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RESUMO
As barragens são estruturas milenares que têm vindo a acompanhar a evolução humana e a
evolução dos tempos. As funcionalidades destas infraestruturas têm vindo a sofrer alterações
ao longo dos anos, sofrendo atualizações e cumprindo novos objetivos.
Como são infraestruturas de grandes dimensões, e como acumulam grandes volumes de água
no seu reservatório, quando ocorre um acidente ao seu nível as consequências podem ser
catastróficas. Então, com intuito de ajudar a minimizar essas consequências, nesta
dissertação serão determinados critérios de avaliação de vulnerabilidades de barragens para
limitar o estudo em questão, facilitando a determinação do tempo e dos custos de
reconstrução.
A análise de critérios para a avaliação de vulnerabilidades de barragens segue uma
metodologia, o AllTraIn. Esta metodologia foi desenvolvida para servir de guia para uma
abordagem de todos os perigos inerentes às infraestruturas viárias, conferindo a capacidade
de identificação das ameaças e das infraestruturas ameaçadas aos operadores e aos donos da
infraestrutura. Portanto, tendo isso em conta, as linhas gerais desta dissertação serão as
mesmas mas adaptando essa metodologia às barragens.
A análise supracitada segue um fluxograma dividido em três secções: os perigos, os ativos e
as partes interessadas. No entanto, na secção das partes interessadas, iriam ser estudadas as
consequências globais, mas como apenas interessa identificar quais as partes interessadas
não se irá fazer um estudo detalhado destas consequências, terminando na secção dos ativos
ao nível das consequências locais. Relativamente à secção dos perigos, esta pode ser
subdividida em duas subsecções, em eventos iniciais, que consiste na determinação de
perigos de nível superior que podem comprometer a segurança e a operacionalidade das
barragens tanto a jusante como a montante das mesmas, e nos fenómenos locais, que
identificam quais os perigos de menor intensidade que evoluem ao nível dos ativos. Após a
identificação dos fenómenos locais resultantes dos eventos iniciais será necessário
compreender o que são ativos e identificá-los de acordo com as infraestruturas em questão.
A secção dos ativos também será dividida em duas secções, em impactos e em
consequências locais (referidas anteriormente). Será de extrema importância determinar os
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impactos ao nível dos ativos porque, conhecendo todas as características dos impactos
resultantes dos fenómenos locais e todas as características das infraestruturas, a tarefa de
determinação das consequências locais fica simplificada.
Após as considerações e os pressupostos supracitados, conclui-se explicando como os fatores
de vulnerabilidade e as características dos impactos são aplicados nas matrizes definidas no
AllTraIn, mas adaptadas às barragens, para determinação das vulnerabilidades em termos de
tempos e custos de reconstrução.
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ABSTRACT
Dams are ancient structures that have accompanied human evolution and the evolution
of time. The features of these infrastructures have been changing over the years,
undergoing an update and fulfilling new goals.
As structures of large dimensions, and as it gathers great volumes of water, when
accidents occur, the consequences can be catastrophic. So, in order to help minimize
them, on this thesis, will be analysed criteria for assessing the vulnerability of dams
facilitating the determination of time and reconstruction costs of dams.
The analyses for evaluating a dam’s vulnerability follows a methodology, AllTraIn, and
this has been developed taking into account the roads infrastructures, but, as the purpose
of this work is the same, the process to be developed will be almost identical but
adapted to dams.
The analysis proposed on this work follows a flowchart divided into three sections: the
dangers, the assets and stakeholders. However, the section of stakeholders despite being
important will be not studied in detail. Regarding the dangers section, it can be
subdivided into two sub-sections: early events, consisting on the determination of toplevel hazards that can compromise the safety and operation of dams both downstream
and upstream, and local events, which identifies which lower intensity dangers that
evolve in terms of assets. After identifying the locations resulting from the initial events
phenomena, it will be necessary to understand what assets are and identify them in
accordance with the infrastructure in question. The section of the assets will also be
divided into two sections: impacts and local consequences. It will be extremely
important to determine the impact regarding the assets because knowing all the features
of the impact of local phenomena and all the characteristics of the infrastructure will
simplify the task of determining the local consequences.
After the above considerations and assumptions, it is clear explaining how vulnerability
factors and characteristics of the impacts are applied to the matrix defined in AllTraIn,
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but adapted to the dams, to determine the vulnerabilities in terms of time and costs
reconstruction.
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1 INTRODUÇÃO

