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ETAPA 2.1 CURSO SEMIPRESENCIAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Curso: SEGURANÇA DE BARRAGENS 
Público: Servidores da ANA e representantes de outros órgãos que atuam na fiscalização da
Segurança de Barragens, ou instituições empreendedoras de grande número de barragens –
30 vagas para cada turma (duas turmas - realizadas sequencialmente)
Carga horária: 320h divididas em 3 módulos distribuídos na modalidade EaD e presencial:
                         - Carga horária EaD: 204h
                         - Carga horária presencial: 116h
Professor: A definir
Tutor: a definir
Coordenação Técnica: ANA
Coordenação Executiva: ITAIPU/FPTI

2. EMENTA 
Barragens: aspectos técnicos e sócio ambientais. Inspeção e  auscultação de barragens.
Gestão de desempenho de barragens.

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL DO CURSO
Analisar criticamente relatórios/pareceres técnicos de inspeção de barragens tendo em vista
a nova Política Nacional de Segurança de Barragens e a consequente fiscalização,
implantação e gestão de SNISB (lei12334/2010).

3.2 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM
 Explicar objetivo da construção, identificando os impactos sociais e ambientais;

 Disseminar conceitos de segurança de barragens e sua importância;

 Interpretar projetos identificando aspectos de construção, operação e manutenção;

 Determinar/discutir medidas mitigadoras aos impactos sócios ambientais;



 Examinar as condições hidrológicas relacionando com as medidas de segurança;

 Identificar tipos de barragens descrevendo suas estruturas componentes;

 Descrever os efeitos hidráulicos sobre as estruturas, especificando ações mitigatórias;

 Identificar equipamentos hidromecânicos descrevendo seu funcionamento; 

 Examinar as características geológicas e geotécnicas relacionando-as com as
medidas de segurança;

 Descrever projetos de barragens avaliando suas vulnerabilidades;

 Interpretar fatores condicionantes do projeto avaliando as soluções adotadas;

 Verificar a existência de anomalias e especificando métodos de reparo e manutenção. 

 Identificar causas de anomalias avaliando medidas preditivas, preventivas e correti-
vas;

 Classificar as barragens conforme a necessidade de monitoramento;

 Empregar a inspeção visual investigando anomalias;

 Interpretar a legislação pertinente aplicando no processo de análise dos relatórios e
pareceres técnicos; 

 Cadastrar as barragens com vistas à manutenção da base de dados;

 Intercambiar  experiências  entre  instituições  governamentais  que  operem  com
barragens;

 Examinar o parecer técnico categorizando o grau de risco da barragem; 

 Estimar riscos de ruptura e suas consequências;

 Discutir plano de ação emergencial avaliando sua abrangência e aplicação;

 Utilizar adequadamente os métodos de auditoria e perícia;

 Produzir relatórios técnicos explicando as condições da barragem;

 Interpretar relatórios emitindo pareceres técnicos sobre segurança de barragens.

4. PROGRAMA DE CONTEÚDOS
MÓDULO I: BARRAGENS: ASPECTOS TÉCNICOS E SÓCIO AMBIENTAIS 
Carga Horária: 144h (104h EaD e 40 presenciais)
OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DESTE MÓDULO

 Interpretar a legislação pertinente aplicando no processo de análise dos relatórios e
pareceres técnicos; unid.1



 Cadastrar as barragens com vistas à manutenção da base de dados; unid.1
 Intercambiar  experiências  entre  instituições  governamentais  que  operem  com

barragens; unid. 1
 Explicar objetivo da construção, identificando os impactos sociais e ambientais; unid.2

- geral
 Disseminar conceitos de segurança de barragens e sua importância; unid.2 - geral e

unid.3
 Interpretar  projetos identificando aspectos de construção,  operação e manutenção;

unid. 2
 Determinar/discutir medidas mitigadoras aos impactos sócios ambientais;  unid.3
 Examinar as condições hidrológicas relacionando com as medidas de segurança;

unid. 4
 Identificar tipos de barragens descrevendo suas estruturas componentes; unid.2,

unid.4, unid. 5, unid.8, unid. 9
 Descrever os efeitos hidráulicos sobre as estruturas, especificando ações mitigatórias;

unid. 5; 
 Identificar equipamentos hidromecânicos descrevendo seu funcionamento; unid.6
 Examinar as características geológicas e geotécnicas relacionando-as com as

medidas de segurança; unid.7
 Descrever projetos de barragens avaliando suas  vulnerabilidades; unid.8 e unid. 9
 Interpretar fatores condicionantes do projeto avaliando as soluções adotadas; unid. 8 e

unid. 9 

UNIDADE 1: Diretrizes, Legislação e Regulamentação – 14h (10h EaD - 4h presenciais) 
Objetivos de aprendizagem da unidade

 Interpretar a legislação pertinente aplicando no processo de análise dos relatórios e
pareceres técnicos.

