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Barragem, Dique, Açude, Represa ... 

O que é ? 

LIÇÃO nº 1:  

Há Barragens e barragens! 
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DIFERENCIADAS PELAS SUAS FINALIDADES 
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• para usinas hidrelétricas (em geral em áreas protegidas e, na grande 

maioria dos casos, com a presença contínua de equipes, embora em geral 

mais afetadas às áreas de controle de produção e de manutenção mecânica e 

elétrica do que à própria barragem) – Vida útil longa  

• para abastecimento de água (na sua                                                    

maioria sem proteção) 

• para irrigação (em geral sem proteção) 

• para controle de enchentes (em geral                                                       

sem proteção) 

• para contenção de rejeitos de mineração (em geral em áreas com 

proteção e com a presença contínua de equipes afetadas às áreas de 

operações de contenção do rejeito e de alteamento da barragem no caso de 

barragens usando o próprio rejeito para seu alteamento. Vida útil definida 

em projeto em geral algumas dezenas de anos, enchimento/alteamento, 

descomissionamento, remediação e período de monitoramento e controle. 

sujeitas a todo tipo de  

invasão e vandalismo 

Vida útil longa 

(50 anos? Simpósio sobre 

Instrumentação de barragens-2006) 
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A mais velha barragem em operação no mundo 

Barragem Quatinah / Lake Homs 

Construída em 1319-1304 AC na Síria, ( tem 3320 anos) alteada 

pelos Romanos e novamente entre 1934 e 1938  

“Masonry gravity”, altura de 7m, largura da base 20m, 

comprimento 2km, volume armazenado 200 milhões de m³ - 

Abastece a cidade de Homs 



DIFERENCIADAS PELOS SEUS TIPOS 
de concreto 

 - em arco duplo 

 - gravidade (inclui barragens de CCR) 

 - de contrafortes (atirantadas ou não) 

de enrocamento 

 - com núcleo impermeável 

 - com face de concreto 

de terra, incluindo de contenção de rejeitos 

 - homogênea 

 - zonada 

 - de aterro hidráulico 

 (com sistema de drenagem interna uma parte chave) 5 
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- Ombreiras, incluindo contatos com 

estruturas adjacentes como casa de 

força, extravasor e estruturas enterradas 

como dutos  e galerias, 

 

- fundação e 

 

- dispositivos de tratamento das 

mesmas 

 são partes integrantes da barragem. 
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E Segurança ? 
O que é ? O que representa ? 

Tem a ver com confiança, 

convicção, certeza, 

familiaridade, receio, medo ? 

Acredito que com tudo isto um pouco 
7 
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Como se avalia a segurança de um  projeto de 

barragem ou de uma barragem em operação ? 

Formular todas as 

perguntas que 

precisam ser 

respondidas 

Levantar e processar todas as 

informações e todos os dados 

disponíveis e avaliar sua 

coerência e seu grau de 

completitude,  representatividade 

e  confiabilidade 

Análises 
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Usar: 

- todo seu conhecimento, 

- todas suas ferramentas de análise, 

- toda sua experiência e 

- todo seu bom senso 

e avaliar se as análises são 

conclusivas, completas e não 

podem ser derrubadas tecnicamente 

Análises 
Fazer uso de 

Normas 

Manuais técnicos 

Diretrizes e 

recomendações de 

órgãos técnicos 

Ensinamentos de 

casos de acidentes 

Literatura técnica 

Demais especialistas 

etc, etc 

Atestar a segurança significa 

concluir pela ausência de risco 

e/ou pela aceitabilidade dos 

riscos. 



E os riscos ? Riscos de que ? 

Tratamos aqui dos riscos graves, ou seja dos 

riscos de RUPTURA 

De acordo com a resolução nº 144/2012 do CNRH, art. 2, considera-se: 

Acidente – comprometimento da integridade estrutural com liberação 

incontrolável do conteúdo de um reservatório ocasionado pelo 

colapso parcial ou total da barragem ou de estrutura anexa; 

Incidente – qualquer ocorrência que afete o comportamento da 

barragem ou estrutura anexa que, se não for controlada, pode causar 

um acidente. 