1.1

Enquadramento Geral do Trabalho

As barragens são infraestruturas artificiais construídas no curso de um rio. E é desde os
primórdios que têm sido essenciais para o desenvolvimento da humanidade, sendo uma das
mais antigas infraestruturas construídas pelo homem. Muitas destas infraestruturas foram
desenvolvidas inicialmente apenas para detenção de água, de forma a minimizar a escassez de
água em períodos de seca em alguns locais do planeta, para que o abastecimento de água e as
atividades de irrigação agrícola nunca estivessem em risco nestas situações. Mas,
recentemente, outras funcionalidades foram sendo desenvolvidas e tomando lugar,
nomeadamente, para fins de controlo dos caudais dos rios, ou seja, amortecimento de cheias,
sempre que as condições meteorológicas proporcionassem longos períodos de precipitações
extremas, para garantir os caudais ecológicos, para a criação de condições adequadas à
construção de captações de águas superficiais para abastecimento público, industrial ou para
irrigação agrícola, para constituírem reservas de água capazes de assegurar o abastecimento
público e industrial, a irrigação agrícola e o combate a incêndios principalmente quando se
utilizam meios aéreos de grande porte, para proporcionarem condições de navegabilidade
(Lopes de Almeida,2011), para fins de geração de energia hidroelétrica e para a criação de
zonas de recreio.
Uma vez as funcionalidades das barragens terem tomado outras proporções ao longo dos
anos, também as suas dimensões se foram alterando, adaptando-se assim à evolução dos
tempos. A par com o crescimento e com o desenvolvimento exponencial deste tipo de
construções, também as catástrofes, resultantes dos acidentes em barragens, têm tomado
proporções e dimensões de valor incalculável. A fim de colmatar essa problemática, é
necessário fazer uma análise dos critérios para a avaliação das vulnerabilidades de barragens.
Então, no caso específico desta dissertação, estes critérios serão determinados para barragens
de betão e de aterro tendo essa análise a finalidade de orientar e limitar a forma de atuação do
dono de obra, sempre que ocorram situações extremas derivadas de algum perigo, para que
sejam minimizados os fenómenos, as consequências e os custos resultantes dessas situações.
Para além destes dois tipos de barragens há ainda as barragens de alvenaria. Como estas
caíram em desuso não serão analisadas ao pormenor.
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Para que se possam impor limites na análise dos critérios de avaliação das vulnerabilidades, o
conhecimento prévio dos potenciais eventos, ou seja, dos perigos que podem comprometer a
segurança ou a disponibilidade de uma barragem é de extrema importância, sendo que o seu
desconhecimento e a sua falta de estudo apenas trariam incertezas e falta de capacidade de
atuação imediata sempre que esses perigos se materializem. Portanto, o estudo de dados
históricos e a incessante pesquisa pelos acontecimentos que deram origem a acidentes com
barragens é crucial para que se possa tentar mitigar esses mesmos acidentes. Então, numa fase
inicial desta dissertação será de extrema importância a análise desses perigos para que se
possam ficar a conhecer os eventos iniciais, ou seja, os perigos de nível superior, que dão
origem a eventos de menor intensidade, fenómenos locais, que evoluem no local ou nos
elementos constituintes das barragens (ativos).
Sempre que os fenómenos locais se façam sentir sobre um ativo (elemento ou secção
relevante de uma infraestrutura), o conhecimento dos impactos resultantes é indispensável. O
conhecimento das características dos impactos ajudam a limitar a análise dos critérios de
vulnerabilidade, uma vez serem eles a infligir condições indesejadas nos ativos em termos de
danos físicos ou de interrupção de atividades, ou seja, são os impactos que dão origem às
consequências locais. Portanto, a determinação da característica dos impactos requer algum
rigor, para que as consequências locais sejam avaliadas com o maior detalhe possível, com o
intuito de se procederem a cálculos de tempo e de custos reconstrução dos ativos.
A determinação do tempo e dos custos de reconstrução dos ativos, tal como se referiu
anteriormente, é o resultado final daquele que é o intuito desta dissertação, nomeadamente, a
análise dos critérios de avaliação de vulnerabilidades de barragens. Toda esta análise é
executada tendo em conta as linhas gerais da metodologia AllTraIn, e dos Work Packages que
a complementam. Esta metodologia é focada nas infraestruturas viárias, mas nesta dissertação
será adaptada às barragens. Como tal, e fazendo referência aos aspetos supracitados,
seguidamente será apresentado na figura 1.1 (retirada do trabalho Work Package 3, AllTraIn,
2015) a cadeia de sequências a ter em conta na determinação desses critérios e desses custos.
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Figura 1.1- Cadeia de Sequências (adaptado do Work Package 3, AllTraIn, 2015)
Por último, a etapa que deveria ser analisada no fluxograma seriam as consequências globais.
Estas consistem no estudo das consequências que deveriam ser tidas em conta pela perspetiva
das populações, das várias empresas, donos de obra, de empresas responsáveis pela
distribuição de energia, de empresas responsáveis pela distribuição e abastecimento de água,
entre outras.
Apesar das consequências globais serem bastante importantes no ponto de vista das partes
interessadas (utilizadores, donos de obra, etc.), esta não serão estudadas em detalhe nesta
dissertação. Terminando assim o estudo do fluxograma, apresentado anteriormente, pela
análise das consequências locais. Consequências essas também muito importantes na ótica das
partes interessadas.

1.2

Estrutura da Dissertação

Esta dissertação desenvolve-se em três capítulos. Neste primeiro capítulo é feita uma
abordagem geral ao tema da dissertação em questão e são descritos os objetivos da mesma.
No capítulo dois é apresentada por ordem cronológica a cadeia de sequências do fluxograma
da figura 1.1 tendo em conta dados bibliográficos. Mas, inicialmente, é crucial apresentar a
definição de conceitos para esta análise, onde são apresentados os conceitos mais importantes
a serem empregues nesta dissertação, por forma a deixar bem explícito e a limitar a definições
em questão. Após as considerações iniciais define-se qual a perspetiva de análise, para que
fique claro em que consiste a metodologia a ser aplicada a esta dissertação, quais as entidades
que poderiam dar uso à mesma, avaliando o nível a que esta poderia ser aplicada.
Seguidamente dá-se então início ao estudo do fluxograma começando-se por determinar os
perigos, tendo em conta os supostos eventos iniciais e os resultantes fenómenos locais. O
conhecimento dos fenómenos locais segue a linha de raciocínio para a determinação dos
possíveis impactos que se poderiam fazer sentir ao nível dos ativos. E neste capítulo são
apenas apresentadas as limitações dos impactos em termos estruturais, operacionais e de
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obstrução, sendo que serão mais aprofundados no capítulo seguinte. Após a limitação dos
impactos serão apresentadas duas possíveis metodologias para determinar as consequências
locais. No início foi referido que esta dissertação iria seguir as linhas gerais da metodologia
AllTraIn, mas, para clarificar que este tema já foi estudado anteriormente, apresentam-se as
linhas de raciocínio de uma outra metodologia para além da do AllTraIn. A determinação das
consequências locais é então a última análise a ser feita por ordem cronológica do fluxograma
referido anteriormente.
No capítulo três adapta-se a metodologia do AllTraIn às barragens, explicando-se
detalhadamente essa mesma metodologia e a forma como todos os parâmetros foram
escolhidos e de que forma poderão influenciar as vulnerabilidades tendo em conta as
características que foram escolhidas em termos de limites de análise, e tendo em conta o
fluxograma referido no enquadramento do trabalho. Neste capítulo são também apresentados
quadros tendo em conta os fatores de vulnerabilidade das características das barragens (betão
e aterro). Explicando detalhadamente todos os fatores. E é ainda apresentada a ligação dos
impactos aos fatores referidos anteriormente, de forma a se poder verificar quais as
vulnerabilidades em tempos e custos de reconstrução.
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2 AVALIAÇÃO DE VULNERABILIDADES DE INFRAESTRUTURAS:
CONCEITOS E PRINCIPIOS
Ter os critérios para a avaliação de vulnerabilidades pré-definidos, simplifica a forma como o
tema deverá ser abordado, para que o cálculo dos tempos e dos custos de reconstrução sejam
lineares (University of Technology Sydney, 2012). A falta de conhecimento dos critérios para
a avaliação de vulnerabilidade apenas desorienta e dificulta a colocação em prática de
medidas de proteção e mitigação, e o cálculo dos custos e tempo (referidos anteriormente)
resultantes das consequências locais após a ocorrência de um acidente.
A avaliação de vulnerabilidades é um conceito de extrema importância em relação à
segurança de infraestruturas. Conhecendo à priori os eventos iniciais, e os fatores que
influenciam as vulnerabilidades suscetíveis a esses eventos, de uma infraestrutura, a tarefa de
prevenção, mitigação e diminuição de tempos e de custos de reconstrução de acidentes com
barragens torna-se mais clara e simplificada.
Portanto, para que sejam impostos limites na forma como serão analisados os critérios, será
necessário definir alguns conceitos, de forma a colmatar a existência das mais variadíssimas
definições na bibliografia existente.

