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RESUMO: Este artigo tem por objetivo a aplicação de matrizes de segurança de classificação de
risco e dano potencial associado à barragem da Usina Hidrelétrica Itaúba no Rio Jacuí. A segurança
de barragens é um assunto em debate no âmbito nacional, em função da recente implantação do
Plano Nacional de Segurança de Barragens no Brasil, sancionado no ano de 2010 através da lei nº
12.334. Diante dos vários acidentes ocorridos ao longo dos anos com as barragens, muito tem-se
investido na implantação de metodologias de prevenção e mesmo mitigação de acidentes, como o
uso adequado da instrumentação, os planos de ação emergencial e avaliações mais detalhadas da
geometria e inclinações das faces de montante e jusante das barragens, independentemente de sua
forma construtiva ou materiais aplicados.
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1

INTRODUÇÃO

A segurança é um dos deveres básicos da
Engenharia e deve constituir o objetivo
principal no projeto, construção e operação das
obras, em especial nas barragens. Mesmo o
projeto e construção sendo adequados, existe
um risco remanescente a ser controlado através
da avaliação de segurança das estruturas,
definida como
o estabelecimento
de
mecanismos e procedimentos que permitam a
detecção prévia das situações de risco e as
medidas para mitigá-las. Segundo Viseu &
Martins (1997), deve-se ressaltar que não é
possível atingir um nível de segurança de 100%.
Analisando pela ótica da segurança,
embora as barragens ofereçam benefícios
inquestionáveis para a sociedade, alavancando o
crescimento das civilizações, seu impacto
ambiental somado às questões decorrentes dos
inúmeros acidentes que aconteceram no mundo
tem gerado uma forte demanda da sociedade em
saber o seu real nível de exposição ao risco
perante essas estruturas. As pessoas evoluíram
assim como as barragens e estão cada vez mais
conscientes de que a segurança não é uma
condição absoluta, mas sim que há riscos e eles
tem de ser mensurados para que se saiba se são
toleráveis ou não.
Dessa forma um fator de convencimento
para as populações é um histórico de uma
barragem segura, desse modo, o processo de
análise e de aplicações de métodos e planos de
segurança devem ser contínuos e melhorados
dia a dia, pois somente dessa maneira haverá
uma melhor aceitação por parte da população
para a construção de novas barragens.
A escolha da aplicação da matriz de
classificação da barragem, quanto ao risco CRI
e ao dano potencial associado DPA , conforme
proposto na lei nº 12.334, na barragem da UHE
Itaúba, ocorreu por meio de inspeção técnica à
usina e a barragem, com visitação às estruturas
e equipamentos agregados, registro fotográfico

e checagem de documentos, de maneira a
certificar-se das informações necessárias a
serem aplicadas nos formulários de avaliações
propostos na regulamentação da lei, conforme
disposto pela resolução nº 143 do Conselho
Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).
2
AS MATRIZES DE
CLASSIFICAÇÃO DA LEI 12.334
A lei nº 12.334/2010 instituiu como
primeiro de seus instrumentos, um sistema de
classificação de barragens por categoria de risco
e por dano potencial associado. Essa
classificação, foi baseada em índices de risco e
matrizes de classificação, fruto da experiência
internacional de outros países e do próprio
Brasil em acidentes com barragens. De certa
forma a lei nº 12.334 já foi sancionada como
regulamentada, pois trazia consigo uma
classificação prévia das barragens. As diretrizes
e critérios gerais de classificação foram
estabelecidas nas resoluções nº 143 e 144 do
CNRH, bem como as competências aos órgãos
fiscalizadores e regulamentação de alguns
dispositivos. A classificação proposta pelo
CNRH utiliza duas matrizes de classificação
para as barragens, uma que determina a
categoria de risco ( CRI ), e outra que determina
o dano potencial associado ( DPA ) decorrente
de uma eventual ruptura.
2.1

A Matriz de classificação CRI

A matriz de classificação quanto à
categoria de risco CRI , é aplicada em três
avaliações, as matrizes CT , EC e PS , as quais
irão compor o indicativo de risco da barragem.
Essas matrizes buscam quantificar de forma
isolada, as características técnicas intrínsecas ao
projeto, o estado atual de conservação das
estruturas e do barramento, e a existência de
documentação e procedimentos de manutenção,
que venham a definir estruturas mais ou menos

seguras de acordo com os estudos estatísticos de
ruptura já existentes.

ou (d) Com TR < 500 anos ou desconhecida,
ou ainda que seja o estudo da vazão de projeto
não confiável.

