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AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA EM BARRAGEM DE TERRA, SOB O 

CENÁRIO DE EROSÃO TUBULAR REGRESSIVA, POR MÉTODO 

PROBABILÍSTICO 

Josias Eduardo Rossi Ladeira1, Terezinha Espósito2 & Mauro Naghettini3 

RESUMO. Este artigo descreve a avaliação de segurança em barragem de terra, sob o cenário de 
erosão tubular regressiva (piping), por método probabilístico, tendo como estudo de caso a 
barragem da UHE – São Simão, localizada no rio Paranaíba, em Minas Gerais. Os resultados 
identificaram pontos críticos que merecem mais atenção e ações de prevenção para evitar impactos 
ambientais decorrentes de ruptura da barragem.  

Para avaliar a segurança da barragem em estudo e a respectiva probabilidade relativa de falha 
por piping, foi empregado o método de análise por árvore de eventos (ETA - Event Tree Analysis).  

A avaliação de probabilidade de piping para o barramento considerou sua seção transversal 
típica, os seus filtros, o seu tempo de operação, os tipos de solos usados no núcleo, a compactação, 
a geologia da fundação, a performance da barragem, o monitoramento e a supervisão por 29 anos de 
operação. O método envolve avaliação de probabilidades por três modos: piping através do 
barramento, piping através da fundação e piping do barramento para a fundação. 

A probabilidade histórica anual de falha por piping  em grandes barragens é estimada em 4,5 x 
10-4 por barragem, coerente com o resultado da presente pesquisa. 

ABSTRACT. This paper describes the safety assessment for an embankment dam under the 
scenario of hypothetical backward erosion piping by probability method, the case study being the 
embankment dam of the São Simão hydropower plant, in southcentral Brazil. The results identified 
critical points that justify more attention and prevention actions in order to avoid environmental 
impacts of embankment dam accidents.  

The method for assessing the relative likelihood of piping failure was done by event tree 
analysis (ETA), in order to assess the safety for embankment dam in study.   

The likelihood assessment of piping from the embankment took into account the dam zoning, 
filters, age of the dam, core soil types, compaction, foundation geology, dam performance, and 
monitoring and surveillance for 29 years of operation. The method involves the assessment of 
probabilities of three modes: piping through the embankment, piping through the foundation and 
piping from the embankment into the foundation. The method employed in this research is referred 
to as the ETA (Event Tree Analysis) method.  
The historical annual probability of failure of large embankment dams was estimated in 4,5 x 10-4 
per dam per year, which is coherent, the research results. 

Palavras-chave: Avaliação de risco, erosão tubular regressiva, ruptura de barragem. 
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1 INTRODUÇÃO 

Até a década de 1960, o enfoque dado a projetos e construção de barragens de terra e 

enrocamento não levava em consideração informações de eventuais problemas e suas respectivas 

causas, em obras similares. Entretanto, com a crescente experiência dos engenheiros e com 

problemas ocorridos durante e após a conclusão dessas obras, passou-se a valorizar a etapa de 

projeto e os estudos de retroanálise. Esses problemas muitas vezes assumem a proporção de 

acidentes, culminando com a ruptura da barragem e situações catastróficas que provocam enormes 

impactos ambientais. 

Dentre os possíveis modos de ruptura de uma barragem de terra destacam-se dois casos 

específicos devido à atuação da água: entubamento (piping) e galgamento (overtopping). A ruptura 

pelo entubamento (piping) ocorre por erosão regressiva de jusante para montante, formando um 

tubo (piping), com carreamento de partículas de solo pelo maciço, devido ao fluxo de água 

descontrolado de montante para jusante. Neste cenário, ocorre deslocamento de partículas do 

barramento, que desestabiliza o equilíbrio de forças na matriz do solo e o respectivo estado de 

tensões no maciço por onde ocorre este fluxo. O fenômeno é progressivo até a formação de brecha e 

colapso da estrutura. 

Neste contexto, este artigo propõe o uso de um método de análise de segurança com enfoque 

probabilístico utilizado para avaliar a possibilidade de ruptura de barragem por piping. Este método 

é denominado ETA (do acrônimo em inglês Event Tree Analysis ou Análise por Árvore de Evento). 

2 GESTÃO DE RISCOS 

Uma das formas de evitar acidentes é pela adequada gestão dos riscos envolvidos no sistema. 

Menescal et al. (2004) relatam a importância de reconhecer as ameaças aos sistemas, através de 

metodologia de análise de risco. As metodologias de análise de risco não são determinísticas e 

devem contemplar cenários de incertezas nas diversas fases da vida de uma barragem. Essas 

incertezas estão associadas a ameaças, que se puderem ser quantificadas estarão aptas a serem 

gerenciadas por análise de risco.  

As incertezas podem ser tratadas de diversas formas, dependendo da fonte de sua origem. 