2.1

Definição de Conceitos da Análise

A grande maioria das terminologias necessárias a serem empregues nesta dissertação tem
múltiplos significados na linguagem corrente e técnico-científica (Almeida, A. 2000). De
acordo com o EC (2010) “atingir uma terminologia comum continua a ser um desafio”. Então,
para que houvesse uma maior concordância, e para que se encontrasse uma terminologia
capaz de cumprir os requisitos da definição de conceitos, a nível Europeu, a Comissão
Europeia fez uso de várias normas elaboradas pela Internacional Organisation
Standardisation.
As definições que se seguem serão as adotadas nesta dissertação, e serão obtidas tendo em
conta o EC (2010) e o Work Package 4 do AllTraIn (2014). Então:
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Risco é a combinação de consequências de um evento e da probabilidade/frequência
associada à sua ocorrência, (ISSO 31010), assumida pelo EC (2010).
No que concerne em termos de perigos naturais, os impactos são muitas vezes expressos em
termos de vulnerabilidade e exposição. As vulnerabilidades V são definidas como as
características e as circunstâncias de uma comunidade, sistema ou ativos que se tornam
suscetíveis aos efeitos nocivos dos perigos. A exposição E é a totalidade de pessoas,
propriedades, sistemas ou outros elementos presentes na zona de materialização do perigo que
são sujeitos a perdas. O risco é apresentado como:

Risco  probabilidade  V  E

(1)

Apesar de o risco ser um conceito bastante relevante para este tema, não será estudado em
nenhum dos capítulos, pois não será expectável lidar com a probabilidade de ocorrência dos
eventos.
As seguintes definições serão as utilizadas ao longo desta dissertação:
Exposição: Define o valor da infraestrutura que está sujeita aos impactos dos fenómenos
locais. Depende apenas das características dos ativos.
Vulnerabilidade: Define a parte da percentagem da exposição que é suscetível de ser perdida
devido ao impacto dos perigos.
Estas definições consideram que o risco associado a um determinado perigo é inexistente se
tanto as vulnerabilidades como a exposição de um determinado elemento em risco forem
nulas.
Há que referir que dependendo da intensidade e da dimensão da ameaça a que uma barragem
está sujeita, estes dois fatores estão relacionados com o grau de vulnerabilidade destas
infraestruturas. Essas vulnerabilidades são consideradas como quantidades adimensionais,
uma vez que são consideradas como o grau de exposição que é suscetível de ser perdido. Já a
exposição pode ser quantificada em termos de número de pessoas, custos de substituição de
ativos, tempo máximo de rotura, etc. Assim, é necessário definir primeiramente as unidades
de exposição e só depois o grau de vulnerabilidade de acordo com o tipo de exposição
considerado.
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2.2

Perspetiva de Análise

Anteriormente referiu-se de uma forma geral em que consistia o projeto AllTraIn. No entanto,
é necessário clarificar o seu objetivo de forma mais detalhada para que se entenda como esta
dissertação pode ser adaptada a essa metodologia.
A Comissão Europeia desenvolveu o projeto AllTraIn com intuito de criar um guia
compreensivo e estruturado para todos os perigos para as infraestruturas de transportes
Europeias. Esta abordagem por um lado auxilia os donos e os operadores das redes de
transporte a identificar as ameaças, e por outro ajuda na identificação de quais as
infraestruturas viárias suscetíveis de sofrer com essas ameaças. Esta abordagem prevê ainda
medidas de prevenção e preparação da infraestrutura, estimulando e apoiando a avaliação de
riscos e desenvolvimento de metodologias para a proteção das mesmas.
Os pressupostos anteriores são executados com auxílio a sete Work Packages (WP), e estes
compreendem as várias fases deste projeto. Para esta dissertação não interessa falar sobre
todos os WP, sendo que apenas três deles, os mais importantes a este nível, tiveram uso na sua
execução, nomeadamente: o WP2 que identifica as ameaças; o WP3 que identifica as
infraestruturas; e o WP4 que desenvolve uma abordagem metódica para a avaliação de
ameaças e de infraestruturas.
A adaptação desta metodologia às infraestruturas analisadas nesta dissertação tem de ser feita
com coerência e consciência de que as barragens são completamente diferentes das várias
infraestruturas viárias, por exemplo, das pontes e dos túneis, conferindo um maior grau de
vulnerabilidade quando sujeitas a um determinado evento inicial. Porque quanto maior o grau
de vulnerabilidade, dependendo das características das barragens e dos impactos, mais
elevado poderá ser o tempo e os custos de reconstrução.
O tempo e os custos de reconstrução após a materialização de um evento inicial serão
definidos apenas ao nível do corpo da barragem de betão ou de aterro, incluindo os elementos
responsáveis pelas descargas de água, nomeadamente os descarregadores de cheia, as
comportas e as descargas de fundo, porque se a análise fosse abranger as zonas a montante e a
jusante das barragens afetadas por esse evento, a análise em questão seria muito morosa e de
um grau de complexidade superior. Portanto, apesar de haver inúmeras partes interessadas,
nomeadamente, as populações e empresas a jusante das barragens, os donos de obra, as
empresas responsáveis pelo transporte de energia, as empresas responsáveis pela captação e
distribuição de água, etc. que poderiam sofrer graves consequências após um acidente numa
barragem, como as consequências locais apenas serão determinadas em termos de custos e
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tempo de reconstrução dos elementos referidos anteriormente, esta dissertação apenas seria
um guia essencial para os donos de obra.

2.3

Perigos

2.3.1

Eventos Iniciais

O evento inicial é definido como um perigo de nível superior que pode comprometer a
segurança e a operacionalidade das barragens tanto a jusante como a montante das mesmas.
Sabendo que estas infraestruturas acarretam um elevado grau de desconfiança, torna-se
essencial saber de ante mão os perigos a que estão expostas, mesmo antes de se proceder à
análise dos critérios para a avaliação de vulnerabilidade. Não é uma tarefa linear determinar
todos esses perigos, mas, com o desenrolar dos anos, os eventos vão-se repetindo, tornando
possível fazer uma avaliação dos mesmos, tentando assim colocar em prática algumas
medidas mitigadoras, por forma a colmatar esta problemática.
Sabendo a importância da determinação dos critérios para a avaliação de vulnerabilidade das
barragens, interessa primeiramente fazer uma análise dos eventos iniciais a que estas estão
inerentes. É de notar que os eventos iniciais podem ser (Silva, C., 2010):
 De origem natural
 De origem humana
Os últimos podem ainda ser divididos em duas categorias:
 Origem humana intencional
 Origem humana não intencional
Apesar dos perigos serem categorizados como foi supracitado, há ainda a possibilidade destes
atuarem de forma isolada ou em conjunto.