E o que pode causar a ruptura de uma 

barragem ? 
10 
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Causas mais frequentes de ruptura 

Barragens de terra e enrocamento 

Galgamento 

Piping (Erosão interna) 

Causas menos frequentes 

Instabilidade estática 

Liquefação das fundações – Liquefação dos aterros 

hidráulicos 

Barragens de concreto (Gravidade, Arco, Contrafortes) 

Deslizamento sobre a fundação 

O que está em vermelho é de competência do Engenheiro 

Geotécnico 
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Hendron A. J Terzaghi Lecture 2013 

 

“No projeto, deve se considerar todos os 

possíveis modos de ruptura” (entre todas as 

perguntas que precisam ser respondidas) 

“Aspectos de projeto concebidos errados afetam 

todo o comportamento da barragem para sempre e 

criam situações muito difíceis de serem revertidas”. 
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Regan P. 2009: 

50 anos de operação aparentemente bem sucedida garante que a 

barragem continuará a operar com segurança? 

Número de incidentes vs. Idade de todas as 1158 barragens analisadas 
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LIÇÃO nº 2:  

As catástrofes provocadas por erros de 

projeto ocorrem quando uma pergunta 

fundamental deixou de ser formulada (e, 

portanto, não foi estudada e, menos ainda, 

respondida) 

Exemplo recente: Uma das principais 

conclusões do laudo pericial do Crea-RJ sobre 

a queda da ciclovia em São Conrado é que 

faltaram estudos preliminares oceanográficos 

dos efeitos das ondas sobre a estrutura da 

ciclovia. 
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O que contribui para incidentes em 

barragens antigas? (Regan 2009) 

• Exposição 

– Enchentes 

– Terremotos 

• Envelhecimento 

– Erosão interna 

– Reação álcali agregado    

– Recalques  

• Mudança de condições 

– Mudança de condições de operação 

– Mudanças de condições na vizinhança da barragem 

– Mudanças que tem consequências desconhecidas 

– Perda de conhecimento 
15 



 LIÇÃO nº 3:  

Para a avaliação da segurança de uma 

barragem em operação, é necessário exigir o 

acesso a todos os dados que são: 

- Todos os estudos iniciais: Topográficos, 

hidrológicos, geológicos, geotécnicos ... 

- Todos os documentos de anteprojeto e 

projetos básico e executivo (memoriais 

descritivos, desenhos, especificações 

técnicas e memoriais de cálculo ...) 

- Os documentos de todos os projetos de 

obras adicionais, de remediações ... (ênfase 

na mudança de condições) 
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- Todos os documentos “as built” da 

execução e fiscalização e controle de 

qualidade da construção da barragem 

incluindo das obras adicionais, de 

remediações ... e relatórios de Consultores 

- Os documentos “as built” de instalação de 

instrumentos e as leituras dos 

instrumentos 

- O manual de inspeção, auscultação e 

manutenção da barragem 

- Os registros das inspeções periódicas 

- Os relatórios de avaliação do 

comportamento e da segurança da 

barragem 

17 



 LIÇÃO nº 4:  

 

Exigir o tempo necessário, a verba 

necessária, e a total independência para 

seu trabalho e fugir de, e imunizar-se 

contra, as opiniões sem fundamento, ou 

fundadas no interesse próprio, 

apresentadas como verdade  por aqueles 

que estão no cerne do assunto a ser 

analisado e não revelar a estes nada a 

respeito do andamento de suas análises 

antes de chegar a estar plenamente 

convencido pelas suas próprias conclusões. 
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E consegue-se tudo isto? Ou seja todos os documentos 

necessários, o tempo, a verba e a independência para fazer o 

trabalho! 

Primeiro, os DOCUMENTOS! 

-Muitas vezes sim, se consegue todos (ou quase todos) 

eles, 

- mas, também, muitas vezes não. 

Neste caso tem que fazer os estudos hidrológicos, os 

mapeamentos geológicos, investigações geotécnicas (poços, 

trincheiras, sondagens), levantar topograficamente as plantas 

e seções das estruturas ... E tentar achar profissionais que 

participaram do projeto e/ou da construção. 

Tem um custo alto mas não tem outra opção. 
19 



Segundo, o TEMPO e a VERBA! 

Nos meus 40 anos de atuação na avaliação de segurança de 

barragens, sempre tive o tempo e a verba necessários. Nunca 

foram muitas barragens avaliadas ao mesmo tempo, uma ou 

duas, no máximo uma meia dúzia, e sempre para proprietários 

empenhados em cuidar da segurança de suas barragens pelo 

seu próprio senso de responsabilidade. 

20 



Nos últimos anos, surgiu uma demanda diferente ilustrada 

no caso real a seguir. 

