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Brasil
• Possui Recursos Naturais Expressivos

• Água em abundância
• Reservas Minerais Expressivas
• Grande geração de riqueza no setor agropecuário

Fonte: MME

Vantagem 
Competitiva

Recurso Renovável

Capacidade de 
Armazenamento
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Tecnologia de Barragens 3

• BRASIL tem vastos recursos hídricos
• Desenvolveu uma matriz energética inicialmente com 

predominância hidráulica

CAPACITAÇÃO TÉCNICA ÍMPAR

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Protótipos Únicos

Projetos Multidisciplinares

Contexto Histórico da Tecnologia de Barragens
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Contexto Histórico da Tecnologia de Barragens

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/ItaipuAerea2AAL.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/ItaipuAerea2AAL.jpg
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Contexto Histórico da Tecnologia de Barragens
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Década de 70 a 90

• 95% da Energia Elétrica era de fonte hidráulica

• Sistema interligado nacional permitiu otimização de geração devido 
aos reservatórios existentes e regimes hidrológicos diferenciados 

• Sistema estatal, com grandes empresas de projeto e execução com 
qualificação técnica expressiva
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Oferta Interna de Energia Elétrica
por Fonte em 2010 e 2018

Fonte: MME, 2018

2010 2018`
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Observa-se

• Diminuição significativa da geração hidráulica
• Aumento de fontes renováveis intermitentes
• Aumento da geração térmica
• Não houve criação de novos reservatórios, diminuindo a reserva de 

energia
POSSIBILIDADES
• Fontes intermitentes podem gerar necessidade de se firmar o 

sistema com térmicas
• PCH’s e CGH’s podem ser significativas por seus regimes 

diferenciados e variados
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PCH’s e CGH’s

Fonte de energia renovável

Tecnologia totalmente dominada, sem necessidade de importação

Rede robusta de fornecimento, gerando empregos no país

Impactos socioambientais comparativamente baixos

Emissões de Gases do Efeito Estufa quase nulas durante a operação

País foi um dos atores mais importantes no desenvolvimento de empreendimentos hidráulicos
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PCH’s e CGH’s

DIFICULDADES
• Há rejeição no país pelas 

barragens
• Dificuldades de obtenção de 

licenças ambientais
• Competição com outras fontes 

de energia nos leilões da 
ANEEL

• Dificuldades de conexão
• Falta de apoio governamental

POSSIBILIDADES 
• Leilões por submercado e por 

fonte
• Programa de fomento com 

linhas de crédito adequadas e 
estudos de interligação 

• Novas alternativas de CGH’s 
como Geração Distribuída
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PCH’s e CGH’s

DIFICULDADES
• Há rejeição no país pelas 

barragens
• Dificuldades de obtenção de 

licenças ambientais
• Competição com outras fontes 

de energia nos leilões da 
ANEEL

• Dificuldades de conexão
• Falta de apoio governamental

POSSIBILIDADES 
• Leilões por submercado e por 

fonte
• Programa de fomento com 

linhas de crédito adequadas e 
estudos de interligação 

• Novas alternativas de CGH’s 
como Geração Distribuída

Mais fácil
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• Avaliando o Contexto 
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Após o grande impulso inicial 
das décadas de 50 a 70

Gerou-se no âmbito 
governamental da época a 
sensação de esgotamento do 
modelos Estatal

Crises econômicas 
início anos 80 e 

início 90

Mudança na Regulamentação

Privatizações

Preocupação com manutenção do 
patrimônio intelectual

Dificuldades de manutenção de 
equipes treinadas

Crises dos anos 80 e 90

Retomada após 2000
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BRASIL teve poucos 
investimentos no setor 
entre 1990 e 2004

•Desmantelamento de Equipes treinadas

•Formação limitada de profissionais

•Mudanças frequentes de marco regulatório

•Estatais sofreram perda de profissionais com 
alta capacitação

•Situação econômico-financeira diminuiu ou 
limitou financiabilidade

•Mudança de processo totalmente estatal 
para investimentos privados

•Novos modelos de financiamento como 
Project Finance

•Desenvolvimento de PCH’s

Contexto pós crise
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Consequências para a Formação

• Houve constante diminuição da carga horária dos cursos de 
engenharia

• A grade curricular passa a atender basicamente edificações
• Pesquisas na área de barragens ficou restrita a poucos institutos
• Treinamento continuado nas empresas se tornou escasso
• P&D+I da ANEEL manteve algum movimento no setor

16
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Retomada nos anos 2000

• A retomada com as obras estruturantes foi feita criando novas 
equipes com formação insuficiente

• Poucos atores experientes

• Ambiente competitivo

• Agora que começaram a formar novos times veio grande vácuo de 
obras no país.

• A situação de manutenção e monitoramento é semelhante em 
muitos casos

17



abrapch.org.br18



abrapch.org.br19

Barragem de Camará - 2004
Barragem de Apertadinho - 2008

Barragem de Algodões - 2009 Barragem de Inxu - 2015
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Rio Tamanduateí - 2015 – São Paulo Marginal Pinheiros - 2018

Viaduto Belo Horizonte - 2014 Viaduto Brasília - 2018
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MARIANA, 2015

21

Foz do Rio Doce

O maior desastre ambiental provocado pelo homem
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• O que houve?

• Se não bastasse....................

22
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Um desastre impensável

23
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Há a necessidade de reflexão........