2.3.1.1

Perigos Naturais

“O estudo dos perigos naturais, seja segundo uma perspetiva mais naturalista, mais social ou
mais economicista, é necessário, por modo a compreendê-los prevê-los para que se possam
mitigar as suas ocorrências” (Fernandes, M., Rebelo, F., Rodrigues, D., 2009). O
conhecimento de dados históricos é de extrema relevância para que se possa fazer uma análise
dos perigos que tiveram na origem de acidentes com barragens. Tendo isso em mente, e após
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uma coleção de dados em inúmeros documentos, no quadro 2.1 serão então apresentados os
perigos de origem natural.
Quadro 2.1- Perigos Naturais (adaptado do WP2, AllTraIn, 2015)

Observando o quadro anterior, nota-se que os vários perigos foram categorizados. Esta
categorização teve em conta eventos observados no passado e aquilo que foi feito no
AllTraIn, WP2, 2015. Foi necessário proceder-se a esta categorização dos perigos de forma a
facilitar e simplificar a análise dos fenómenos locais.
Para além da Comissão Europeia que realizou o trabalho AllTraIn, também outras entidades
tiveram este tema em análise, como é o caso da Federal Emergency Management Agency
(FEMA), que elaborou um documento sobre categorização dos perigos. Verificando-se assim
que a categorização referida anteriormente poderia ter sido simplesmente dividida em três
níveis, nomeadamente: perigos de baixo, médio e alto potencial. Mas, esta categorização,
como é baseada na percentagem de perdas de vidas humanas, no impacto económico e
ambiental de uma forma geral, não aborda, de forma detalhada, a forma como os eventos
iniciais se vão materializar em fenómenos locais. Portanto, esta categorização não seria a mais
adequada. Concluindo-se assim que a categorização dos perigos que melhor se adequa para
esta dissertação é aquela referida anteriormente.
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2.3.1.2

Perigos Humanos

Para além dos perigos naturais, também os perigos humanos estão na origem de acidentes
com barragens. Portanto, tendo em conta a coleção de dados efetuada, no quadro 2.2 será
então demonstrado que os eventos iniciais podem ser intencionais ou não intencionais.
Quadro 2.2- Perigos Humanos (adaptado do WP2, AllTraIn, 2015)

Tal como se pode observar no quadro anterior, os perigos humanos podem ser intencionais ou
não intencionais, ou seja, sempre que haja a intenção por parte de qualquer pessoa comum ou
grupo de pessoas de infligir algum mal sobre um ativo essas ações são consideradas perigos
humanos intencionais. E sempre que o ser humano, ou grupo de seres humanos, atuem de
forma irracional ou que não avaliem bem as condições de aplicabilidade de alguma ação, e
que destas derivem calamidades, essas ações são consideradas perigos humanos não
intencionais.
2.3.2

Fenómenos Locais

Como já foi referido anteriormente, este tipo de fenómenos evoluem ao nível dos ativos,
tornando o seu conhecimento essencial, permitindo uma posterior avaliação mais detalhada
dos impactos observados sobre os ativos. Como tal, após se verificar a origem dos problemas,
nesta secção serão apresentados os fenómenos locais resultantes dos perigos naturais e dos
perigos humanos.
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2.3.2.1

Fenómenos Locais de Origem Natural

A determinação dos fenómenos locais de origem natural teve em conta os dados históricos
apresentados nas mais diversas bibliografias. Nem sempre a sua obtenção foi linear, porém,
para além daquilo que se constatou de factos históricos que levaram à ocorrência de acidentes
com barragens, muitos outros fenómenos locais não se materializaram com intensidade
suficiente a darem origem a situações de calamidade. No entanto, o seu conhecimento
também é importante. Então, no quadro 2.3, serão apresentados todos esses fenómenos.
Quadro 2.3- Fenómenos Locais Resultantes dos Perigos Naturais (adaptado do WP2,
AllTraIn, 2015)

Para que seja avaliada a forma como foram identificados os fenómenos locais, de seguida
serão então apresentados alguns dos acidentes mais importantes na história destas
infraestruturas hidráulicas.
Barragem de Lower Otay
Construída com intuito de detenção de água, com capacidade de 61,1 hm3, esta barragem de
enrocamento de 38 m de altura, no ano de 1916, sofreu galgamento de água após a ocorrência
de precipitações extremas (Wikipédia, 2016). Este galgamento provocou o rompimento da
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barragem, resultando em ondas de inundação que levaram à morte de 22 pessoas, à destruição
completa de habitações e quintas e a prejuízos de 4.5 milhões de dólares (Water Management
Group, Regional Advisory Committee, 2013).
Barragem de Sempor
No ano de 1967, após o início da construção desta barragem, com 54 m de altura, e com uma
capacidade de detenção de água de 52 hm3, após precipitações extremas, o nível da água subiu
de forma inesperada, provocando o galgamento de água na barragem (França, M., Almeida,
A., 2004). Sendo esta barragem de enrocamento, não resistiu e colapsou, causando a morte a
cerca de 200 pessoas e um rasto de destruição numa vasta área a jusante da mesma (Jansen,
R., 1983).
Barragem de Banqiao
A barragem de aterro de Banqiao foi dimensionada para uma altura de 24,5 metros de altura e
para uma capacidade de detenção de água de 492 hm3 (Zhang, L., Xu, Y., Jia, J., 2007) com
a finalidade de prevenção de cheias e de geração de energia hidroelétrica (Fish, E., 2013).
Durante a passagem do Tufão Nina, a 1975, ocorreram precipitações extremas como nunca
antes tinham ocorrido, causando o galgamento da barragem, resultando na sua destruição, na
morte de 26.000 e de outras 145.000 devido a epidemias subsequentes. É necessário também
referir que colapsaram 5.960.00 edifícios e as estimativas económicas de reconstrução
rondaram os 513 milhões de dólares (Fish, E., 2013).
Barragem de Machhu- 2
Esta barragem era constituída por alvenaria na secção do rio e por duas secções de aterro nas
zonas laterais, tinha 22,56 metros de altura e uma capacidade total de armazenamento de água
de 1100 hm3. Foi construída com o propósito de servir o sistema de irrigação, mas não resistiu
ao galgamento de água (devido à falha das comportas) após um longo período de
precipitações extremas no ano de 1979. Após a destruição de uma das zonas laterais de aterro
da barragem, as ondas de inundação causaram a morte a cerca de 2000 pessoas e levaram à
interrupção de vários bens e serviços (U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation,
2014).
Barragem de Fujinuma
Em 2011, após um sismo de magnitude 9 na escala de Richter, a barragem de Fujinuma, com
uma altura de 18,5 metros e uma capacidade de retenção de água de 1,5 hm 3 falhou, ou seja, a
barragem sofreu um galgamento devido à queda de elevação da sua crista, acabando por ser
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destruída uma grande parte do corpo da barragem. Esta barragem, construída com a finalidade
de criar atividades de lazer e de auxiliar a irrigação dos campos agrícolas, após a sua
destruição causou a destruição de uma vila a montante e levou à morte 8 pessoas (Pradel, D.,
Wartman, J., Tiwari, B., 2012).
Como se pôde constatar, para além dos fenómenos locais que levaram a acidentes com
barragens também foram referidas algumas características das mesmas. Isso deveu-se ao facto
de essas características, mais à frente, serem importantes para a determinação do grau de
vulnerabilidade das barragens, e como exemplo disso houve a necessidade de se fazer
referência às mesmas.
Para além destes fenómenos, e como já foi referido anteriormente, outros, igualmente
importantes, mas que nunca tiveram uma magnitude suficiente para provocar um acidente
com barragens, também merecem destaque. Nomeadamente:
 Os ventos fortes que podem provocar ondas de superfície capazes de galgar as
barragens, e se estas forem de aterro pode levar à sua rotura;
 Altas temperaturas que são capazes de provocar a evaporação da água, reduzindo
significativamente o volume de água acumulado na albufeira impedindo que sejam
mantidos os níveis mínimos aceitáveis para desempenhar determinadas funções a que
se destinam as barragens;
 Erosão interna do solo pode levar à rotura das barragens de aterro;
 Deslizamento de talude, avalanche e deslizamento de rochas para a albufeira
provocam o aumento de volume de água, podendo levar ao galgamento da barragem e
à sua posterior rotura;
 Falha de energia elétrica pode provocar a interrupção das atividades dos elementos
elétricos das barragens e pode provocar avarias nos mesmos. Impedindo que as suas
funções sejam desempenhadas.