Kreuzer (2000) apud Menescal et al. (2004) afirmam que as incertezas estão presentes nos 

momentos de decisões e podem ser originadas e tratadas de diversas formas. Esses autores afirmam 

que os engenheiros tendem a medir incertezas, mas a forma correta é restringir as incertezas pelo 

aumento da confiança na atribuição de probabilidades dos possíveis eventos. Esta postura 

proporciona melhor estimativa das conseqüências e quantificação dos impactos sociais e 

ambientais. 
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Em um empreendimento de barragem, o gerenciamento compreende todas as fases da vida da 

obra, desde o projeto até a desativação sustentável.  

A gestão de riscos é uma ferramenta fundamental nas ações de prevenção, devendo ser rápida 

na predição e sempre atualizada. Segundo Gomes (2005), a avaliação do risco deve começar pelo 

estudo de modos de falhas para estimar as probabilidades e conseqüências associadas a cada um dos 

riscos identificados. 

A figura 1 demonstra as principais etapas na avaliação de risco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Análise de riscos. Fluxograma das principais atividades. 
Fonte: Modificada de GOMES, 2005, Anexo III, p.4. 

O cumprimento dessas etapas é fundamental nas ações de prevenção e gerenciamento de 

riscos. Na gestão de riscos, um dos fatores a ser considerados é o contínuo monitoramento do 

maciço, pois é necessária a análise de dados para predizer a segurança da obra.  

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Princípios hidrogeotécnicos relacionados ao fenômeno de piping 
O enfoque deste artigo é a avaliação da vulnerabilidade de barramento construído em terra e 

sujeito à falha. Em particular, o enfoque é a falha por erosão interna e seu progresso até formar um 

tubo de escoamento preferencial, denominado entubamento, conhecido internacionalmente por 

piping. A falha por piping é um fenômeno que ocorre por erosão regressiva, onde há formação de 

um tubo originado do carreamento de grumos de silte e argila, de jusante para montante no maciço 

de terra compactada em uma barragem. Esse tubo tende a aumentar seu diâmetro à medida que a 

água percola pelo solo compactado.  
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A figura 2 a seguir demonstra esquematicamente o processo de formação de piping. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – Mecanismo de formação de piping 
Fonte: Modificada de Ramos, 2005, p.4. 

Fatores determinantes, como o grau de compactação do solo, a adequada graduação no 

tamanho das partículas de materiais nas áreas de transição de materiais com granulometria diferente 

e o adequado monitoramento de parâmetros geotécnicos, são importantes para evitar o processo de 

formação de piping, como mostrado na figura 2.  

 A figura 3 mostra o mecanismo de progresso da erosão regressiva, passando à formação de 

entubamento concentrado no maciço até o progresso e o alargamento na forma de brecha e 

conseqüente ruptura da crista, com galgamento da barragem e vertimento de toda a água do 

reservatório. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Mecanismo de formação de piping 

Fonte: Modificada de Foster et al.,2000, p.1004.  

O entendimento do processo de formação do entubamento (piping) é fundamental para a 

avaliação da formação de piping em barragem de terra. O escoamento da água em meio poroso é 

regido por parâmetros físicos que se relacionam em modelo determinístico, de difícil determinação.  

Um dos fatores que favorece a desorganização das linhas de fluxo em sua direção, sentido e 

velocidade e, conseqüentemente, o início de formação da erosão regressiva é o aumento da 
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poropressão. Portanto, é fundamental conhecer quais condições favorecem o aumento da 

poropressão e, conseqüente, o desequilíbrio no estado de tensões na matriz do solo.  

Neste cenário, o solo selecionado e compactado no maciço de uma barragem se comporta 

como um material anisotrópico, havendo grandes diferenças de resultados, ao longo de distâncias 

relativamente pequenas. 

3.2 Métodos de avaliação de segurança em barragens 
Os projetos de barragem inserem uma série de fatores e variáveis que dificultam a 

implementação da análise de riscos quantitativos. Quanto às análises qualitativas e semi-

quantitativas essas têm tido recente aplicação na engenharia de barragens. Os métodos mais 

utilizados são: 

• HAZOP – Hazard and Operability Analysis (Análise dos Perigos e da Operacionalidade), 

• FMEA – Failure Mode and Effect Analysis (Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos) e 

FMECA – Failure Mode, Effect and Critically Analysis (Análise dos Modos de Falha, 

Efeitos e Severidade), 

• ETA – Event Tree Analysis (Análise por árvore de eventos), 

• FTA – Fault Tree Analysis (Análise por árvore de falhas), 

• Nœud Papillon (Nó borboleta). 

Esses métodos foram desenvolvidos para aplicação em sistemas mecânicos e/ou eletrônicos, 

com características bastante distintas das obras de barragens. Para que esses métodos possam ser 

aplicados na engenharia de barragens deve-se ter conhecimento dos fatores condicionantes, das 

características e do comportamento dos componentes das estruturas da obra. Este artigo propõe o 

uso do método ETA, por se adaptar às condições da barragem em análise e por ser relativamente 

rápido em suas respostas. 

3.3 Análise por Árvore de Eventos - ETA – Event Tree Analysis 
Este método foi desenvolvido no início dos anos 1970, para apoio à implementação de 

análises de riscos em centrais nucleares. Trata-se de um método indutivo de análise dos possíveis 

resultados a partir de um determinado acontecimento iniciador. A árvore de eventos é 

particularmente adequada para a análise de sistemas que integram diversos componentes de 

segurança.  