1. A situação pode interferir na percepção das barragens do setor de 
energia causando rejeição

2. PCH’s podem ter estruturas de porte elevado e requerem 
cuidados e verificação se a situação apresentada as afetam
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Abordagem Necessária
• Todo empreendimento obrigatoriamente deve ser concebido com base no seu  CICLO DE VIDA

• O processo de Segurança de Barragens se inicia desde o primeiro instante do projeto

• O projeto de barragens é multidisciplinar

• O comportamento depende de caracterizações adequadas de materiais e fundações, e tem 
influência relevante dos processos construtivos

• A gestão de segurança de barragens é um processo contínuo, e requer cultura estabelecida

• A formação de um especialista é demorada e depende de interação com profissionais 
qualificados

• Responsáveis por Segurança de Barragens não devem estar subordinados à produção e devem 
ter qualificação técnica e decisão independente, com assessoramento necessário. 

25
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Investigaçõe
s  

preliminares
e

Ensaios

Projeto

Materiais

Construção 

Comissiona
mento

Manutenção

26

SEGURANÇA 
DURABILIDADE

CQMonitoramento
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Dificuldades
• Cultura do país tem maior apelo na execução de um empreendimento que 

em sua manutenção. 

• Empresas em geral têm limitações nos orçamentos de manutenção

• As equipes de segurança de barragem em geral têm outras tarefas na 
empresa, diminuindo o foco no assunto

• Há uma pressão por custos na contratação de laudos e tentativa de 
amenização de conclusões.

• A falta de conhecimento pode gerar complacência nos posicionamentos

• Necessidade de reconhecimento e análise de riscos

27
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Eficácia do Gerenciamento de Riscos

28

Eficácia Processos 
Estruturados

• Análises técnicas 
Multidisciplinares

• Monitoramento 
Adequado

• Banco de dados 
eficiente e seguro

• Capacitação 
técnica

• Processo 
tempestivo

• Responsabilidades 
definidas

• Orçamento

Previstos na legislação
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Reflexão Análise de Riscos

29

Tomada de 
Decisão

Depende de 
Dados Confiáveis
e da capacidade 
de análise
adequada

Caracterização e 
Modelos
Preditivos

Para garantir
segurança, 
desempenho e 
durabilidade
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Ferramentas
• Inspeções regulares com qualidade

• Análise da instrumentação
• Interpretação física
• Verificação das eficácia e bom funcionamento
• Técnicas estatísticas sofisticadas, principalmente quando não há dados do projeto e construção
• Complementação de instrumentos e de ensaios

• Identificação de manifestações patológicas

• Comparação com obras semelhantes

• Modelos reversos

• Estudos de probabilidade de falha

• Análise de riscos

• Sistema de gestão de segurança de barragens.

30
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ONTEM

31Técnicas de Inspeção e Patologias

Chave do 
Problema

CONHECIMENTO

Condições Geológico-geotécnicas

Critérios de Projeto

Dimensionamento

Detalhamento

Execução

Operação

Instrumentação

Materiais e Componentes

Conseqüências no comportamento do Protótipo
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Problemas Possíveis

• Falta de conceituação

• Pressão por custos

• Desconhecimento de fenômenos envolvidos

• Sistema de verificação pouco aparelhado

• Perda da cultura com os anos perdidos

• Novos players no mercado sem o preparo para o 
tipo de empreendimento

33
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Para Discussão

• O desmantelamento mais uma vez de equipes pode ter consequências mais 
sérias

• A mudança do perfil da universidade dificulta muitas vezes o problema

• MEC  e CAPES pressionam a qualificação, o que é bom

• Pressão por quantidade de papers dificulta projetos de longo prazo e densos.

• Formação é às vezes relegada a segundo plano

• Pouca interação órgãos de barragens academia

• Unir os núcleos e profissionais com alta qualificação existente no país, fortalecer 
associações, fóruns de discussão e publicações.

• Envolver a academia na área de barragens e envolver os grupos de excelência 
com experiência na área.

34
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Conclusão

• A formação atual de engenheiros é inadequada

• Não há perspectivas para mudanças curriculares a 
curto prazo

• É fundamental começar processo de discussão da 
formação de engenheiros

• Não há tempo para esperar as mudanças estruturais 
necessárias na educação

• PORTANTO, a educação continuada é fundamental no 
presente estágio

35
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Conclusão Educação Continuada

• Algumas atividades complementares passam a ser 
importantes (continuação):

• Criação de documentação de lições aprendidas e workshop 
de conscientização da necessidade de se evitar problemas

• Interação das equipes experientes e treinadas com a 
academia para criação de oportunidades de cooperação e 
estudos, com consequente atração de talentos

• Aumento da participação dos engenheiros e seus organismos 
na sociedade organizada

36
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Sugestões para Discussão
1. Criação de fundo federal para gestão de segurança e atendimento durante possíveis situações 

emergenciais.
2. Fomento à formação de engenheiros especializados em barragens
3. Existência obrigatória de auditorias técnicas independentes dos empreendedores, com avaliação 

inclusive de métodos e processos da gestão de segurança
4. Criação pelo CONFEA de procedimentos de verificar a capacitação necessária às tarefas. Sugere-se 

processos de Certificação e Acreditação.
5. Juntas de consultores obrigatórias, para avaliação holística da gestão e das condições dos 

empreendimentos de maior risco.
7. Projetos “as is” e recomissionamento
8. Fortalecimento da Política Nacional de Segurança de Barragens e das Agências Reguladoras e 

principalmente das Associações Técnicas
9. Independência obrigatória do grupo de segurança de barragens da produção, com ligação direta ao 

mais alto grau da administração 
10. Exigência de anotação técnica de envolvidos das especialidades necessárias à segurança de 

barragens com a devida comprovação de qualificação.
11. Criação de Cadastro Único de Barragens, com dados da ANA, ANEEL e ANM, somando aquelas que 

não estão sob guarda das últimas.
12. Acompanhamento da presença dos responsáveis nos empreendimentos ao longo do tempo

37
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Muito Obrigado
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