Em abril de 2015 recebi um convite para elaborar proposta 

para  o trabalho definido no Termo de Referência: 

 

“Contratação de serviços de consultoria para 

elaboração de um plano de ações estratégicas para 

reabilitação de barragens da união, com vista ao 

atendimento da lei de segurança de barragem 

(Lei Nº 12.334/10)” 

21 



“O presente Termo de Referência tem por objetivo 

geral a execução dos diagnósticos estrutural, 

fundiário e ambiental e a elaboração de um plano de 

ações estratégicas para a reabilitação de 164 

barragens da União (DNOCS, CODEVASF e do 

extinto DNOS)... em cumprimento às determinações 

estabelecidas pela Lei Nº 12.334/10.” 

22 



ETAPA 1 t=30 dias – Apresentação de plano de 

trabalho... para acompanhamento pelos órgãos 

fiscalizadores: (Secretaria de Infraestrutura 

Hídrica, Secretaria Nacional de Defesa Civil, 

CODEVASF, DNOCS, ANA, ANEEL, demais 

órgãos fiscalizadores de segurança de barragens, 

recursos hídricos e meio ambiente)... 

23 



ETAPA 2 t=300 dias - Diagnóstico 

• Inventário dos acervos técnico (físico e ambiental), jurídico e 

fundiário das barragens;  

• Levantamento de dados técnicos e administrativos; 

• Inspeções técnicas (física e operacional) e administrativas 

(fundiário e ambiental) e relatórios; 

• Desenhos..., mapa de inundação simplificado...; 

• Classificar as barragens por Categoria de Risco (CRI) e por Dano 

Potencial Associado (DPA) para priorização de reabilitação; 

24 



ETAPA 3 t=420 dias – Plano de ações estratégicas 

para reabilitação de barragens 

 

 

•Detalhar as ações necessárias à reabilitação física, 

jurídica (fundiária/ambiental) e institucional 

(operacional/financeira) das barragens e seus 

custos. 

25 



ETAPA 4 t=450 dias – Plano de ações para 

elaboração dos planos de segurança de barragens 

• Plano de Ação Emergencial Simplificado para cada barragem  

- graduação dos níveis de emergência, 

- responsabilidade de organizações e indivíduos que desenvolvem 

ações de resposta ao desastre, 

- linhas de autoridade e relacionamento entre os órgãos, 

- fluxograma de informações de alerta de emergência,  

- descrição de como as pessoas, o meio ambiente e as propriedades 

serão protegidas durante a resposta ao desastre. 

• Plano de Ação para realização dos Planos de Segurança de Barragens.   

26 



450 dias    64,3 semanas     320 dias úteis      1,96 dias úteis/barragem 
(pode chegar a 19,6 dias úteis/barragem com 10 equipes, mas é necessário uma 

coerência e um padrão único de avaliação) 

Custo total estimado R$ 6.063.587,34            R$ 36.973,09/ barragem 
27 



Na minha avaliação baseada nos meus trabalhos 

anteriores, não tinha NEM TEMPO, NEM VERBA 

suficiente para fazer um trabalho correto em 164 barragens. 

RECUSEI O CONVITE 

E, por fim, a INDEPENDÊNCIA! 

Sempre tive total independência para meus trabalhos. 

Houve uma única ocorrência, poucos anos atrás, do 

proprietário de uma barragem querer alterar um relatório 

meu. 

Neste caso mantive o relatório e encerramos nossa 

colaboração e rescindimos o contrato. 

28 



PECK sobre independência, quase 60 anos atrás (Journal 

of the Boston Society of Civil Engineers, 1958): 

 

“Alguns clientes verdadeiramente buscam os fatos e uma 

estimativa correta da situação. Outros gostariam de 

direcionar a opinião do Consultor no sentido de seus 

próprios objetivos e interesses. Eventualmente, não há outra 

possibilidade a não ser se retirar do trabalho se o cliente 

sonega informações ou se ele vicia dados relevantes ou 

exerce pressão para obter uma opinião favorável.” 

29 



A FUNÇÃO DO ENGENHEIRO NAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA 

Brasil Pinheiro Machado (SIMPÓSIO SOBRE SEGURANÇA DE 

BARRAGENS E RISCOS ASSOCIADOS, Porto Alegre, Nov., 2015) 

“Um equipamento ou objeto industrialmente produzido pode ser testado 

através de protótipos até que cheguem próximo da perfeição, e depois disso 

produzidos em série. 

Uma obra de engenharia (particularmente engenharia civil) não tem esta 

possibilidade. Ela é única e seu funcionamento real só será conhecido 

durante sua operação... 

A sociedade civil tem muita dificuldade de entender esta diferença e 

geralmente atribui aos responsáveis pelos dois tipos de produto a mesma 

responsabilidade.” 