2.3.2.2

Fenómenos Locais de Origem Humana

Tal como para os fenómenos locais de origem natural também os fenómenos locais de origem
humana careceram de uma coleção de dados históricos. Como tal, no quadro 2.4 será
apresentada essa coleção.
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Quadro 2.4- Fenómenos Locais Resultantes dos Perigos Humanos (adaptado do WP2,
AllTraIn, 2015)

Para justificar a recolha dos fenómenos locais referidos no quadro anterior, neste texto
também serão apresentados alguns dos exemplos de acidentes com barragens e que tiveram
como origem atos humanos. Então:
Barragem de Möhne
Durante a segunda guerra mundial esta barragem foi destruída pelo Britânicos no ano de
1943. A barragem de Möhne foi construída com a finalidade de produção de energia
hidroelétrica, tinha uma altura de 36,6 metros, era uma barragem de gravidade de alvenaria e
tinha uma capacidade máxima de 134 hm3. A sua destruição propositada causou a morte a
1.579 pessoas, 114 fábricas ficaram seriamente danificadas e a outras 11 foram totalmente
destruídas, 25 vias rodoviárias e ferroviárias foram destruídas e o abastecimento de água e de
gás foram seriamente afetados (Donnely, C., Breland, A., Hinchberger, S., Cook, T., Duncan,
I., 2012).
Barragem do Gleno
Esta barragem, de arcos múltiplos, foi concebida com uma altura de 43 metros, uma
capacidade de armazenamento de água de 4,5 hm3 e foi concebida para a geração de energia
hidroelétrica (Pilotti, M., Maranzoni, A., Tomirotti, M., Valerio, G., 2011). Inicialmente esta
barragem iria ser de gravidade, mas, durante a sua construção o dono de obra mudou a sua
tipologia com intuito de diminuição dos custos. Ao alterar a tipologia não alterou os cálculos
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de projeto provocando assim deficiências no mesmo. Não foi apenas este aspeto construtivo
que teve na origem da rotura desta barragem, também a utilização de um betão de fracas
qualidades nos arcos, bem como as más ligações do corpo da barragem às fundações tiveram
influência neste acidente. Com a falha da barragem cerca de 356 pessoas morreram e as vilas
de Bueggio, Dezzo, Azzone e Corna di Darfo ficaram completamente inundadas (Wikipédia,
2016).
Barragem de South Fork
Um dos maiores acidentes ocorridos na história aconteceu em 1889 quando a barragem de
South Fork não resistiu à erosão provocada pelo galgamento de água provocada pela subida
do nível da água devido a precipitações extremas. Estima-se que o galgamento tenha ocorrido
devido à falta de rigor no dimensionamento do descarregador de cheia. Esta barragem foi
construída com a finalidade de abastecimento de água e criação de recreio. Tinha 22 metros
altura, apresentava uma tipologia de aterro e uma capacidade de 2,7 hm3. A sua rotura causou
inúmeras perdas de vidas e de propriedades e foram necessários cerca de 17 milhões de
dólares para cobrir os danos (Association of State Dam Safety Officials, 2015).
Barragem de Vajont
O acidente ocorrido na barragem hidroelétrica de Vajont é um dos casos mais conhecidos de
sempre nesta área de falhas de barragens. Esta barragem de betão de arco encontra-se agora
inativa, mas intacta, uma vez que a onda causada pelo deslizamento dos taludes não provocou
a sua rotura, mas apenas o seu galgamento. Este galgamento ocorreu devido ao enorme
volume de sedimentos que deslizou até à albufeira, e o que esteve na origem disso foi a falta
de rigor, por parte dos engenheiros, na prospeção dos taludes. Porque, desde sempre, que se
verificaram movimentos gravitacionais de sedimentos naquelas imediações, e nada foi feito
para colmatar essa situação. Esta barragem tem uma altura de 262 metros de altura, uma
capacidade de armazenamento de água de 168 hm3 e a sua falha, em 1963, causou a total
destruição de algumas vilas e a morte a 1917 pessoas (U.S. Department of the Interior Bureau
of Reclamation, 2014).
Barragem de Teton
À semelhança do caso anterior, este também é um dos mais conhecidos quando se estuda a
falha de barragens. O colapso desta barragem de aterro, de 93 metros de altura e com
capacidade total de armazenamento de água de 355,55 hm3, ocorreu no ano de 1976 devido à
falta de rigor dos engenheiros na análise do solo a utilizar para a construção da barragem. Foi
usado solo com classificação de silte, ou seja, um solo altamente suscetível de sofrer erosão
interna (piping), então, e como era de esperar, ao sofrer o piping a barragem colapsou,
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causando uma onda de inundação que posteriormente deu origem à morte a 10 pessoas.
Muitas mortes foram evitadas porque os sistemas de alerta foram dados atempadamente (U.S.
Department of the Interior Bureau of Reclamation, 2014).
Como se pode verificar nos exemplos anteriores, três dos fenómenos locais, nomeadamente, a
Desmatação, os Incêndios e os Ataques Informáticos, apresentados no quadro 2.4, não deram,
até à data, origem a nenhum acidente com barragem. Mas, no entanto, não quer dizer que
tenham de ser desprezados, muito pelo contrário, terão de ser tidos em conta uma vez
demonstrarem grande incerteza.
A desmatação e os incêndios devem-se a uma Política de Ordenamento Florestal e Agrícola
Inadequada/Inexistente. E esta deverá ser considerada porque uma desmatação inadequada
nos taludes circundantes à albufeira, pode originar o escorregamento dos mesmos para a
albufeira, levando a que esse volume de terra excedente possa dar origem ao galgamento da
barragem, provocando assim um evento catastrófico. Mas, também a falta de cuidado e de
desmatação pode dar origem a incêndios, e, consequentemente, ao escorregamento de taludes
quando os solos se encontrarem saturados. Por último, outro dos problemas deste perigo é a
quantidade descontrolada de nutrientes provenientes dos terrenos agrícolas que acabam por
dar origem à eutrofização na albufeira, contaminando assim a água.
É necessário ter especial atenção aos ataques informáticos devido ao facto de estes poderem
ser de elevado grau de devastação se colocados em prática. Hoje em dia, grande parte dos
sistemas constituintes de uma barragem são informatizados, elevando o seu grau de
suscetibilidade no que diz respeito a este fenómeno local. Se porventura os sistemas
informáticos de uma barragem sofressem um ataque deste género as barragens estariam sob o
total controlo dos terroristas, podendo colocar em perigo as suas funções e os bens materiais e
humanos a jusante da mesma. Um dos exemplos seria, por exemplo, se os terroristas tivessem
acesso ao controlo das comportas, podendo assim controlar a sua abertura e o seu
encerramento.