O método de árvore de eventos foi primeiramente aplicado em barragem com o propósito de 

avaliação de risco por Whitman (1984) apud Hartford e Baecher (2004). Alguns exemplos de 

aplicação desse método são: análise de risco da barragem de Coursier, estudo feito por BC Hydro 

(1995) apud Hartford e Baecher (2004), o estudo de barragem projetada realizado por Landon-Jones 

et al.(1996) apud Hartford e Baecher (2004) e o estudo de três núcleos de terra em barragem de 
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enrocamento na Noruega elaborado por Johansen et al.(1997) apud Hartford e Baecher (2004). 

Nesses estudos a árvore de eventos foi usada como set up para avaliar o início de piping e possível 

intervenção para evitar a ruptura das respectivas barragens. 

A árvore de eventos se destaca como ferramenta na análise de risco, pois possibilita adequado 

entendimento por ser gráfica, proporcionando discernimento qualitativo do desenvolvimento do 

fenômeno em estudo. Pode ser usada para avaliar qualitativamente a confiabilidade do sistema pela 

comparação com outros métodos e, por fim, o modelo é um meio analítico na obtenção de 

informação requerida na avaliação de risco. Para que seja efetiva em seu objetivo é necessário 

estabelecer, como premissa, o conhecimento de todos os possíveis resultados. 

A árvore de eventos é um sistema binário, onde os vários eventos ou estágios do sistema, 

ocorrem ou não ocorrem, com o resultado de cada seqüência descrita nos ramos da árvore. O 

sucesso ou falha de cada estágio deve ser cuidadosamente definido para garantir que o evento esteja 

relacionado fisicamente ao desenvolvimento do fenômeno em estudo e não inclua ações 

relacionadas à operação ou tratamento remediador de eventos desfavoráveis. 

Uma interpretação qualitativa parte, em geral, do pressuposto de que todos os acontecimentos 

iniciadores são equiprováveis. Essa interpretação visa estimar a probabilidade de falha em análise e 

as seqüências e combinações de eventos, a partir da probabilidade de ocorrência dos acontecimentos 

iniciadores. 

Após a elaboração da árvore de eventos é necessário estimar valores para as probabilidades 

associadas à ocorrência de cada par de eventos nos ramos da árvore. Hartford e Baecher (2004) 

citam a existência do método qualitativo que discrimina possibilidades: muito improvável, 

improvável, provável e muito provavel.  

3.4 Fundamentação teórica do método de análise por árvore de eventos 
A seguir, são tratados aspectos básicos referentes ao método, baseados no guia Risk and 

Uncertainty in Dam, elaborado por Hartford e Baecher (2004). A notação e representação gráfica 

são mostradas na figura 4. 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Terminologia aplicada a Árvore de Eventos 

Fonte: Modificada de Hartford e Baecher, 2004, p. 179. 
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O requisito teórico para os efeitos de cada evento representados na árvore de eventos é que os 

resultados sejam mutuamente exclusivos e coletivamente completos. O termo mutuamente exclusivo 

significa que dois (ou mais) eventos não podem ocorrer simultaneamente, ou seja, esses eventos não 

são pontos comuns do espaço amostral. O outro termo, coletivamente completo, significa que há, no 

mínimo, um evento dentro do grupo de eventos que deve ocorrer, ou seja, que os eventos juntos 

compreendem todos os pontos do espaço amostral “S”. (HARTFORD e BAECHER, 2004, p. 166). 

 A figura 5 demonstra o conjunto seqüencial de eventos que são mutuamente exclusivos e 

que determinam eventos finais e respectivas probabilidades associadas a esses. Essa combinação de 

eventos procura mostrar a análise de risco, relacionadas a falhas internas no sistema, a partir de um 

evento iniciador e as possíveis conseqüências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Características de Árvore de Eventos 

Fonte: Modificada de Hartford e Baecher, 2004, p. 48. 

A elaboração da árvore para que a mesma seja composta somente por eventos associados aos 

estágios de desenvolvimento do fenômeno. Hartford e Baecher (2004) ressaltam que a suspeita ou a 

incerteza de baixa densidade na compactação da fundação na barragem é importante para a 

probabilidade da massa se liquefazer, em função de um abalo sísmico, mas não seria um evento por 

si mesmo na árvore de eventos.  A liquefação da crista deveria ser incluída, porque esse evento 

descreve um estágio físico da barragem. Um evento como “esforço para proteger o enrocamento de 

pé” não deve ser incluído, porque mesmo sendo um evento que ocorre no tempo, ele não descreve 
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um estágio físico da barragem. Outro exemplo, o evento de “demora na detecção da falha”, não 

descreve um estágio físico do sistema, não devendo ser colocado na árvore de eventos. 

3.5 Fundamentação probabilística do método de árvore de eventos 
Entender que os eventos relacionados na árvore de eventos devem ser equiprováveis é de 

suma importância. Esse entendimento compreende associações com situações genéricas para 

facilitar a compreensão dos conceitos. Considere o experimento com dados, ou seja, o estudo 

consiste em jogar dois dados e os números de cada dado formarem um par, denominado evento. As 

possibilidades de formação de pares compreendem o espaço amostral. 