2.1.1 As características técnicas – CT
2.1.2 O estado de conservação – EC
São avaliados nessa matriz: (a) Altura da
barragem; (b) Comprimento; (c) Tipo de
barragem quanto ao material utilizado na sua
construção; (d) Tipo de fundação; (e) Idade da
barragem; e (f) Vazão de projeto. Quanto ao
tipo de barragem considerando-se o material
construtivo, são observados os materiais
utilizados para a construção do barramento,
sendo a classificação em três tipos: (a) Concreto
convencional; (b) Alvenaria de pedra, concreto
ciclópico, concreto rolado ou CCR; e (c) Terra
homogênea, enrocamento ou mista de terra mais
enrocamento. Quanto ao tipo de fundação,
classificam-se os descritores nessa matriz em
cinco tipos: (a) Rocha sã; (b) Rocha alterada
dura com tratamento; (c) Rocha alterada sem
tratamento ou fraturada com tratamento; (d)
Rocha alterada mole, saprolito ou solo
compactado; e (e) Solo residual ou de aluvião.
Os descritores da idade da barragem,
consideram em quatro etapas, o tempo de
operação da mesma: (a) Entre 30 e 50 anos; (b)
Entre 10 e 30 anos; (c) Entre 5 e 10 anos; e (d)
Menores que 5 anos e maiores que 50 anos. A
idade de uma barragem, está relacionada com o
seu tempo de operação, portanto deve ser
considerada além de uma informação de
projeto, como um descritor de vulnerabilidade,
pois a idade de uma estrutura não informa sobre
as suas condições de operação e manutenção,
mas indica também o seu grau de
periculosidade, haja visto que estatísticas
relativas à ruptura de barragens mostram uma
concentração de casos (de ruptura) nos
primeiros anos de vida dessas estruturas.
A vazão de projeto está classificada em:
(a) Decamilenar ou cheia máxima provável
( CMP ) com TR = 10.000 anos; (b) Milenar
com TR = 1.000 anos; (c) Com TR = 500 anos;

O estado de conservação ( EC ), é um
parâmetro que representa o quanto as estruturas
do barramento estão vulneráveis a uma possível
ruptura. Esse valor é mensurado por uma
parcela relativa à adequação aos critérios de
projeto atuais, ou seja, considera a
confiabilidade
dos
equipamentos
eletromecânicos das estruturas extravasoras e
adutoras, bem como suas estruturas civis
agregadas. São considerados também as
condições da estrutura do paramento da
barragem, com verificações de percolação,
deformações e recalques e deterioração dos
taludes.
Para a avaliação da confiabilidade das
estruturas extravasoras, como os canais de
aproximação, canal de restituição (vertedouro) e
equipamentos eletromecânicos agregados a
essas estruturas, são verificados: (a) O pleno
funcionamento e as condições de manutenção
das estruturas eletromecânicas; (b) Se há
obstruções na soleira livre do canal de
restituição; (c) Existência de suprimento
auxiliar de energia de emergência; (d) Erosões
ou obstruções que causem risco ou não à
estrutura vertente; (e) Problemas com
dispositivos hidroeletromecânicos que venham
a reduzir a capacidade de adução; e (f) Adoção
de medidas corretivas para a manutenção da
funcionalidade das estruturas de restituição.
Com relação à confiabilidade das estruturas de
adução, considera-se os mesmos itens
apresentados anteriormente para o canal de
restituição, porém, na área de aproximação da
tomada d’àgua.
Embora se considere as estruturas
extravasoras e adutoras como partes isoladas do
barramento da barragem, estas, tem importante