2.4

Ativos

Os ativos são os elementos ou as secções relevantes numa infraestrutura, e é ao nível destes
que se vão desenvolver todas as sequências do fluxograma da figura 1.1.
Tendo em conta a definição anterior, conclui-se que as barragens e as suas partes constituintes
são consideradas ativos. Apesar da análise desta dissertação ser feita apenas ao nível da
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represa e dos elementos responsáveis pela descarga de água, refere-se também quais seriam os
outros possíveis ativos a serem comprometidos caso ocorresse a materialização de um perigo.
 Barragens de betão
Estas barragens são compostas maioritariamente por betão, e podem ser encontradas várias
tipologias deste género, nomeadamente, gravidade, em arco ou abóbada, de contrafortes ou
multi-arco (Jónatas, R., 2013). No entanto, as mais usuais, e que se distinguem pela sua
performance e geometria, são as barragens de gravidade e de arco ou abóbada (Jesus, J.,
2009). Portanto a análise será focada especialmente nestes dois tipos de barragens de betão.
Cada uma das tipologias das barragens de betão é implementada consoante a seu local de
construção e a sua finalidade. As barragens de gravidade são construídas em vales
trapezoidais de largura considerável e as de arco ou abóbada são implementadas em vales em
V. Nas primeiras, a impulsão da água é estabilizada pelo peso próprio da barragem, enquanto
as barragens de arco circular ou abóbada tiram partido da possibilidade de descarregarem uma
parte considerável dos esforços transmitidos pela água como compressões nos encontros
laterais da barragem (Lopes de Almeida, 2011). O conhecimento do perfil destas duas
barragens também é de extrema importância, como se verifica mais à frente. Portanto nas
figuras 2.1 e 2.2, retiradas do trabalho de Jesu, J., 2009, são apresentadas as configurações dos
perfis.

Figura 2.1- Barragem de Gravidade
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Figura 2.2- Barragem de Abóbada ou Arco Circular

 Barragens de aterro
Estas barragens têm uma configuração mais simples que as barragens de betão. São
constituídas por solo compactado e por enrocamento, tornando a sua construção mais simples,
económica e rápida. A construção destas barragens faz uso, muitas vezes, de materiais que se
encontram na sua zona de construção sendo então construídas em vales de largura
considerável e com argila disponível nas redondezas para que seja possível construir o núcleo
da barragem, se esta for zonada (Jónatas, R., 2013).
As barragens de aterro podem ser de dois tipos: zonadas e homogéneas. São consideradas
zonadas quando são constituídas por solos com diferentes características, ou seja, o solo
utilizado no núcleo da barragem apresenta uma permeabilidade inferior ao solo utilizado nos
taludes da mesma. E são consideradas barragens homogéneas quando na sua constituição
apenas é utilizado um único tipo de solo pouco permeável (Lança, R., 1997).
Tal como nas barragens supracitadas, mais à frente, o conhecimento do perfil destas barragens
também será bastante importante na análise desta dissertação, portanto, na figura 2.3 e 2.4 são
apresentados esses perfis.

Figura 2.3- Barragem Homogénea
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Figura 2.4- Barragem Zonada com Núcleo Interno
Para além da consideração geral das barragens de betão e de aterro, interessa conhecer as
partes ou as secções que as constituem. De acordo com o documento “Aproveitamentos
Energéticos Hidráulicos” de Lopes de Almeida, 2011, as barragens, de forma mais detalhada,
mas ainda em termos gerais, são constituídas por:
 Uma obra de derivação, em que o objetivo é essencialmente desviar parte do
escoamento para um longo circuito hidráulico e uma obra de retenção, onde se
pretende reter e incrementar a queda;
 Uma tomada de água que tem como objetivo captar a água da albufeira para rega, o
abastecimento de água e a produção de energia;
 Um circuito hidráulico de adução para condução de escoamento desde a tomada de
água até aos grupos turbogeradores;
 Um circuito hidráulico de restituição de condução do escoamento desde os grupos
turbogeradores até à restituição onde é devolvido ao meio natural.
Para além destes elementos gerais constituintes das barragens, são distinguidos outros
elementos que são fundamentais para o funcionamento das mesmas (Lopes de Almeida,
2011):
 Descarregadores de cheia que têm como função assegurarem a descarga de cheias
afluentes à albufeira garantindo que a água não galgue a barragem durante o período
de vida da obra;
 Descargas de fundo que são orifícios do corpo da barragem, que têm como objetivo
assegurar o completo esvaziamento, por exemplo para reparação da barragem, auxiliar
a descarga de cheias e, por vezes, expulsar os sedimentos depositados no fundo da
albufeira junto da barragem;
 Órgãos de dissipação de energia dos caudais libertados pelos descarregadores de cheia
e pelas descargas de fundo e meio fundo, com intuito de diminuição do risco de
originar erosão acentuada a jusante da restituição, a qual poderá colocar em causa a
estabilidade da barragem;
 Canais, que têm como objetivo a condução do escoamento em extensões
consideráveis;
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 Câmaras de carga que asseguram a alimentação das turbinas durante o arranque da
exploração da barragem até que se estabeleça o regime permanente no canal, e atuam
também como bacias de sedimentação final;
 Comportas são elementos que permitem controlar o caudal nos circuitos hidráulicos;
 Válvulas têm também a capacidade de controlar o caudal e são utilizadas para isolar
troços do circuito em pressão;
 Passagem de peixes, tem como finalidade garantir o curso natural dos peixes tanto no
sentido descendente como ascendente tentando minimizar o impacto da fauna nos rios;
 Condutas, têm como objetivo conduzir o escoamento desde a câmara de carga até à
central hidroelétrica;
 Turbinas são elementos constituintes da centra hidroelétrica e têm como objetivo a
geração de energia hidroelétrica transformando em energia mecânica a energia
cinética possuída pela água quando esta entra na turbina;
 Dispositivos de proteção ao choque hidráulico, nomeadamente; volantes de inércia,
que incrementam a inércia das massas gigantes; válvulas de alívio, colocadas
imediatamente a montante das turbinas; chaminés de equilíbrio, que funcionam como
um reservatório colocado na extremidade jusante da galeria ou da conduta de carga
por forma a refletir total ou parcialmente a onda elástica originada, por exemplo, pelo
fecho brusco dos grupos;
 Equipamento de transporte e transformação de energia elétrica;
 Eclusas, têm como objetivo garantir o circuito de navegação dos rios.
Todos estes elementos referidos anteriormente são considerados ativos de uma barragem.
Portanto, a sua falha ou destruição, sempre que um dos fenómenos locais atue ao seu nível,
causará situações indesejadas, podendo comprometer a segurança da infraestrutura e de tudo o
que estiver a jusante e a montante da mesma.
2.4.1