Os subconjuntos do espaço amostral são chamados de eventos, nesse caso, 36 eventos {(1,1), 

(1,2), ....(6,6)}. Outra forma de representar esses eventos é através do diagrama de árvore (figura 6), 

que demonstra todos os possíveis resultados do experimento. 

 A figura 6 mostra de forma visual e gráfica o conjunto de distribuição de probabilidades 

associadas, às variáveis aleatórias do experimento; essa é a forma de mostrar o espaço amostral pela 

árvore de eventos. Pode-se observar também que a ordem das variáveis aleatórias não importa, 

podendo ser arbitrariamente alterada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Árvore de eventos para experimento de jogo de dois dados 

Fonte: Modificada de Hartford e Baecher, 2004, p. 188. 
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eventos não necessariamente necessitam ser de causa e efeito. Esse princípio se aplica mesmo 

sabendo que um evento A influencia em alguma proporção à ocorrência do evento B. 

Esse tipo de probabilidade não objetiva representar a realidade sobre o estado da barragem, ou 

seja, ela não é a propriedade da barragem, mas o reflexo do melhor entendimento das análises de 

avaliação, dados o conhecimento e as informações relativas à questão em discussão (KAPLAN, 

1997 apud CUMMINS et al., 2003). 

Nesse sentido, faz-se necessário reforçar o entendimento sobre o significado de incertezas, 

que são quaisquer situações onde existam lacunas sobre a certeza (confiança) em determinado 

resultado.  

Os dois tipos de incertezas são a aleatória e a incerteza sobre os conhecimentos científicos 

(epistêmica). Esses conceitos devem estar claros para as pessoas envolvidas em avaliação de 

vulnerabilidade das estruturas da barragem. 

3.6 Mapeamento de probabilidades 
Lind e Thedéen (2001) apud Cummins (2003) relatam sobre a dificuldade em designar 

probabilidades para eventos que sejam confiáveis. O problema com muitos dos esquemas de 

mapeamento são as descrições de grandeza de freqüência, que significam coisas diferentes para 

diversas pessoas. Para evitar esse tipo de problema Barneich et al. (1996) apud Cummins (2003), 

propõem o uso de uma tabela da ordem de grandeza de probabilidades associadas às descrições que 

possuam uma base capaz de ser reproduzida por pessoas diferentes.  

A tabela 1 mostra esses descritores e suas respectivas probabilidades em ordem de grandeza. 

Essa tabela foi validada por extensa prática, por seguidas revisões em análises probabilísticas em 

barragens, realizadas por engenheiros e especialistas.  

Tabela 1 – Esquema de mapeamento probabilidades 

Descrição da condição ou evento Ordem de magnitude da 
probabilidade 

 
Ocorrência é virtualmente certa. 1 
 
Ocorrências da condição ou evento são observadas na base de dados.  10-1 
 
A ocorrência da condição ou evento não é observada, ou é observada em 
uma ocorrência isolada, na base de dados disponíveis; muitos cenários de 
falhas potenciais podem ser identificados. 

10-2 

 
A ocorrência da condição ou evento não é observada. É difícil cogitar 
sobre qualquer cenário de falha plausível; entretanto, um único cenário 
seria possível após considerável esforço em pesquisas. 

10-3 

 
A condição ou evento não tem sido observado, e não seria identificado 
cenário plausível. 
 

10-4 

Fonte: Modificada de Cummins et al., 2003, p. 74. 
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O uso desta tabela foi resultado de pesquisa sistemática de dados disponíveis em fontes, como: 

Foster e Fell, 1999; Foster e Fell, 2000; Foster et al., 2000b; Hinks e Gosschalk, 1993; Idriss et al., 

2002; ICOLD, 1973; ICOLD, 1995; Pells e Fell, 2002; Pells e Fell, 2003; USCOLD, 1975 e 

USCOLD, 2000, referências citadas por CUMMINS (2003). 

As probabilidades são condicionais entre todos os eventos precedentes que se originam do 

evento nos quais eles emanam, e sua soma total por par de ramos é igual a um, pela propriedade de 

serem exclusivos e completos. 

Os eventos que emanam de um nó individual representam eventos mutuamente exclusivos e 

coletivamente completos. Sabendo-se dessa propriedade, para cada ramo de evento único ou evento 

iniciador na árvore, a probabilidade total no caminho da união de eventos iniciados naquele ramo e 

finalizados no nó terminal deveria somar a probabilidade marginal associada com o ramo iniciador, 

conforme mostra a figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Verificação do cálculo de probabilidade em ramos da árvore de eventos 

Fonte: Modificada de Hartford e Baecher, 2004, p. 232. 