30 



Acrescento que quando se trata de obra de engenharia 

civil, há duas partes bem distintas: 

- há os maciços e as estruturas de engenharia que nós 

construímos com materiais que nós mesmos controlamos e 

- há as fundações e as ombreiras que Deus fez e que só 

podemos conhecer: 

- inicialmente na fase de projeto, a partir da observação 

da superfície do terreno, das amostras extraídas de 

sondagens, das superfícies de paredes e fundos de 

poços, trincheiras e galerias de inspeção e dos dados de 

SPT e ensaios in-situ e 

- posteriormente na fase de construção, nas observações 

das escavações obrigatórias para execução da obra. 
31 



Já Vimos: “a maioria das causas de ruptura tem origem 

geotécnica”. Quando ocorre um acidente invocam-se de  

imediato os “imprevistos geológicos” e começa-se uma batalha 

para saber se o ocorrido foi realmente “fortuito e imprevisível” 

ou se foi fruto de uma “prática irresponsável ou imprudente”.  

 

Na Revue Française de Géotechnique nº 94 (Março 2001) que 

trata especificamente de “A responsabilidade do Engenheiro 

Geotécnico”, Carrière M.L no seu artigo “A engenharia 

geotécnica num contexto jurídico viciado” escreve: 

 

“O solo, fundamento da construção, constitui-se num elemento 

difícil de avaliar, tanto no que diz respeito aos limites científicos 

para se garantir (contra os imprevistos) quanto ao custo desta 

garantia.” 
32 



Os sinistros são raramente atribuíveis a solos com vícios 

ocultos, em geral eles advém de solos mal investigados ou a 

respeito dos quais não se soube tirar as conclusões 

corretas. Face à severidade dos juízes em relação aos 

profissionais, o engenheiro geotécnico deve definir 

estritamente seus compromissos contratuais..”.  

Observação: Quando dizemos  “Imprevistos geológicos” 

estamos jogando a responsabilidade nos ombros de Deus e 

nos eximindo como engenheiros uma vez que quem tinha 

que cuidar disto eram mesmo os geólogos, mas quando 

dizemos “Solos com vícios ocultos” estamos assumindo 

nossa responsabilidade de  engenheiros de solos de 

investigar bem e de tirar as conclusões corretas dos dados 

coletados nas nossas investigações. 
33 



A norma francesa NFP94-500/2006 “Missões de 

engenharia geotécnica, Classificação e Especificações” 

enfatiza:  

“Qualquer local pode revelar perigos geológicos de 

maior ou menor magnitude que podem trazer riscos ao 

desempenho das obras... um conhecimento apropriado do 

subsolo é vital, ... A experiência demonstra que qualquer 

investimento feito pelo proprietário durante a fase de 

projeto visando controlar os riscos atinentes ao local e ao 

terreno é altamente rentável...”. 

34 



 LIÇÃO nº 5:  

Esta lição é fruto de mais de 45 anos de 

atuação profissional contínua e intensa no 

ofício de Engenheiro Geotécnico, muito em 

barragens, mas muito também em obras 

portuárias, obras offshore, obras industriais ... 

Trabalhamos com um material criado por 

Deus, e não por nós, ao contrário dos 

calculistas e da maioria dos demais 

engenheiros. Por isso, nosso trabalho é muito 

mais próximo do exercício da Medicina do que 

dos outros ramos da Engenharia. 

Muitas declarações do PECK enfatizam este 

mesmo ponto e se referem à prática da 

Engenharia de solos como uma ARTE. 

35 



Entretanto, não me parece que haja uma consciência clara 

desta noção entre os engenheiros geotécnicos. 

Nos deixamos então colocar no mesmo saco que todos os 

demais engenheiros, alias nós mesmos nos colocamos no 

mesmo saco. E se assim fazemos, como podemos esperar que a 

sociedade tenha como ver qualquer diferença entre os 

engenheiros que produziram sua geladeira, e os engenheiros 

que construíram uma barragem? 

A responsabilidade por esta situação é nossa. Cabe a nós 

torná-la clara, para nós, engenheiros geotécnicos, para os 

demais engenheiros e para a sociedade. Se não fizermos isto, 

ninguém terá condição de fazê-lo por nós. 

36 



 LIÇÃO nº 6:  

Cuidar de segurança de barragem se 

faz através do exercício da arte da 

medicina de barragem. Eu, quando 

contratado para avaliar a segurança de 

uma barragem, como especialista com 

longa experiência na prática desta 

arte, passo a ser o último responsável 

pela saúde do meu paciente, a 

barragem. 