parcela de peso no processo de pontuação na
avaliação da matriz EC . A estrutura da tomada
d’àgua, deve ser considerada como um fator
relevante na vulnerabilidade da barragem, sendo
avaliada também quanto a sua forma de
controle, se a montante ou a jusante.
Na avaliação da percolação, que sempre
são verificadas em barramentos extensos, como
pequenas surgências ocorridas após o
enchimento do reservatório, há que se verificar
o controle da mesma pelo sistema de drenagem,
bem como o seu monitoramento. Em grandes
barragens, dificilmente são pontuadas as
percolações como sendo “totalmente controlada
pelo sistema de drenagem”. Devem ser
verificados os casos de umidade ou surgência
nas áreas de jusante, nos paramentos, taludes ou
ombreiras, sempre descrevendo-se se estas são
monitoradas, estabilizadas ou em fase de
diagnóstico.
As avaliações sobre deformações e
recalques devem considerar a existência de
trincas e abatimentos de pequena, considerável
ou expressiva extensão, que venham a causar
impactos ou que requeiram a necessidade de
estudos
adicionais
ou
monitoramento.
Subentende-se que pequenos abatimentos estão
inseridos nos valores de projeto e são
considerados de impacto reduzido. A
deterioração dos taludes ou paramentos,
descreve as falhas na proteção dos taludes,
presença de arbustos de pequena ou grande
extensão, erosões superficiais, ferragens
expostas,
depressões
acentuadas,
escorregamentos, sulcos profundos, patologias
essas que requerem a necessidade urgente de
monitoramento ou atuação corretiva.
A condição de existência ou não de
eclusa, trata especificamente sobre a avaliação
de suas estruturas civis e eletromecânicas
agregadas.
As condições do estado de conservação
das estruturas que compõem o barramento, são
determinadas pelas deteriorações observadas em

campo, em que cada uma delas recebe uma nota
de gravidade e/ou urgência de reparo.
Importante ressaltar que, na composição desses
índices, só entram as deteriorações que podem
afetar a vulnerabilidade do barramento, isto é,
aquelas falhas que, de algum modo, podem
conduzir à ruptura da barragem.
2.1.3 O plano de segurança da barragem – PS
Por fim e não menos importante, na
composição do CRI da barragem é considerado
o plano de segurança da mesma PS , onde são
avaliados os seguintes pontos: (a) A existência
de documentação de projeto; (b) A estrutura
organizacional e qualificação técnica dos
profissionais da equipe de segurança da
barragem; (c) Os procedimentos de roteiros de
inspeções de segurança e de monitoramento; (d)
A existência de regra operacional dos
dispositivos de descarga da barragem; e (e) A
existência e periodicidade dos relatórios de
inspeção de segurança com análise e
interpretação.
2.2 A matriz de dano potencial associado –
DPA.
A matriz de classificação quanto ao dano
potencial associado DPA , é aplicada em função
do potencial de perdas de vidas humanas e dos
impactos econômicos, sociais e ambientais
decorrentes de uma eventual ruptura da
barragem. São considerados os seguintes
descritores nessa avaliação: (a) O volume total
do reservatório; (b) O potencial de perdas de
vidas humanas; (c) O impacto ambiental; e (d)
O impacto sócio-econômico.
O DPA , é uma classificação relacionada
à consequência, a que todas as barragens são
niveladas quando considera-se os danos a
jusante, que são sempre elevados. As diferenças
representativas na pontuação dos descritores,
ocorre em função de dois fatores: (a) Da