3.7 Combinação de probabilidades na análise de vulnerabilidade 

A confiabilidade de um sistema de multicomponentes é essencialmente um problema que 

envolve múltiplos modos de falha, que são falhas de diferentes componentes, ou diferentes 

conjuntos de componentes constituídos de distintos e diferentes modos de falhas do sistema. A 

consideração de múltiplos modos de falhas, entretanto, é fundamental para o problema de 

confiabilidade do sistema. Durante a identificação do modo de falha individual e avaliação das 

respectivas probabilidades de falha pode ocorrer dificuldade em sua determinação. Essa dificuldade 

está nos conceitos associados à dependência entre probabilidades entre os nós de eventos. A relação 

de dependência entre probabilidades é explicada em estudo baseado nas argumentações de Ang e 

Tang (1990).  

O que pode ser obtido são os limites inferior e superior da probabilidade condicional total 

estimada para a falha. Seguindo a teoria de limites uni-modais (Ang e Tang, 1975 apud Cummins et 

al., 2003), os limites são determinados como se segue. O limite superior é determinado pela união 

P0

Ramo inicial Soma de 
probabilidade 

no caminho é P0
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dos eventos, de vários modos de falha. A regra de Morgan estima o limite superior de probabilidade 

condicional por meio da seguinte equação: 

PSB = 1 – (1 – P1) x (1 – P2) x  ……. x (1 – Pn)                 (1) 

na qual 

PSB = estimativa do limite superior da probabilidade condicional de falha. 

P1 até Pn  = estimativa de vários modos individuais de probabilidades condicionais de falha. 

A probabilidade total de falha de uma barragem é uma combinação de probabilidades de 

falhas que são associadas a cada possível modo de falha. Nesse sentido Hill, et al. (2003) propõem 

o método descrito a seguir. 

3.8 Processo de construção da árvore de eventos 
A árvore de eventos foi elaborada após estudos de registros de dados geológico-geotécnicos 

das barragens de terra da Usina São Simão. Adicionalmente a esse conhecimento verificou-se as 

opções de projeto na implantação da barragem, condicionantes geológicas do local de implantação 

da barragem, métodos usados na construção do maciço e respectivo controle de qualidade, relatos 

do primeiro enchimento, informações sobre os primeiros cinco anos de operação, e como têm sido 

tratados os problemas durante a operação do sistema, com dados da instrumentação e obras de 

recuperação realizadas.  

Para fundamentar as informações obtidas no acervo técnico da CEMIG (1976, 1978, 1982, 

1986) foi conduzida visita técnica às instalações da barragem em estudo em janeiro de 2007 (UHE – 

São Simão – MG) e realizados ajustes de conceitos e informações.  

Essas informações possibilitaram o entendimento dos vários estágios do sistema em análise. 

Os eventos foram combinados em uma seqüência lógica, que formaram diagramas de influência 

para apoiar a elaboração dos ramos lógicos das árvores de eventos.  

Durante a elaboração da árvore de eventos foram respeitados alguns pressupostos. Hartford e 

Baecher (2004) recomendam considerar somente eventos relacionados fisicamente ao 

desenvolvimento do fenômeno em análise. Os pressupostos de probabilidade também foram 

considerados. Em cada nó ramificado as probabilidades são supostas equiprováveis e mutuamente 

exclusivas e coletivamente completas. Na elaboração dos ramos, a relação entre cada par de 

probabilidades, na seqüência lógica, respeitou a dependência entre essas, em atendimento ao 

teorema de Bayes, observando que somente as probabilidades devem ser dependentes e não 

necessariamente os eventos físicos. 

Durante a elaboração da árvore de eventos houve o cuidado para que a mesma não ficasse 

grande e complexa. Ela foi submetida a revisões para simplificar a descrição da realidade sem 

negligenciar aspectos essenciais (Duesenberry, 1958 apud Hartford e Baecher, 2004). 
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Aamdal (1998), recomenda procedimento desenvolvido na Noruega e similar ao usado por BC 

Hydro, Canadá (Vick e Stwart, 1996 apud Foster et al., 1998), para avaliar a segurança de 

barragens. Esse procedimento adota os seis passos descritos a seguir. 

1. Análise de dados por engenheiros especializados em barragens, para avaliar a 

vulnerabilidade da obra em eventual formação de piping.  

2. Seleção dos modos de falha, onde se procurou verificar dados históricos de estatísticas de 

falhas em barragens similares. Os potenciais modos de falha foram definidos sem 

determinar valores de probabilidades. Foi feita reflexão sobre fatores que pudessem eliminar 

alguns modos de falha. 

3. A construção da árvore de eventos foi elaborada a partir do pressuposto de que cada ramo da 

árvore dá origem a dois ramos, que representam: um a situação de sucesso e outro a situação 

de falha. Cada seqüência de eventos foi estabelecida, de forma que cada situação pode ou 

não corresponder a uma falha, determinando as relações entre os eventos.  

4. Estimou-se a probabilidade de ocorrência de cada seqüência de eventos, ou seja, de todas as 

situações de falha, através da estimativa de probabilidades de sucesso e falha de cada 

evento. A consistência dos valores determinados seguiu a convenção de descritores 

qualitativos mostrados na tabela 2, adotada por Vick, 1.992 apud Foster e Fell, 1999. 