37 



A este respeito, no “Simpósio sobre segurança de 

barragens e riscos associados”, Porto Alegre Nov. 

2015, comentei que, com raríssimas exceções de 

acidentes causados por eventos extremos fora do 

previsível, as rupturas de barragens sempre dão sinais 

ao longo do tempo antes de acabar ocorrendo.  

Mesmo a ruptura rápida, do tipo frágil, da 

barragem em arco duplo de Malpasset em dezembro 

de 1959 tinha dado sinais anteriores. 

38 



Um doente com problemas cardiovasculares, também vai 

dando sinais de sua possível piora ao longo do tempo e todos 

nós sabemos de alguém que, após uma consulta com o 

cardiologista, recebeu a sentença “Eu vou te internar agora 

porque precisamos intervir o quanto antes (angioplastia, 

stent..., o que for)” 

O cardiologista tem certeza que se ele não intervir agora, 

seu paciente vai morrer em poucas horas? Não! Ele não tem 

certeza disto!  

Mas ele tem certeza que o risco disto acontecer existe! E 

que, se ele não tomar e comunicar sua decisão de ter que 

intervir imediatamente e algo acontecer, não só o paciente 

poderá sofrer graves consequências ou até morrer, mas ele, o 

cardiologista, será o responsável por isto. 
39 



Na minha avaliação de muitas ocorrências das 

rupturas de barragens que foram dando sinais ao 

longo do tempo, a ruptura acabou ocorrendo porque 

nenhum engenheiro envolvido teve a postura do 

cardiologista. No melhor dos casos os engenheiros 

alertam sobre os riscos, recomendam algo, por 

exemplo esvaziar o lago, mas não sentenciam com o 

“eu vou te internar agora”, ou seja: “o lago tem 

que ser esvaziado imediatamente!”  

40 



É claro que o paciente pode se recusar a se internar 

e que o governador pode se recusar a esvaziar o lago 

para não prejudicar a inauguração ou que o dono da 

PCH pode se recusar a esvaziar o lago para não 

prejudicar sua produção de energia mas a 

responsabilidade passa então a ser deles. 

Vão perguntar se eu já sentenciei. 

A resposta é sim, já fiz algumas vezes. 

E é fácil? 

A resposta é não, nunca é fácil! 
41 



Para isto, tem que estar convencido dos riscos iminentes, 

igual ao nosso cardiologista. 

Se ficarmos sem condição de chegar à qualquer conclusão, 

principalmente por falta de documentação, ou seja, se o 

paciente não fez o exame de sangue, nem o 

eletrocardiograma, etc, ou se os fez mas não apresentou os 

resultados, é hora para uma boa pausa e uma boa reflexão 

para saber se este paciente deve, ou não, ser dispensado. 

42 



Uma das minhas experiências: 

Barragem de CCR, altura 45m, no seu primeiro enchimento. 
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maior que na véspera

15/08 - Sou convocado pela 

SRH para fazer uma inspeção

2 meses

Cota da soleira

08/08 - o operador observa 

uma fissura montante-jusante 

que apareceu no maciço de 

CCR no meio de um bloco, 

acompanhando o acesso à 

galeria de drenagem.



Na ida até o local da barragem, sou informado: 

- que na 6ª feira 12/08, o tubo coletor de água do medidor 

de vazão MV3 ficou parcialmente entupido e pôde ser 

desentupido usando um vergalhão, 

- e  que 2 meses antes, o mesmo tubo coletor tinha ficado 

totalmente entupido, sendo também, desentupido com 

um vergalhão. 

Antes de chegar ao local da barragem liguei para a SRH 

transmitindo meu alto nível de preocupação e solicitando 

marcar uma reunião no dia seguinte de manhã. 
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Porque este nível de preocupação? 

Por conta das fraturas existentes 

na rocha de fundação, como 

aquela vista ao lado, limpadas e 

preenchidas por concreto até a 

profundidade não inferior a duas 

vezes suas larguras e tratadas por 

injeção uma vez que nas 

sondagens inclinadas executadas 

especificamente para investigar 

as fraturas principais (fendas) 

houve muitas ocorrências de 

perda d’água total. 
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E por conta das minhas observações feitas na visita anterior em 09 de 

junho além do fato de não conseguir receber os dados das injeções  

solicitados já fazia meses para fazer sua análise tridimensional. 

Nunca me cheira bem não receber os dados existentes que solicito. 

Mais uma vista das fraturas na fundação após sua limpeza 
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Na fenda mais crítica além do seu tratamento, tinham sido executadas uma 

meia cana e uma gaiola de  armação no contato entre o CCR e a rocha. 