Impactos

Nesta dissertação, toda a metodologia segue as linhas gerais do trabalho Work Package 3
(WP3) do AllTraIn. Apesar de esse trabalho estar focado nos sistemas de transporte, as linhas
de raciocínio para a determinação dos critérios de vulnerabilidade que irão ser utilizadas nesta
dissertação serão as mesmas, mas sofrendo adaptações.
Portanto, tendo em conta o fluxograma da figura 1.1 nesta fase interessa determinar os
impactos sentidos ao nível dos ativos que são influenciados pelos fenómenos locais. Então,
quanto maior for a evolução dos perigos no seu local de atuação, mais intensos serão os
impactos sentidos.
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Nesta análise, quando se fala em impactos, tem de ficar explícito que estes se irão manifestar
de acordo como um perigo que atua num determinado ativo, podendo-se manifestar das mais
variadas formas. Portanto, de forma a limitar a análise, os impactos serão avaliados em:
obstruções, impactos estruturais e impactos operacionais, como se pode constatar nos quadros
2.5 e 2.6.
Quadro 2.5- Impactos Resultantes dos Fenómenos Locais de Origem Natural (adaptado do
WP2, AllTraIn, 2015)
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Quadro 2.6- Impactos Resultantes dos Fenómenos Locais de Origem Humana (adaptado do
WP2, AllTraIn, 2015)

Seguindo as mesmas linhas gerais, à semelhança do trabalho referido anteriormente, as
categorias dos impactos a serem analisadas para as barragens serão as mesmas, diferindo
apenas nas suas definições, tendo essas de ser adaptadas. Uma vez ser necessário efetuar
adaptações, mais à frente serão apresentadas as definições e os possíveis impactos causados
pelos fenómenos locais.

2.4.2

Consequências Locais

As consequências locais são o resultado das condições indesejadas provocadas por um
impacto num ativo. Essas condições são expressas em danos físicos ou rotura, e quantificadas
em tempos e custos de reconstrução (WP4, AllTraIn, 2015).
Para quantificar as consequências locais são encontradas várias metodologias na literatura. De
entre todas duas merecem destaque na neste capítulo. E são elas a Metodologia para Estimar
as Consequências Económicas Aquando a Falha de uma Barragem, e a metodologia do
AllTraIn.
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Metodologia para Estimar as Consequências Económicas Aquando a Falha de uma
Barragem
Esta metodologia foi elaborada por duas entidades, The Bureau of Reclamation e pelo
Department of Homeland Security, e tem como objetivo determinar os impactos económicos,
diretos e indiretos, aquando a materialização de um perigo nas barragens. Dada a enorme
severidade das consequências a nível de perdas de propriedades e de perdas de vidas, foi
necessário desenvolver esta metodologia para que se pudesse estimar, a nível económico,
essas mesmas perdas.
Na determinação das consequências económicas, são imputados dois impactos, os diretos, e
os indiretos. Na obtenção dos impactos diretos1, estão incluídas as seguintes categorias:
 Perdas dos benefícios das barragens;
 Perdas materiais a jusante das barragens;
 Custos de reparação/substituição das barragens.
Na primeira categoria quando se verifica a materialização de um perigo sobre uma barragem,
todas as perdas de benefícios deverão ser incluídas nos custos da análise. Para que se possa
fazer uma estimativa dos custos, deverá ser considerado o volume de água libertado que dá
origem à perda de capacidade de geração de energia hidroelétrica e à perda de capacidade de
abastecimento de água. Para esta categoria de perda de benefícios, é ainda imprescindível a
verificação do tempo de reconstrução e do período da capacidade de abastecimento de água
para as várias subcategorias, para que se possam calcular as perdas nesse período.
As subcategorias referidas anteriormente são:









O abastecimento de água para irrigação agrícola;
O abastecimento de água municipal e industrial;
A geração de energia hidroelétrica,
As atividades de recreio
A redução dos danos de inundações
A fauna e na flora
O abastecimento de águas tratadas
A taxa de desconto e período de análise