Tabela 2 - Descrições de incertezas 

Descrição qualitativa Probabilidades 

Impossível (1) 0,01 

Improvável (2) 0,1 

Incerto (3) 0,5 

Provável (4) 0,9 

Quase certo (5) 0,99 
Fonte: Modificada de Vick, 1.992 apud Foster e Fell, 1999, p. 131. 

(1) – Não apresenta probabilidade de acontecer. 
(2) – Muito difícil de ocorrer. 
(3) – Duvidoso ou indeterminado. 
(4) – Apresenta probabilidade de ocorrer. 
(5) – Contém condições essenciais à sua realização, quase certo de ocorrer. 

5. Os resultados foram avaliados para determinação da probabilidade total, calculada pela 

combinação de probabilidades de eventos que mais contribuíram para a formação do 

entubamento (piping), de acordo com as argumentações de Ang e Tang (1990). 

6. Os resultados foram novamente analisados para identificar alguns modos de falha que não 

contribuíam tanto para a probabilidade total de formação de piping, ou mesmo podiam estar 
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sendo superestimados. Houve reanálise de informações e busca de mais dados junto ao 

acervo técnico da CEMIG, que serviu para refinar o ciclo. 

O método foi fundamentado em avaliações qualitativas e partiu do pressuposto de que todos 

os acontecimentos iniciadores eram equiprováveis. Visou estimar a probabilidade da falha através 

de seqüências e combinações de eventos, a partir da probabilidade de ocorrência dos 

acontecimentos iniciadores. 

4  AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DA BARRAGEM SÃO SIMÃO POR ÁRVORES 
DE EVENTOS  

A barragem escolhida para o estudo é a 7ª do sistema nacional em potência outorgada e a 

principal do sistema gerador da CEMIG, entre 158 Usinas Hidrelétricas (UHE) nacionais, 

informadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).  

A análise de relatórios de construção e dados de monitoramento da Barragem São Simão ao 

longo de 29 anos permitiu elaborar árvores de eventos para os três modos hipotéticos de falhas: 

piping através do barramento (figura 8), piping pela fundação e piping do barramento para a 

fundação. 

4.1 Possível ocorrência de piping no barramento 
Um dos pontos de destaque foi a adoção do critério de Terzaghi para dimensionamento de 

filtros e o controle de qualidade realizado durante a obra. Na elaboração da árvore de eventos 

considerou-se a possibilidade do sistema de filtros e drenagem interna vir a colmatar-se, mesmo 

havendo bom controle de qualidade durante a construção. 

Outro fator preponderante foi observado em visita técnica, como transparência da água de 

descarga e respectivos volumes, medidos nos medidores de vazão de descarga de água, que 

apresentam vazões estáveis e sem ocorrência de material granular nos pontos de observação. Além 

de não ter sido observado aumento abrupto ou gradual de poropressão nestes 29 anos de operação. 

Na construção da árvore de eventos foi considerada a possibilidade de haver aumento do volume de 

descarga de água percolada e carreamento de material granular pelo maciço. 

Os relatórios CEMIG (1978, 1982, 1986) permitiram identificar estudos das áreas de transição 

de materiais com granulometrias diferentes. Esses estudos realizados durante a construção foram: 

ensaios de caracterização de materiais, ensaios de compactação (HILF), ensaios de permeabilidade 

hidráulica após o material ter sido compactado e ensaios para determinação de resistência ao 

cisalhamento. Um evento equiprovável considerado na elaboração da árvore de eventos foi a 

possível falha em alguma camada do maciço que pudesse vir a prejudicar o fluxo de água e, 

conseqüentemente, o desequilíbrio no estado de tensões da matriz do solo, anulando a tensão 

efetiva. 
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4.2 Possível ocorrência de piping pela fundação 
O estudo das condicionantes geológico-geotécnicas da área permitiu identificar que nas 

barragens de terra, direita e esquerda, a fundação da barragem foi construída sobre rocha de basalto 

alterado e solo transportado, de característica residual, sendo esse último fator favorável à eventual 

erosão regressiva nas áreas próximas às margens.  

Outro fato observado durante o estudo foi o tratamento da rocha alterada com slush-grout, 

após limpeza com jatos de água e ar. A elaboração da árvore de eventos levou em consideração a 

possibilidade de haver fluxo de água percolada pela fundação, mesmo após o tratamento descrito. 

Isso poderia ser decorrente de alguma rocha fraturada sujeita a erosão ou alguma junta aberta entre 

rochas. 

A análise de relatórios CEMIG (1976, 1982, 1986) permitiu verificar que, em boa parte das 

seções da barragem, houve construção de tapete drenante na base da barragem, a jusante do núcleo. 

O dimensionamento de filtros de acordo com critérios de Terzaghi assegura a graduação do material 

para que o filtro seja suficientemente aberto para permitir a percolação de água, mas 

suficientemente fechado para não permitir carreamento de material granular do maciço pelos 

espaços vazios do filtro. Entretanto, mesmo assim, na elaboração da árvore de eventos o fato de 

haver carreamento de material granular e eventual colmatação de filtros foi considerado como um 

evento equiprovável. 

Outro fator considerado na elaboração da árvore de eventos foi o sistemático monitoramento 

de dados da instrumentação das barragens de terra, que controlam as condições de descarga de água 

percolada desses filtros nas canaletas de drenagem.  