Logo após a visita de 09/06, eu tinha especificado, por 

escrito, providências urgentíssimas a serem tomadas, sendo 

a primeira de injetar o furo nº 24 com calda de cimento. Em 

consequência, os vazios já existentes na fundação em 

contato com ele e, provavelmente, alguns drenos vizinhos 

seriam injetados juntos. 

Perfurar novos drenos próximos a todos os drenos que 

viessem a serem colmatados pela injeção executada.  

Enfatizei que o primeiro sinal de debilidade dado pela 

barragem de Câmara, muito antes de seu rompimento, tinha 

sido o carreamento de material sólido pelos furos da cortina 

de drenagem, até, colmatar os tubos coletores entre a 

canaleta da galeria de drenagem e a face de jusante. 
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Na reunião do dia seguinte fiquei sabendo que a 

Autarquia que não tinha tomado nenhuma das providências 

recomendadas na minha visita anterior, tinha enviado à SRH 

uma carta declarando “a construção da Barragem já foi 

concluída e após o enchimento do lago apareceram 

algumas ocorrências, segundo os técnicos e consultores, 

normais nesse tipo de obra”. 

Emiti imediatamente um relatório mais contundente 

sentenciando desta vez que, além das providências já 

especificadas, devia ser iniciado imediatamente o 

rebaixamento do nível do reservatório, com a total abertura 

da descarga de fundo. 
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Ganhei a ira imediata, geral e irrestrita de todos os 

demais profissionais e consultores por ser “absurdamente 

alarmista” com exceção dos engenheiros do meu cliente de 

muitos anos já, a SRH. 

De qualquer forma, a Autarquia, a Construtora, a 

Projetista e a Fiscalização passaram a analisar a situação, 

longe de mim e da SRH, com um olhar mais crítico, 

inclusive chamando novos consultores e foram tomadas 

algumas providências cujos detalhes desconheço, embora 

saiba que incluíram rebaixamento e injeções e a barragem 

hoje está em operação. 

Felizmente não aconteceu nenhum acidente. 
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 LIÇÃO nº 7:  

Toda vez que se toma este tipo de atitude, 

parece que a maioria dos colegas que foram 

coresponsáveis pela obra tomam isto como um 

ataque pessoal a seu trabalho e à sua 

competência e passam a negar, com forte 

unidade e coesão, que possa haver qualquer 

coisa errada. Entretanto, toda vez que tiver 

certeza que um risco premente existe, 

continuarei avisando meu paciente e sua 

família da minha sentença de interná-lo já e 

informando-o dos procedimentos que deverão 

ser realizados imediatamente, apesar do 

incômodo e do desgaste, especialmente para 

mim, que disto decorrem. 
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Alguns comentários sobre a barragem  de 

Malpasset que rompeu em 2-12-1959 e matou 421 

pessoas. 

É um arco duplo esbelto com altura de 65m, 

espessura no topo de 1,50m e de 6,80m no pé. 

É a única ruptura de barragem em arco duplo 

esbelto conhecida. 

Projetada por André Coyne. Já havia 50 barragens 

em arco duplo esbelto construídas na França, a mais 

antiga com 100 anos e a mais alta com 180m. 
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Com o lago enchendo Após a ruptura 
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As análises na época foram apenas 

técnicas e resultaram na decisão da 

justiça: “nenhuma falha técnica” e 

ninguém responsabilizado. 

Goguel escrevendo no Le Monde de 

março de 1965 

- destacou “uma    complexa cadeia 

de erros de apreciação”, 

- incriminou a “história 

administrativa do projeto” e 

- lamentou não terem sido 

pesquisados “os fatores que 

induziram Coyne ao erro”. 

Não há nenhuma controvérsia relativamente ao mecanismo de ruptura. 

Houve 3 comissões de 6 peritos cada. 

Em outubro 1964, 14 concordaram com a “imprevisibilidade” e 4 discordaram. 



O artigo “Reavaliando a ruptura da barragem de Malpasset à luz 

dos fatores humanos e organizacionais”, (Larouzee, Duffaut, 

Guarnieri, 2014 – apresenta uma releitura dos eventos.  

Os principais eventos foram: 

Julho de 1959: últimas medidas indicam deslocamentos 

preocupantes, mas estes dados só são transmitidos 5 meses mais tarde. 

As medidas transmitidas eram arquivadas pela administração sem 

nenhuma análise. 

A partir de 15 de novembro 1959: o operador reporta surgências 

importantes a jusante e fissuras no pé da barragem aparecem. Convoca-

se uma reunião para 7 de dezembro. 