potência instalada do empreendimento, onde
pesa o maior custo de reconstrução e a maior
perda de geração; e (b) Do volume do
reservatório, pois sendo maior a vazão de
descarga em caso de ruptura da barragem,
consequentemente, maior será a área impactada
a jusante e maiores os danos sócio-ambientais.
3
CARACTERIZAÇÃO DA UHE
ITAÚBA NO RIO JACUÍ
O aproveitamento de Itaúba compõem-se
de três grandes unidades funcionais, cuja
construção depende uma da outra. O
enrocamento da barragem foi feito parcialmente
pela rocha escavada na tomada d’água e no
vertedouro, a escavação definitiva para a casa
de força foi executada somente depois da
limpeza da encosta e da escavação para as
tubulações forçadas. Por outro lado, o material
escavado nas tubulações forçadas e no rápido do
vertedouro foi utilizado para o aterro na
subestação transformadora e de distribuição.
As obras de execução da usina de Itaúba
iniciaram em 9 de janeiro de 1973 e finalizaram
em 2 de outubro de 1979. Na época da escolha
de que tipo de barragem seria o aproveitamento
hidrelétrico de Itaúba, estudos preliminares
mostraram que uma barragem de gravidade de
concreto com vertedouro na parte central era
mais dispendiosa do que a de enrocamento,
principalmente pela escassez de areia natural
nas proximidades. Além disso, a rocha escavada
na tomada d’àgua e no vertedouro, que
perfazem quase a metade do volume da
barragem, podia ser empregada na construção
da mesma, servindo como enrocamento nos
taludes.
O material impermeável para o núcleo
existia somente a uma distância de 4,0 km da
barragem, enquanto que o material para
enrocamento poderia provir de uma pedreira a
ser aberta nas proximidades da barragem. Por

isso foi escolhido um perfil de enrocamento
com delgado núcleo impermeável de argila.
4
APLICAÇÃO DAS MATRIZES CRI E
DPA
4.1 Relatório de inspeção de segurança da
barragem de Itaúba
A aplicação da matriz de segurança na
barragem da UHE Itaúba, foi realizada na data
de 29 de outubro de 2014, dia ensolarado com
temperatura ambiente de aproximados 28 ºC. A
empresa proprietária da barragem, a CEEE-GT,
forneceu o acesso aos projetos e memoriais da
mesma, para a caracterização dos descritores
CT e DPA . A inspeção visual ocorreu na
barragem de terra e enrocamento; nas estruturas
extravasoras e de adução; no entorno do lago
próximo ao canal de aproximação da tomada
d’àgua, nas instalações da casa de força e nas
galerias subterrâneas. Avaliou-se de forma
pontual, cada um dos descritores das matrizes,
checando-se as condições reais das estruturas
em relação a segurança. De uma maneira geral a
barragem apresenta-se em ótimas condições.
4.1.1 Especificações de projeto
Conforme especificações de projeto,
verificados no acervo técnico de projetos da
usina, a barragem principal é de gravidade com
enrocamento e núcleo de argila, tem 97 metros
de altura máxima e o seu comprimento é de 385
metros. O reservatório da barragem tem a
capacidade de armazenamento de 620 hm³,
alagando uma área aproximada de 14 km². A
área da bacia de contribuição tem 10.600 km².
4.1.2 Instrumentações da barragem
Atualmente são coletados dados de 37
poços de alívio existentes na barragem, desses
apenas 7 apresentam vertimento, nos quais são

medidas as vazões através do método do
vertedouro triangular. Nos outros 30 poços são
medidas as cotas de água dentro do tubo. As
leituras de campo são feitas mensalmente desde
maio de 2009, as planilhas e gráficos de leitura
são preenchidas com os dados coletados e
enviados no início de cada mês para o escritório
de engenharia da empresa. Segundo o
departamento responsável pelo controle das
informações, até o presente momento não houve
variações que pudessem causar preocupações.

Há marcos superficiais de posicionamento
da barragem, esses são medidos semestralmente
com a finalidade de detectar eventual
deslocamento da estrutura. A medição inicial
foi feita em meados de 2010, e prossegue desde
então sendo executada pela equipe de topografia
da
própria
empresa,
sem
alterações
significativas.