 Cadastrar as barragens com vistas à manutenção da base de dados.
 Intercambiar experiências entre instituições governamentais que operem com barra-

gens.
 Diretrizes preconizadas pelo International Commission on Large Dams (ICOLD); 



 Diretrizes preconizadas pelo Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB); Diretrizes preco-
nizadas pelo Ministério da Integração Nacional; 

 Normas Técnicas Nacionais e Internacionais; Diretrizes do  United States Bureau of
Reclamation (USBR); 

 Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) – (Lei nº. 12.334/2010 – abran-
gência e determinações); 

 Normativas da ANA;

 Obrigações legais do proprietário do empreendimento.

UNIDADE 2: Aspectos gerais da Segurança de Barragens – 8h (04h EaD – 4 presenci-
ais) 
Objetivos de aprendizagem da unidade

 Explicar objetivo da construção, identificando os impactos sociais e ambientais.
 Disseminar conceitos de segurança de barragens e sua importância. 
 Finalidades e objetivos das barragens; 

 A barragem e os meios social e ambiental;

 Tipos de barragens;

 Incidentes e acidentes, deteriorações; 

 Rupturas de barragens; impactos sociais e ambientais; 

 Causas, efeitos e consequências; 

 Estatística a nível mundial e nacional sobre segurança de barragens; 

 Alteração das condições de risco da barragem; 

 Necessidade de monitoramento e inspeções; 

 Procedimentos de emergência; medidas emergenciais.

UNIDADE 3: Aspectos de Projeto, construção, operação e manutenção de barragens –
14h (10h EaD – 4 presenciais) 
Objetivos de aprendizagem da unidade

 Interpretar projetos identificando aspectos de construção, operação e manutenção.
 Identificar tipos de barragens descrevendo suas estruturas componentes.



 Estruturas componentes das barragens; 

 Sistemas extravasores e sistemas de adução; 

 Tipos de maciço (terra, enrocamento, concreto);

 Tipos de arranjos; 

 Determinação da altura de uma barragem; 

 Classificação quanto ao tipo, a dimensão e o risco;

 Estudos básicos; 

 Aspectos construtivos, de operação e de manutenção.

UNIDADE 4: Barragens e seus Impactos Sócio-Ambientais – 19h (15h EaD – 4 presenci-
ais) 
Objetivos de aprendizagem da unidade

 Disseminar conceitos de segurança de barragens e sua importância.
 Determinar/discutir medidas mitigadoras aos impactos sócios ambientais.
 Impactos das barragens nos meios físico, biótico e antrópico; 

 Legislação pertinente; 

 Classificação das águas, noções básicas de ecologia; 

 Engenharia ambiental aplicada a barragens; 

 Diagnóstico ambiental de qualidade da água, efeitos ambientais a montante e a jusan-
te, vazão ambiental;

 Impactos da oscilação de nível no reservatório; 

 Assoreamento e Erosão de margens. 

 Mitigação de impactos ambientais.

UNIDADE 5: Aspectos Hidrológicos – 19h (15h EaD – 4 presenciais) 
Objetivos de aprendizagem da unidade 

 Examinar as condições hidrológicas relacionando com as medidas de segurança.
 Identificar tipos de barragens descrevendo suas estruturas componentes.
 Precipitação, escoamento superficial e subterrâneo; 

 Período de Retorno;  



 Hidrogramas; 

 Previsão de Enchentes;

 Critérios para determinação de cheias – PMP e decamilenar; 

 Fórmulas Empíricas; 

 Noções básicas de estatística;

 Avaliação de cheias e determinação de vazões de projeto; 

 Cheias excepcionais; operação de reservatórios; 

 Previsão de Enchentes; 

 Noções sobre modelos computacionais de análise hidrológica aplicados a barragens. 