3 dias antes da ruptura: o operador solicita autorização para abrir a 

descarga de fundo, recusada por conta da construção da ponte da auto 

estrada a jusante. Acabou sendo aberta 3 horas antes da ruptura, 

rebaixando o N.A de alguns cm neste período. 
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Conclusões do artigo: Foi uma catástrofe organizacional. A maior 

fonte de falhas foi a interação entre os atores com ênfase em: 

1. a pressão política: fornecimento de água prometido à população, 

2. o gradiente hierárquico: medo de dizer ou de fazer,  

3. a gestão da competência: excesso de confiança no Projetista, de 

muito prestigio, e no tipo de barragem com reputação de ser super 

seguro, nenhum controle externo, nem da administração local, 

nem dos Ponts et Chaussées, 

4. a relação com a incerteza: excesso de confiança na técnica com 

base nas experiências anteriores... e custo da desistência, 

5. a relação com o tempo: os sinais do operador foram subestimados, 

e, com o tempo, passou-se rapidamente o ponto de não retorno, 
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“A FUNÇÃO DO ENGENHEIRO NAS ATIVIDADES DE 

SEGURANÇA”  Brasil Pinheiro Machado (Porto Alegre 2015) 

“• a atividade de projeto e construção de uma obra  e  

  • a regulamentação, auditoria e supervisão de obras existentes... 

requerem profissionais com experiência e mesmo com formação 

distinta. 

O monitoramento..., muitas vezes, tende a se tornar uma 

atividade simplesmente burocrática, através do preenchimento de 

formulários...” (CADA VEZ MAIS – nota minha) 

Destaca “as enormes dificuldades criadas pela complicação do 

ambiente institucional em que estas atividades são exercidas.” 
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De fato, constava do edital mostrado anteriormente: 

Apresentação de plano de trabalho... para acompanhamento 

pelos órgãos fiscalizadores: (Secretaria de Infraestrutura 

Hídrica, Secretaria Nacional de Defesa Civil, CODEVASF, 

DNOCS, ANA, ANEEL, demais órgãos fiscalizadores de 

segurança de barragens, recursos hídricos e meio 

ambiente)... 

 Este me parece um ponto crucial. 
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O foco da SEGURANÇA DE BARRAGENS vem sendo 

colocado muito em três pontos: 

Ponto 1: as leis de segurança de barragens,  

Ponto 2: os “checklists” a serem preenchidos, 

Ponto 3: a formação de especialistas  em segurança de 

barragens. 

Vejo o ponto 1, as leis de segurança de barragens, como o código 

de trânsito e o ponto 2, os “checklists”, a serem preenchidos com 

certa periodicidade como a vistoria anual dos veículos e a 

renovação periódica da carteira de motorista. 

Esses 2 pontos são necessários ? Tenho certeza que sim. 

E resolvem ? Com as analogias acima, vejamos se eles foram 

eficientes para melhorar a segurança no trânsito. 
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Na França, até a década de 

60, vários ministérios atuavam 

na segurança do trânsito, de 

forma isolada, dentro das 

atribuições prioritárias de cada 

um, sem nenhuma visão global 

nem programa de integração. 

Em 1970 criou-se o Comitê 

Interministerial para a 

Segurança no Trânsito, 

presidido pelo Primeiro 

Ministro, com o objetivo de 

elaborar políticas eficientes 

para o enfrentamento do 

problema e implementá-las. 
62 

0

M
o
rt

o
s

5000

10000

15000

20000

25000

30000

EM ACIDENTES DE TRÂNSITO POR ANO

Brasil

35000

40000

França

Legenda :

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Ano

45000

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE MORTOS



É minha convicção que valeria a pena pensar 

seriamente neste ponto a respeito das 

atividades relativas à segurança de barragens e 

acabar com a “complicação do ambiente 

institucional em que estas atividades são 

exercidas”. 
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Vamos ao 3º ponto, os “especialistas em segurança de 

barragens”.  

Tenho certeza que eu quero ser atendido por um cardiologista. Um 

“especialista em segurança cardíaca” (se é que existem ou se é que 

estão sendo formados em cursos de especialização) que não seja um 

cardiologista experiente e competente não me serve. 

Da mesma forma quando entro num avião quero um piloto 

experiente e não um especialista em segurança de aeronave que não 

seja um piloto experiente. 

A segurança de barragens só pode ser avaliada por engenheiros 

barrageiros experientes e competentes. O Brasil tem um grande 

número destes profissionais altamente competentes. São estes que tem 

que atuar na segurança de barragens e formar, na prática, uma nova 

geração de barrageiros. 