Figura 2 – Barragem de gravidade, enrocamento com
núcleo de argila – Talude de montante, comprimento de
385 m
Figura 1 – Barragem BTE da UHE Itaúba – Talude de
jusante com altura de 97 m – Volume de 3.850.000 m³ de
argila e rocha

Na barragem de terra e enrocamento
existe percolação de água pela tubulação de
drenagem, a qual é medida por medidores tipo
vertedouro triangular e monitorada de forma
visual e periódica, conforme previsto no projeto
de drenagem da barragem. Não foram
encontrados recalques, deformações, trincas,
abatimentos ou deteriorações nos taludes de
jusante e suas ombreiras, nem tampouco nos
taludes de montante. A aparência geral da
barragem é muito bem conservada, sem
presença de arbustos e vegetação que indique
falta de manutenção.

4.1.3 Galerias de concreto da tomada d’água e
vertedouro
A galeria de concreto da tomada d’àgua
está localizada na cota 157, nela existem 33
instrumentos secos, sendo 14 piezômetros e 19
drenos de piso. Por serem instrumentos secos,
não há necessidade de coleta de dados, apenas
inspeção visual periódica. Na galeria do
vertedouro, que está localizada na cota 156,
existem 30 instrumentos secos, sendo 10
piezômetros e 20 drenos de piso. Assim como
os instrumentos da galeria da tomada d’água,
não são coletados dados, apenas inspeção visual
periódica.
Nessas galerias não há ocorrência de
fissuras, trincas ou deteriorações nas estruturas

de concreto, também não encontrou-se sinais de
percolação de água ou ocorrência de áreas
úmidas nesses locais, nem mesmo nas juntas de
dilatação. De forma geral estas estruturas estão
em satisfatório estado de conservação.
4.1.4 Túneis I e II da rocha de jusante

encontram-se inativos, porém é feita a inspeção
visual periódica semanal.
Toda a instrumentação desses túneis, são
monitoradas mensalmente, com exceção dos
medidores de vazão, cujas leituras são feitas
semanalmente. As planilhas e gráficos de leitura
são preenchidos com os dados coletados e
enviados para o departamento de engenharia em
Porto Alegre, no início de cada mês. Nesses
túneis existem algumas rachaduras nas rochas
com desprendimentos de pedras nas laterais e
teto que estão sendo monitorados visualmente
toda a semana.
4.1.5 Inspeções locais da barragem de terra e
enrocamento

Figura 3 – Túnel escavado na rocha à jusante da tomada
d’àgua na cota 104 m

O túnel I, foi escavado na rocha à jusante
da tomada d’àgua e está localizado na cota 103.
Esse túnel possui os seguintes instrumentos: (a)
1 medidor de vazão; (b) 20 drenos de piso; (c)
25 drenos de teto; e (d) 5 drenos laterais. Na
direção do vertedouro, o túnel possui mais os
seguintes instrumentos: (e) 1 medidor de vazão;
(f) 13 drenos de piso; (g) 24 drenos de teto; e
(h) 5 drenos laterais.
O túnel II, foi escavado na rocha à
jusante da tomada d’àgua e está locado na cota
144, sob a tomada d’àgua, possuindo os
seguintes instrumentos: (a) 1 medidor de vazão;
(b) 10 drenos de piso; (c) 22 drenos de teto; e
(d) 6 drenos laterais. Na direção do vertedouro,
esse túnel apresenta ainda os seguintes
instrumentos: (e) 1 medidor de vazão; (f) 14
drenos de piso; (g) 24 drenos de teto e (h) 6
drenos laterais. Os instrumentos desse túnel

Na inspeção geral observou-se na
barragem de terra, tanto no enrocamento de
montante quanto de jusante, na crista, nos
taludes e nas ombreiras, a presença de
vegetação e arbustos suprimidos, o que indica
estar sendo executada a manutenção dessas
áreas.