UNIDADE 6: Noções de Hidráulica - 14h (10h EaD – 4 presenciais) 
Objetivos de aprendizagem da unidade

 Descrever os efeitos hidráulicos sobre as estruturas, especificando ações mitigatórias.
 Identificar tipos de barragens descrevendo suas estruturas componentes.
 Hidráulica básica; 

 Escoamento em canais e em condutos; 

 Descarregadores: de superfície e de fundo;

 Vertedouros; 

 Tomadas d’água; 

 Canais de aproximação;

 Comportas: tipos e finalidades; 

 Estruturas de dissipação de energia; 

 Canais de restituição; 

 Medidores de vazão; 

 Critérios de dimensionamento de estruturas hidráulicas.

 Noções sobre modelos físicos e computacional aplicados a hidráulica de barragens;

UNIDADE 7: Aspectos Hidromecânicos - 14h (10 EaD– 4 presenciais) 
Objetivos de aprendizagem da unidade

 Identificar equipamentos hidromecânicos descrevendo seu funcionamento.



 Tipos de equipamentos (comportas, stop-logs, válvulas);

 Noções sobre funcionamento e manutenção de turbinas (novo tópico);

 Funcionamento dos equipamentos;

 Critérios de dimensionamento e de escolha;

 Tipo de operação (assistida e desassistida);

 Noções de projeto e construção dos equipamentos;

 Legislação;

 Normas e regulamentação;

 Instrumentação;

 Procedimentos de emergência;

 Operação, manutenção, conservação e reparo;

 Inspeções.

UNIDADE 8: Aspectos Geológicos e Geotécnicos – 19h (15h EaD – 4 presenciais) 
Objetivos de aprendizagem da unidade

 Examinar as características geológicas e geotécnicas relacionando-as com as medi-
das de segurança.

 Noções básicas de geologia e geotecnia; 

 Determinação expedita das características dos materiais;

 Prospecções geológicas; Investigações geotécnicas; 

 Fluxo hídrico em maciços de terra e em fundações;

 Noções de hidrogeologia;

 Noções de Mecânica das Rochas;

 Fatores determinantes no projeto dos materiais;

 Especificação e controle de compactação de aterros;

 Capacidade de suporte dos maciços e aterros (como especificar e como medir);

UNIDADE 9: Barragens de Terra e Enrocamento– 23h (15h EaD – 8 presenciais) 
Objetivos de aprendizagem da unidade

 Descrever projetos de barragens avaliando suas  vulnerabilidades. 
 Interpretar fatores condicionantes do projeto avaliando as soluções adotadas.



 Identificar tipos de barragens descrevendo suas estruturas componentes
 Concepção de projeto de barragens de terra e enrocamento; 

 Fundações;

 Fatores condicionantes de projeto e seções típicas;

 Projeto e cálculo de barragens de terra; 

 Propriedades de solos compactados e enrocamentos;

 Percolação;

 Estabilidade de taludes e fundações; 

 Construção e controle de execução de barragens de terra;

 Detalhes construtivos;

 Proteção dos taludes e coroamento;

UNIDADE 10: Barragens de Concreto – 14h (10h EaD – 4 presenciais) 
Objetivos de aprendizagem da unidade 

 Descrever projetos de barragens avaliando suas  vulnerabilidades.
 Interpretar fatores condicionantes do projeto avaliando as soluções adotadas.
 Identificar tipos de barragens descrevendo suas estruturas componentes.
 Tipos de barragens de concreto: noções básicas de materiais construtivos; tecnologia

de concreto; 
 Forças que atuam nas estruturas, noções dos critérios de dimensionamento estrutural;

 Noções de projeto e construção de barragens de concreto; 

 Noções de projeto das estruturas auxiliares; 

 Fatores de segurança; 

 Análise de Estabilidade e fundações;

 Noções de barragens de concreto compacto a rolo. 

 Aspectos de Geologia e de Geotecnia de Fundações - Critérios de aceitação e trata-
mentos. 

 Aspectos principais de construção.



MÓDULO II: INSPEÇÃO E AUSCULTAÇÃO DE BARRAGENS 

Carga Horária: 78 h (50h EaD e 28 presenciais)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DESTE MÓDULO
 Verificar a existência de anomalias e especificando métodos de reparo e manutenção.