O monitoramento realizado na barragem em estudo permitiu concluir que não houve aumento 

súbito na vazão de descarga ou aumento súbito de poropressão, identificados nos medidores de 

vazão e piezômetros instalados na fundação, respectivamente. Na elaboração da árvore de eventos 

considerou-se a possibilidade de falha nessas estruturas e conseqüente aumento de poropressão. 

Na elaboração da árvore de eventos procurou-se também considerar a capacidade máxima de 

vazão dos sistemas de drenagem interna na fundação e as estruturas de ligação desses com o sistema 

de drenagem externa, numa eventual formação e progresso de piping. Colocada essa possibilidade, 

outro evento relacionado é se essas estruturas suportariam um aumento de fluxo de água sem haver 

colapso ou deslizamento no talude de jusante, com conseqüente formação de brecha. Na seqüência 

de eventos considerados, cogitou-se a possibilidade do piping ocorrer e esse se desenvolver e 

permanecer aberto tempo suficiente para drenar grande volume de água até ocorrer colapso da crista 

da barragem e total escoamento da água do reservatório. 
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4.3 Possível ocorrência de piping do barramento para a fundação 
A análise de desenhos das seções das barragens direita e esquerda, e relatório final de projeto 

informado por CEMIG (1976), identificaram que as barragens de terra tiveram parte de sua 

estrutura construída sobre cutoff de base larga e grande extensão, para aumentar o caminho da água 

percolada pela base da barragem, na região próxima às margens. 

A área crítica para a fundação seria o antigo leito do rio, mas observou-se que houve adequado 

tratamento da rocha alterada. 

Os estudo das condicionantes geológico-geotécnicas identificaram que na área havia sete 

derrames e interderrames de espessura aproximada de 200 m, entre as cotas 220,0 e 420,0m.  

Além disso, Viotti et al. (2006) relatam que desde o primeiro enchimento ocorrem surgências 

a jusante da ombreira esquerda, pois parte da água percolada não é captada pelo sistema de 

drenagem da barragem. Essas surgências estão relacionadas principalmente às características da 

rocha de fundação, basalto com intemperismo esferoidal.  

Na construção da árvore de eventos, esses fatos foram considerados, pois pode haver juntas 

abertasna rocha, mesmo após tratamento. Outra possível situação é o solo residual de base da 

fundação da barragem esquerda, próximo à margem, permitir carreamento de material do núcleo 

junto ao fluxo de água, levando ao início de erosão regressiva. 

Outro fator preponderante já descrito foi o dimensionamento e construção de filtro do tipo 

tapete drenante. As análises de dados de volume de água percolada mostraram que os resultados 

atendem aos parâmetros de controle, permitindo concluir que esses filtros têm funcionado de forma 

apropriada. Foi considerada a possibilidade desse sistema não suportar alta descarga a jusante das 

barragens de terra, vindo a dar condições de formação de piping. 

A figura 8 exemplifica um dos possíveis modos de falhas e a respectiva configuração do 

arranjo entre eventos nos ramos da árvore e avaliação das probabilidades de ocorrências de cada 

evento, conforme tabela 2 de descrição de incertezas, modificada de Vick, 1992 apud Foster e Fell, 

1999.
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Figura 8 – Árvore de eventos – piping através do barramento 
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa foi fundamentada em avaliação qualitativa, pois a avaliação determinística para o 

fenômeno em avaliação, piping, é baseada no mecanismo de falha de cada um dos princípios físicos 

envolvidos, como pode ser observado na figura 9. Essa é a grande dificuldade, pois no cenário de 

falhas interagem inúmeras causas, as quais, caso sejam analisadas isoladamente podem apresentar-

se mais complexas do que a análise de todo o sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Representação de causas no processo de piping 

 
Pode-se dizer que a instabilidade de barragens ocasionada por piping é decorrente dos 

seguintes mecanismos: 

• Elevação do nível d’água que gera percolação nos espaços vazios do solo, reduzindo as 

forças de tensão superficial entre os grãos, 

• Geração de pressões hidrostáticas provocadas pelo preenchimento por água em fendas e 

trincas no solo compactado, 

• Formação de frentes de saturação que reduzem a resistência do solo pela perda da coesão 

aparente. 

As prováveis causas são: falha na graduação de materiais aplicados na transição entre filtro e 

o solo compactado, falta de controle tecnológico na construção do barramento, intemperismo não 

tratado na rocha de fundação do barramento, falta de monitoramento da poropressão no maciço e 

descontrole da vazão a jusante do barramento.  

De forma geral, a gestão de risco é associada ao controle de variáveis de forma preventiva. 