Figura 4 – Canaletas do sistema de drenagem das águas
de percolação localizadas no pé da barragem

Há medidores de vazão, tipo vertedouro
triangular danificados, sendo necessária também

a limpeza de vegetação no entorno das canaletas
de coleta das águas de percolação, apresentando
um aspecto de ausência de manutenção no pé da
barragem, conforme mostrado na figura 4. Os
acessos ao pé da barragem, através das
escadarias está livre e em boas condições de
uso. As tubulações de drenagem e as
instrumentações locais estão devidamente
identificadas. A sinalização da estrada por sobre
a crista da barragem está adequada e em boas
condições, garantindo segurança aos usuários da
via. O pavimento está em boas condições, sem
deformações e buracos.
4.1.6 Manutenção civil da casa de força e das
vias de acesso
Na avaliação das manutenções civis
executadas e em execução na usina, observouse na área da subestação que os transformadores
dispõem de bacias de contenção de óleo. A
presença de funcionários da área de segurança
patrimonial, na guarita de entrada de acesso de
veículos a casa de força, a existência de placas
de sinalização de segurança e para-peito de
proteção nas áreas de visitação na tomada
d’àgua e vertedouro, indicam a preocupação da
empresa com a questão da segurança das
pessoas que trafegam nessas áreas, bem como
dos veículos que passam por sobre a barragem,
onde cruza uma estrada intermunicipal.
No talude do lado direito, de quem chega
a casa de força, há a presença de vegetação de
pequeno porte, que deverá ser removida. O
trabalho de roçagem é extremamente
importante, pois durante a visita observou-se
árvores caídas decorrentes das chuvas dos dias
anteriores. Há algumas irregularidades no piso
de acesso à casa de força, possivelmente
decorrente do tráfego de caminhões pesados
naquela área, o que requer manutenção do
pavimento.
Não há ocorrência de fissuras, trincas ou
deteriorações nas estruturas de concreto da

tomada d’água, casa de força e vertedouro,
também não encontrou-se sinais de percolação
de água ou ocorrência de áreas úmidas nesses
locais, nem mesmo nas juntas de dilatação. De
forma geral estas estruturas extravasoras e
adutoras estão em pleno funcionamento e
condições adequadas de manutenção.
4.1.7 Estruturas extravasoras e de adução
No canal de adução da tomada d’àgua,
há presença de entulhos (galhos e lixos
diversos), trazidos pelo rio, e que se mantém na
superfície da água, observa-se no entanto a
existência de uma estrutura mecânica montada
sobre o canal para fins de remoção dessa
sujeira, bem como há grades de proteção nas
portas de acesso da água aos condutos forçados.

Figura 5 – Tomada d’água e canal de adução ao
vertedouro (ao fundo) – Cota 183,45

Observou-se nas estruturas extravasoras
e adutoras, tais como: (a) comportas; (b) ponte
rolante; (c) comporta segmento (stop-log); (d)
trilhos; (e) quadros de força e de comando
elétrico; (f) iluminação e (g) CFTV, que as
partes metálicas das mesmas estão pintadas e
bem conservadas o que lhes garante proteção

contra as intempéries, evitando a oxidação dos
metais.
No lago as bóias de segurança e
sinalização do canal de aproximação, estão
devidamente fixadas e a sinalização de perigo
aos visitantes está bem posicionada. Os stop-log
estão disponíveis. Há existência de um grupo
motor-gerador no local. Os cabos de içamento
das comportas estão devidamente untados e
protegidos. As estruturas de concreto não
apresentam trincas ou deteriorações, mas
encontrou-se áreas úmidas e presença de
vegetação nas comportas, o que requer
manutenção. De forma geral o funcionamento
não está comprometido e as estruturas estão
disponíveis para uso.
4.2

Aplicação das matrizes CRI e DPA

das matrizes. Para a classificação DPA , adotouse o somatório das pontuações obtidas na matriz
DPA , conforme demonstrado na equação (5)
abaixo:
DPA  ( s)  (t )  (u)  (v)

(5)

4.2.1 Aplicações das pontuações obtidas nas
matrizes CT , EC , PS e DPA
A figura 6 demonstra a aplicação da
matriz CT , onde aplicando-se a equação (2), e
adotando-se os valores de pontuação obtidos
nos descritores da matriz, temos que:
CT  (a)  (b)  (c)  (d )  (e)  ( f )
CT  (3)  (3)  (3)  (2)  (1)  (3)
CT  15

(2)