Unid 1 à 3
 Identificar causas de anomalias avaliando medidas preditivas, preventivas e correti-

vas; Unid. 1 .
 Classificar as barragens conforme a necessidade de monitoramento; Unid. 2
 Empregar a inspeção visual investigando anomalias; Unid.3 

UNIDADE 1: Anomalias em Barragens - 46h (30h EaD - 16h presenciais) 
Objetivos de aprendizagem da unidade

 Verificar a existência de anomalias e especificando métodos de reparo e manutenção.
 Identificar causas de anomalias avaliando medidas preditivas, preventivas e correti-

vas.
 Tipos de deteriorações em barragens e estruturas de terra e concreto; 

 Causas e consequências; 

 Critérios de classificação das deteriorações; 

 Manutenções preditivas, preventivas e corretivas; 

 Efeitos das manutenções no desempenho das barragens e estruturas de terra e con-
creto; 

 Acidentes e incidentes em barragens e estruturas de terra e concreto.

UNIDADE 2: Instrumentação de Barragens - 18h (10h EaD -  8h presenciais) 
Objetivos de aprendizagem da unidade

 Verificar a existência de anomalias e especificando métodos de reparo e manutenção.
 Classificar as barragens conforme a necessidade de monitoramento.
 Objetivo da instrumentação, instrumentação para monitoramento de barragens de ter-

ra e de concreto, instalação e manutenção de instrumentos, reinstrumentação; 
 Projeto de Instrumentação de barragens – noções gerais;

 Bancos de dados da instrumentação; 



 Aquisição automática de dados; 

 Valores de controle para alerta, análise dos dados da instrumentação.

UNIDADE 3: Inspeções Visuais - 14h (10h EaD -  4h presenciais) 
Objetivos de aprendizagem da unidade

 Verificar a existência de anomalias e especificando métodos de reparo e manutenção.
 Empregar a inspeção visual investigando anomalias.
 Conceitos básicos; 

 Tipos de inspeções visuais; 

 Inspeção Regular de Barragem de Terra e Concreto: Procedimentos e Aplicação Práti -
ca

MÓDULO III: GESTÃO DE DESEMPENHO DE BARRAGENS 

Carga Horária: 98 h (58h EaD e 40 presenciais)

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DESTE MÓDULO

 Examinar o parecer técnico categorizando o grau de risco da barragem; unid.1; 
 Estimar riscos de ruptura e suas consequências; unid.1
 Criticar plano de ação emergencial discutindo sua abrangência e aplicação; unid.2
 Descrever  a fiscalização identificando os tipos de vistoria e seus desdobramentos;

unid. 3
 Utilizar adequadamente os instrumentos de fiscalização em barragens; unid. 3
 Produzir relatórios técnicos explicando as condições da barragem; unid.4
 Interpretar relatórios emitindo pareceres técnicos sobre segurança de barragens.

unid.4

UNIDADE 1: Análise e Gestão de Riscos - 18h (10h EaD - 8h presenciais) 
Objetivos de aprendizagem da unidade

 Examinar o parecer técnico categorizando o grau de risco da barragem



 Estimar riscos de ruptura e suas consequências
 Incertezas e riscos associados a barragens; 

 Riscos ligados a fatores ambientais (cheias superiores à de projeto, ações agressivas,
sismicidade e probabilidade de deslizamento de taludes); 

 Riscos ligados a fatores dependentes da barragem (tipos de fundações, dimensiona-
mentos estrutural e geotécnico e volume do reservatório);

 Riscos ligados a fatores sócio econômicos (perdas de vidas e bens, ocupação indevi -
da de áreas lindeiras).

UNIDADE 2: Planos de Ações de Emergência - 18h (10h EaD -  8h presenciais) 
Objetivos de aprendizagem da unidade

 Criticar plano de ação emergencial discutindo sua abrangência e aplicação
 Plano de Ações de Emergência (institucionais e externos); 

 Cartas de risco e ocupação do solo;

 Cenários potenciais de risco;

 Estudos de causa x efeito em cenários de ruptura;

 Estimativa dos danos;

 Critérios e ferramentas para mapeamento de planícies de inundação; 

 Administração das ações em função do tempo de elevação do nível d’água a jusante; 

 Administração das ações em função do tempo de rebaixamento do nível d’água do re-
servatório;

 Métodos de interação com a sociedade; 

 Sistemas de alerta.