Nesse sentido, em se tratando de estabilidade de barragens os projetos devem considerar as tensões 

e as forças variáveis nos momentos de construção, carregamento e rebaixamento do nível d’água, 

pois essas oscilações provocam mudanças no estado de tensões do solo. O controle adequado das 

FALHA NA 

GRADUAÇÃO DE 

MATERIAIS 

GRANULARES HIDROSTÁTICAS 

• PERDA DE 

COESÃO 

APARENTE 

• MOVIMENTO DE 

GRÃOS FINOS 

PIPING

DESCONTROLE

DA VAZÃO A

JUSANTE DO

BARRAMENTO

FALTA DE 

MONITORAMENTO 

DA POROPRESSÃO

TRINCAS NO 

MACIÇO 

(RECALQUE)

FALHA NO

CONTROLE

TECNOLÓGICO

IMTEMPERISMO 

NÃO TRATADO 

NA ROCHA DA 

FUNDAÇÃO

FALHA NA 

GRADUAÇÃO DE 

MATERIAIS 

GRANULARES

• PERDA DE 

COESÃO 

APARENTE 

• MOVIMENTO DE 

GRÃOS  FINOS

PIPING

DESCONTROLE

DA VAZÃO A

JUSANTE DO

BARRAMENTO

FALHA NO 

MONITORAMENTO 

DAS POROPRESSÕES

TRINCAS NO 

MACIÇO 

(RECALQUE)

FALHA NO

CONTROLE

TECNOLÓGICO

IMTEMPERISMO 

NÃO TRATADO 

NA ROCHA DA 

FUNDAÇÃO



 

 
 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

18

forças de percolação deve ser feito, pela prévia colocação de materiais menos permeáveis a 

montante e no núcleo da barragem. Essa prática proporciona a dissipação das forças de percolação 

do interior da massa compactada até a face de jusante da barragem, além de impedir a liquefação 

dos materiais e assegurar a estabilidade do maciço. 

Os resultados obtidos para a probabilidade anual de falha devem ser entendidos não como a 

possibilidade de falha, pois não foi usado um modelo estocástico na determinação de probabilidade 

absoluta. O método usado foi de determinação qualitativa, subjetivo nas determinações de valores 

de probabilidades, mas que serve para comparar dados do mesmo sistema. De acordo com esse 

entendimento as probabilidades total obtida foi da ordem de grandeza igual a 10-5, portanto, não tem 

cenário que configure eventual ocorrência de piping. Na árvore de eventos da figura 8, as áreas das 

ombreiras e as áreas de contato solo-concreto, nas barragens de transição, são os pontos que 

merecem mais atenção, pois foram os ramos de probabilidades que mais contribuíram para a 

probabilidade marginal desse modo de falha.  

Conclui-se que para esta ordem de grandeza de probabilidade em comparação com os dados 

da tabela 4, a qual já foi validada e reconhecida por diversas fontes, a etimativa de probabilidade é 

coerente com o valor histórico de ocorrência de piping, igual a 4,5 x 10-4, de acordo com 

informações de Foster et al., 2000. 

Tabela 4 – Freqüência média de falhas em grandes barragens (amostra de 1462 barragens) 

 

Barragens 
construídas 

antes de 
1950

Barragens 
construídas 
depois de 

1950 

Todas as 
Barragens 

Nº de grandes barragens construídas 2.356 8.836 11.192 
Nº de falhas em grandes barragens por todos os modos de 
falha 88 48 136 

Nº de barragens que falharam por problemas estruturais 41 25 66 

Média de freqüência de falha sobre a vida de barragens 3,8 x 10-2 0,5 x 10-2 1,2 x 10-2 
Média de freqüência de falha sobre a vida de barragens por 
problemas estruturais 1,7 x 10-2 0,3 x 10-2 0,6 x 10-2 

Média anual de freqüência de falhas por todos os modos de 
falhas 8,6 x 10-4 2,7 x 10-4 4,1 x 10-4 

Média de freqüência anual de falhas por problemas estruturais 3,6 x 10-4 1,6 x 10-4 2,0 x 10-4 

Fonte: Foster et al., 2000, p. 1007. 

O desenvolvimento desta pesquisa permitiu conhecer alguns aspectos relacionados à 

avaliação de risco em desenvolvimento, sendo que outros aspectos necessitam ser aprofundados. 

Um dos aspectos a serem aprofundados em trabalhos futuros é a consideração das 

conseqüências além da vulnerabilidade, pois a avaliação de vulnerabilidade é apenas um dos passos 



 

 
 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

 

19

para avaliação do risco. Sua avaliação deve ser associada à avaliação de conseqüências, as quais são 

de difícil determinação. Para avaliar essas conseqüências é necessário estimar para cada seção no 

trecho jusante do rio a possível cota atingida pela água, a velocidade associada a essa cota, o tempo 

de chegada da onda de cheia em cada seção. Os aproveitamentos hídricos a jusante devem ser 

avaliados em relação à onda de cheia e se há outra barragem a jusante, deve-se avaliar o efeito em 

cascata de possível amortecimento no reservatório ou eventual galgamento, de acordo com a onda 

de cheia, ou seja, é necessário conhecer o hidrograma para as barragens a jusante. 

Além de gerenciar o risco é necessário controlar as eventuais conseqüências, por isso o 

desenvolvimento de planos de ações de emergências é fundamental para atenuar os danos 

ambientais como alterações no habitat de populações de animais, destruição da flora e fauna, 

modificações morfológicas de cursos d’água, além de prejuízos econômicos e perdas de vidas. 
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