma destas duas óticas, para se proceder a esta análise deve-se ter 

em mente que (Fusaro apud ICOLD, 1989):  

• existe um time-lag entre um fenômeno físico, como variação do nível d’água do 

reservatório, por exemplo, e a resposta dada pelo instrumento;  

• escalas distorcidas para a representação gráfica dos dados coletados podem levar 

a interpretações e conclusões também distorcidas;  

• variações bruscas e/ou inesperadas devem ser correlacionadas criteriosamente 

com as informações relativas à construção e à operação da barragem, de forma a 

proporcionar interpretações lógicas para estes registros coletados;  

• as conclusões devem ser baseadas em tendências estabelecidas ao longo de um 

período de tempo razoável das observações;  

• correlações com diferentes tipos de dados devem ser estabelecidas de forma a 

garantir confiabilidade aos processos de monitoramento;  

• as limitações inerentes a cada instrumento devem ser previamente conhecidas, de 

forma a se evitar tentativas improdutivas de se avaliar dados cuja magnitude está 

dentro da margem de erro do instrumento utilizado;  

• os limites aceitáveis para os dados da instrumentação devem ser estabelecidos na 

fase de projeto, antes do início do enchimento do reservatório (as estruturas e 

fundações sendo capazes de suportar certas magnitudes de deslocamento, pressão, 

etc.), evitando-se tais proposições baseadas nos registros posteriores indicados pela 

instrumentação;  

• a ocorrência de dados da instrumentação em desacordo com os valores previstos 

não implicam necessariamente a existência de um problema; por outro lado, também 

é verdade que mesmo dados inseridos dentro das faixas admissíveis dos 

instrumentos não implicam necessariamente que não existam problemas. 

 

A análise dos dados da instrumentação envolve tanto a verificação do 

comportamento esperado em relação aos critérios de projeto quanto à verificação de 



 

67 

tendências ou padrões de comportamento ao longo do tempo. Em ambos os casos, 

as análises baseiam-se na observação de desvios entre valores esperados e valores 

observados, sejam estes os valores previstos pelo projeto ou os valores 

historicamente medidos por determinado instrumento. Por isso, a possibilidade de 

comparar o comportamento real de uma obra com o teórico, obtido através de um 

modelo numérico, constitui uma ferramenta importante para a avaliação do estado 

de segurança de uma estrutura e para o seu controle contínuo ao longo do tempo 

(Fusaro apud Menga et al., 1999). 
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CONCLUSÃO 

 

 

Na fase de operação de uma barragem a segurança da estrutura é garantida pela 

observação e detecção de anomalias e a correta atuação para correção das 

mesmas. Apensar de ter grande importância se imprescindível para tal objetico, as 

inspeções visuais de campo muitas vezes não são suficiente para alacanças esse 

objetivo uma vez que o processo está sempre atrelado à subjetividade do 

responsável e pela limitação da visão ao comportamento externo à estrutura. 

 

A instrumentação civil de barragens se configura como alternativa de manutenção 

preditiva objetiva, uma vez que permite extrais dados de comportamento externos ou 

internos (deslocamentos, pressões, vazões, tensões, deformações, etc) que os 

sentido humanos não poderiam levantar. 

 

Existe uma série de instrumentos indicados e dedicados às barragens de concreto e 

aterro. Da correta especificação na fase de projeto, da sua correta instalação, do 

correto processo de manutenção, operação e calibração, dependem o bom 

aproveitamento dos benefícios que podem ser auferido por meio do uso de 

instrumentos civis de barragens. Igualmente importante são as fases de aquisição 

das leituras, inserção dos dados nos bancos de dados e de análise dessas 

informações para a segurança das barragens. A estruturação dessas etapas, tanto 

ponto de vista de capacitação dos leituristas, quanto dos analistas são fundamentais 

para o sucesso do processo. 

 

Os instrumentos são excelentes ferramentas para darem “respostas” relevantes para 

“perguntas” importantes, especialmente em lugares que o olhar humano não 

alcança, a respeito do comportamento das barragens ao longo da sua vida útil, mas 

para isso devem receber cuidados em todas as fases de implantação e operação. 
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