Não acredito em especialista em segurança de barragem que não 

seja um barrageiro experiente e competente. 64 



A relação entre um paciente e seu 

cardiologista e a relação entre um proprietário 

e seu consultor de segurança de barragem são 

ambas relações de profunda confiança e 

ninguém contrata seu cardiologista de 

confiança pelo menor preço. 
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Como disse, nunca cuidei de muitas barragens ao 

mesmo tempo. Sou médico de família. 

Uma grande empresa, cliente minha, tem como 

prática verificar em  quantos projetos seus 

consultores já estão envolvidos antes de decidir pela 

sua inclusão em mais um projeto.  

Eles entendem muito bem que, não só, este “mais 

um projeto” pode vir a ser mal sucedido por falta de 

tempo disponível como, também, pode fazer 

desmoronar, pela mesma razão, todos aqueles que 

estavam andando muito bem até o momento. 

Muito sábio! 
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Peck diz que “Engenharia de subsolo” é uma “arte” e Magnan 

(LCPC) no documento “A organização do trabalho em engenharia 

geotécnica, desenvolvimento, normatização e artesanato” ISSMFE, 

2002 a qualifica como “artesanato”. 

“A afinidade do artesanato com a engenharia geotécnica encontra 

sua origem na própria natureza dos estudos geotécnicos que nunca 

cuidam duas vezes do mesmo objeto e no papel essencial da 

experiência como elemento fundador da competência do engenheiro 

geotécnico. 

Cada engenheiro geotécnico é um artesão que dispõe de 

ferramentas mais ou menos complexas que ele mesmo seleciona para 

seu uso para a elaboração de um projeto do qual ele é responsável, 

num local específico e para uma obra, muitas vezes, única”. 

67 



Voltando a relação de confiança. É desta confiança que 

dependem as condições básicas necessárias já indicadas: 

- tempo, 

- verba, 

- obtenção dos dados/documentos, 

- e, principalmente, independência. 

Dadas estas condições, o que então garante a segurança 

da barragem? 

Primeiro, obviamente, a competência e a experiência e, 

não menos importante, a lucidez a respeito dos limites 

dos seus conhecimentos, do Profissional. 
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Segundo, a dedicação e o trabalho exaustivo, a análise 

crítica, criteriosa e rigorosa de todos os dados, o que exige 

que, em nenhuma hipótese, nenhum dado, por mais 

insignificante que pareça “a priori”, possa ser descartado 

sem ter sido detalhadamente analisado junto com todos os 

demais dados à luz do conhecimento e da experiência da 

equipe técnica. 

Porquê? 

Porque não é raro o dado estranho, fora do esperado ou 

fora da curva, ser o indicador precoce da desordem. 

E é este trabalho exaustivo que não permite que seja 

possível cuidar da segurança de um grande número de 

barragens ao mesmo tempo. 
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E, em terceiro, em caso de situações críticas, o que 

é fundamental para evitar o desastre é: 

- a segurança do profissional, 

- sua capacidade de tomar decisões no tempo 

correto e  

- seu vigor profissional e sua firmeza para 

pronunciar a sentença. 

Nada diferente do seu cardiologista.  
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Voltando a arte! Seja arte ou artesanato,  “Segurança de 

barragem” não pode ser trabalho por atacado. 

O que vejo contratado por atacado são trabalhos de “Gestão de 

riscos”. 

Será que são coisas totalmente distintas? 

Diria que sim e que: 

- segurança de barragens é ofício do médico de família e 

- gestão de risco é tarefa do administrador de plano de saúde. 

São coisas muito distintas, sim! 

Será que foi nesta ótica que Brasil Pinheiro Machado escreveu 

que “regulamentação, auditoria e supervisão de obras existentes” 

requerem profissionais com experiência e formação distintas daquelas 

requeridas para “o projeto e a construção de barragens”? 
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Por fim, recomendo muito a 

leitura do livro “No one had a 

tongue to speak” sobre a 

ruptura de Machhu dam II na 

Índia em 11 de agosto de 1979 

 

Oficialmente 2000 mortos 

Alegações de até 25000 mortos 
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As lições nº 8 em diante ficam para outra 

oportunidade ou, talvez, para nossos debates a seguir. 

Muito obrigado 
Ah, uma observação final: a ABMS (Associação 

Brasileira de Mecânica dos Solos e 

Engenharia Geotécnica), também existe como: 

-American Board of Medical Specialties 

-Associação Brasileira de Marketing em Saúde 

-Associação Brasileira de Medicina do Sono 
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