UNIDADE 3: Fiscalização em Barragens - 14h (10h EaD - 4h presenciais) 
Objetivos de aprendizagem da unidade

 Descrever a fiscalização identificando os tipos de vistoria e seus desdobramentos
 Utilizar adequadamente os instrumentos de fiscalização em barragens

 Procedimentos de fiscalização; 
 Planos operacionais: regras operacionais e registros de ocorrências;
 Órgão Fiscalizador de segurança de barragens;

 Tipos de vistorias: inspeções regulares e especiais – itens de verificação e periodicidade;



 Abrangência,  conteúdo  mínimo  e  periodicidade  para  revisões  periódicas  –
discussões e sugestões com base na literatura e na experiência prática;

 Instrumentos de fiscalização (auto de infração, TAC, entre outros);
 Comparações de termos e  conteúdos  mínimos  com as  inspeções,  auditorias  e
perícias tradicionais (anteriores à Lei  Nº 12.334/2010) da prática de segurança de
barragens, necessidades e possibilidades de adaptação;

 Como e quando aplicar esses instrumentos;
 Vistorias e análise de documentação, especificidades (considerando a finalidade
de uso da barragem);

 O que deve ser avaliado em campo;
 Atribuições e responsabilidades do fiscal; limites de atuação do fiscal.

UNIDADE 4: Relatórios, Pareceres e Laudos Técnicos - 30h (10h EaD - 20h presenciais)
Objetivos de aprendizagem da unidade

 Produzir relatórios técnicos explicando as condições da barragem.
 Interpretar relatórios emitindo pareceres técnicos sobre segurança de barragens
 Conceitos básicos; 

 Conteúdos mínimos de relatórios, pareceres e laudos; 

 Modelos de relatórios, de pareceres e de laudos técnicos.

5 METODOLOGIA 

O curso será desenvolvido em uma carga horária de 320h,  distribuída em três módulos.
Cada  módulo  é  composto  de  unidades  de  estudos  e  será  adotada  a  modalidade
semipresencial para o desenvolvimento utilizando-se das seguintes estratégias de ensino:

Modalidade presencial
 Aulas expositivas com apoio de slides, fotografias, filmes e livro texto (produzido para

o curso)
 Estudos de caso
 Palestras com especialistas na área
 Visitas técnicas/Trabalhos em campo



Modalidade EaD
 Fóruns,
 Exercícios compartilhados a partir de estudos de caso, 
 Vídeoaula (a definir), 
 Webconferência e apoio à aprendizagem por meio de tutoria. 

Para esta modalidade (EaD) o aluno acessará o ambiente virtual de aprendizagem – AVA e
contará com ferramentas pré selecionadas para a realização do curso como por exemplo,
fórum, atividades, e-mail entre outras que se fizerem necessárias conforme a configuração
de cada unidade. Aliado a isto - no AVA será disponibilizado o livro texto em formato PDF
para impressão e o conteúdo em formato digital  para estudos  online,  assim como livros
digitais autorizados, artigos, links com reportagens e filmes pertinentes.

Os recursos utilizados no curso se configuram por:
Para os encontros presenciais:

 Estrutura física adequada de sala com capacidade para 30 pessoas, 
 Flip shart, 
 Computador e projetor multimídia, 
 Dvds, 
 Transporte (ônibus/avião) para as atividades de campo. 

Para  as  aulas  online (AVA)  alunos  e  tutores  necessitam  de  um  computador  com  a
configuração básica para navegação web.

A avaliação da aprendizagem será construída em conjunto com os vários professores do
curso, mas levará em conta o processo formativo contemplando:

Na modalidade EaD
 Fóruns temáticos;
 Estudos de caso (ação compartilhada por grupos constituídos virtualmente);

Na modalidade presencial:
 Avaliações escritas ref. a cada unidade de estudos (estas avaliações ocorrem nas

datas dos encontros presenciais conforme estabelecido no cronograma do curso);
 Visitas a barragens (conforme definido no cronograma do curso).



 Atividade final – Realização de trabalho de campo na Usina Hidrelétrica de Itaipu –
Foz do Iguaçu (Pr) – culminando com a elaboração detalhada de um  relatório técnico
cujos critérios (para análise) serão definidos pelo GT/professores envolvidos. 

OBS: Os pesos/percentuais para cada atividade avaliativa serão informados no manual do
aluno a ser disponibilizado no AVA. 