A aplicação das matrizes CT , EC , PS
e DPA foi realizada por meio da verificação in
loco de cada um dos descritores apresentados
nas matrizes. Para a classificação CRI , da
categoria de risco da usina, adotou-se o
somatório das pontuações obtidas nas matrizes
CT , EC e PS , expressas através dos
descritores (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i),
(j), (l), (m), (n), (o), (p), (q) e (r). As equações
(1), (2), (3) e (4) sintetizam essas aplicações:
CRI   (CT )  ( EC )  ( PS )

(1)

Onde:
CT  (a)  (b)  (c)  (d )  (e)  ( f )

(2)

EC  ( g )  (h)  (i )  ( j )  (l )  (m)

(3)

PS  (n)  (o)  ( p)  (q)  (r )

(4)

As equações (2), (3) e (4), tem os valores
dos descritores, obtidos a partir da pontuação
admitida na aplicação individual de cada uma

Figura 6 – UHE Itaúba – Matriz de classificação CT

A figura 7 demonstra a aplicação da
matriz EC , onde aplicando-se a equação (3) e
adotando-se os valores de pontuação obtidos
nos descritores da matriz, temos que:
EC  ( g )  (h)  (i )  ( j )  (l )  (m)
EC  (0)  (0)  (3)  (0)  (1)  (0)
EC  4

(3)

Figura 8 – UHE Itaúba – Matriz de classificação PS

Figura 7 – UHE Itaúba – Matriz de classificação EC

A figura 8 demonstra a aplicação da
matriz PS , onde aplicando-se a equação (4) e
adotando-se os valores de pontuação obtidos na
matriz, temos que:
(4)
PS  (n)  (o)  ( p)  (q)  (r )
PS  (2)  (0)  (0)  (0)  (0)
PS  2
A figura 9 demonstra a aplicação da
matriz DPA , onde aplicando-se a equação (5) e
adotando-se os valores de pontuação obtidos na
matriz, temos que:
DPA  ( s)  (t )  (u)  (v)
DPA  (5)  (12)  (5)  (8)
DPA  30

(5)

Figura 9 – UHE Itaúba – Matriz de classificação DPA

4.3 Resultados da aplicação das matrizes
CRI e DPA
De acordo com os resultados obtidos na
aplicação das matrizes de segurança, conforme
as figuras 6, 7 e 8, obteve-se o somatório de
quinze pontos para o valor de CT , quatro
pontos para o EC e dois pontos para o PS .
Aplicando-se esses valores à equação (1),

obtém-se o total de vinte e um pontos para o
CRI .
CRI   (CT )  ( EC )  ( PS )
CRI   (15)  (4)  (2)
CRI  21

(1)

Para a classificação de dano potencial
associado, o somatório de pontos dos
descritores na aplicação da matriz DPA , foi de
trinta pontos.

considerando-se os valores obtidos de CRI em
vinte e um pontos e DPA de trinta pontos,
temos que a UHE Itaúba é uma barragem com
“Categoria de Risco Baixo”, e “Dano
Potencial Alto” segundo esta avaliação.
5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escolha da UHE Itaúba recaiu sobre
uma das maiores usinas hidrelétricas do Rio
Grande do Sul, permitindo que a avaliação da
barragem da usina através da aplicação das
matrizes de classificação de segurança, pudesse
mostrar de maneira satisfatória o que já se
evidencia a quem visita as instalações, que a
barragem é segura, pois obteve pontuação 21 na
classificação de risco e 30 na classificação de
dano potencial, o que a coloca como uma
barragem com dano potencial alto mas com
categoria de risco baixo, em função do
excelente
trabalho
desenvolvido
pelo
departamento de segurança e de manutenção
civil da barragem. A inspeção da UHE Itaúba
verificou evidências claras da preocupação da
empresa proprietária com as questões de
segurança do empreendimento como um todo,
na limpeza, no atendimento, na sinalização, nos
documentos e na satisfação dos profissionais
que lá trabalham.
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Figura 10 – UHE Itaúba – Matriz de classificação da
barragem quanto à categoria de risco CRI e dano
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