1

Impactos diretos são os custos e/ou despesas de capital a incluir diretamente após a materialização de um
determinado perigo.
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Cada uma destas subcategorias tem uma forma específica de determinação dos seus custos.
Mas, e por forma a não tornar esta análise muito extensa não serão demonstradas as etapas de
obtenção desses valores.
Na segunda categoria, estão incluídos os custos de substituição de infraestruturas residenciais,
comerciais e industriais, bem como os custos de substituição de infraestruturas viárias,
nomeadamente, estradas, pontes, caminho-de-ferro, entre outros. Para que melhor se
conheçam os danos que resultaram das inundações (resultantes dos acidentes em barragens),
deve ser obtido um mapa de inundação desse mesmo cenário.
Seguidamente é descrito, resumidamente, a metodologia utilizada pelo The Bureau of
Reclamation para estimar os danos a jusante da barragem:
 Um polígono que define a extensão máxima da inundação, resultado da falha da
barragem, é obtido e usado como um esboço.
 Os dados das edificações mais recentes, dos censos, das edificações empresariais e da
agricultura são agregados e analisados para os municípios afetados. Estes dados são
importados para o Environmental Systems Research Institute (ESRI) ArcGIS.
 As funções geoprocessadas dos SIG são realizadas sobre vários recursos de dados.
Estes produzem quantidades de dados, contagens e áreas dos vários recursos
envolvidos no limite da inundação.
 Quaisquer dados, não num formato de banco de dados espaciais, são interpretados nos
monitores e gravados.
 É criado um formulário de resumo para os vários temas de dados.
Atualmente o The Bureau of Reclamation tem usado outras metodologias para determinar os
limites da inundação. Ainda são utilizados os SIG, mas agora incorporam o software HAZUS,
desenvolvido pela Federal Emergency Management Agency (FEMA), sob contrato com o
National Institute of Building Sciences (NIBS). O HAZUS é um software Americano,
padronizado, aplicável à metodologia de avaliação de riscos para analisar as perdas aquando
inundações, furacões, e terremotos.
O software acima supracitado é acompanhado de uma manual de utilizador (de 355 páginas)
onde está detalhado todo o procedimento a ter em consideração aquando o seu uso. Então, e
uma vez mais, como se torna um processo bastante extenso não será aqui descrito.
Para que se possa fazer uma estimativa dos custos de reparação/substituição de uma barragem
após a materialização de um perigo, será necessário conhecer, à priori, o seu custo total de
construção. Esses valores dos custos de construção serão então atualizados para o ano
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corrente em que ocorre o acidente na barragem, ou seja, determina-se o Valor Atualizado
Líquido (VAL).
Quando há a falha de uma barragem, não é intrínseco que toda a barragem tenha de falhar, ou
seja, apenas determinadas partes da mesma podem não cumprir com os seus requisitos,
nomeadamente, comportas, turbinas, etc. Para que seja mais rápido e mais económico a
determinação dos custos destas partes específicas, recorre-se ao Reclamation’s Cost
Estimating Croup no Technical Service Center. Esta estimativa de custos pode também ser
efetuada por construtoras ou engenheiros.
Anteriormente referiu-se que os impactos económicos poderiam ser diretos ou indiretos, e fezse referência aos impactos económicos diretos. Em relação aos impactos indiretos, estes são
medidos em termos de alterações do mercado de trabalho tendo em conta o valor monetário
que isso acarreta. Uma vez estes impactos representarem a maior percentagem de
consequências económicas resultantes da falha de uma barragem, foi criado um método
(Computable General Equilibrium (CGE)) específico para a sua determinação. Este método
analisa como responderia o mercado de trabalho a uma hipotética falha de uma barragem.
No método CGE cada agente económico concentra a sua energia, tempo e recursos na
maximização do bem-estar económico ou na minimização das perdas.
A avaliação dos impactos indiretos é efetuada usando como recurso o Economic
Consequences Assessment Model (ECAM), que consiste na utilização do método CGE e do
conjunto de dados IMPLAN2.
Após ser definida uma área de impacto económico, cada município, na região de impacto, é
confrontada com cinco possíveis impactos adversos:





Redução da produção laboral devido a inundações
Redução de capital devido a inundações
Armazenamento de água devido ao reduzido abastecimento de água para fins agrícolas
Armazenamento de água devido ao reduzido abastecimento de água para fins
municipais ou industriais
 Perdas na secção do turismo

2

IMPLAN é a única fonte de dados disponível com um grande nível de detalhe, com contas internas consistentes
e uma ampla disponibilidade de dados. Esta fonte de dados foi produzida pelo Minnesota Impact Planning
Group.
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Cada um deste impacto pode atuar de forma isolada ou em grupo para cada um dos
municípios. O modelo determina alterações monetárias e de quantidade em cada mercado
como resultado de um evento externo, logo após esse facto, calcula a variação global de
produção anual e de emprego para a área em estudo.
Metodologia AllTraIn
Até aqui já se tinha referido que o enfoco do
está a ser analisado nesta dissertação, mas, a
neste trabalho. Sendo o AllTraIn focado nas
como já foi referido anteriormente, foca a
nomeadamente, as barragens.

trabalho AllTraIn é em tudo diferente do que
metodologia de análise, baseia-se, em muito,
infraestruturas viárias, esta dissertação, e tal
sua atenção nas infraestruturas hidráulicas,

Todas as subsecções que foram definidas anteriormente remontam os passos a serem adotados
para esta dissertação. Ao nível das consequências locais, esta metodologia pretende
determinar os tempos e os custos de reconstrução. Estes custos são o resultado dos impactos
sentidos provocados pelos fenómenos locais de origem natural ou humana (quadro 2.7 e 2.8)
ao nível dos ativos.
Quadro 2.7- Consequências Locais Resultantes dos Fenómenos Locais de Origem Natural
(adaptado do WP2, AllTraIn, 2015)
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Quadro 2.8- Consequências Locais Resultantes dos Fenómenos Locais de Origem Humana
(adaptado do WP2, AllTraIn, 2015)

Para que a determinação dos custos, anteriormente referidos, sejam determinados de uma
forma mais simples, será necessário definir todas as características dos impactos bem como
todas as características das barragens. Com intuito de simplificar o objetivo supracitado, o
WP3 limitou a implementação dos critérios para a avaliação de vulnerabilidades a vários tipos
de infraestruturas viárias, entre elas, as pontes e os tuneis, e agrupou as suas características
mais relevantes (figura 2.5).

Figura 2.5- Principais Características Usadas para Descrever as Infraestruturas Viárias
(adaptado do WP3, AllTraIn, 2015)
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Tendo sempre em mente a clarificação e simplificação da obtenção dos critérios para a
avaliação de vulnerabilidades das infraestruturas, seguindo a figura 2.5, retirada do trabalho
referido anteriormente, após o conhecimento dos possíveis perigos (conhecidos no WP2) que
poderiam causar perturbações nas infraestruturas, também a análise dos impactos e das
consequências locais são limitados. Ou seja, os impactos são analisados em termos de
obstruções, impactos estruturais e impactos operacionais enquanto as consequências locais
são analisadas apenas em tempo e custos de reconstrução. Conclui-se então que a relação
entre estes dois conjuntos depende de vários tipos fatores de vulnerabilidades físicas
associadas a cada tipo de infraestruturas. No quadro 2.2, são apresentados como exemplo, os
fatores que incluem as características mais importantes que afetam as vulnerabilidades físicas
das pontes.
Quadro 2.9- Fatores que Regem a Vulnerabilidade Física das Infraestruturas Viárias (pontes)
(adaptado do WP3, AllTraIn, 2015)
Fatores estruturais que afetam a vulnerabilidade física
Tipo de construção
Vão
Altura
Comprimento
Condições Estruturais
Sistema
Secção Transversal Material
1. Ponte Viga
1. Sólida
1. Betão
1. Mau estado de
2. Ponte Estaiada
2. Oca
2. Aço
conservação e tempo de
1. Vão ≤ v1
1. Altura ≤ h1
1. Comprimento ≤ c1
3. Ponte Suspensa
3. Treliça
3. Material Composto
vida útil ultrapassado
2. v1 ≤ Vão ≤ v2 2. h1 ≤ Altura ≤ h2 2. c1 ≤ Comp. ≤ c2
4. Ponte Móvel
4. Betão Pré- Esforçado
2. Bom estado de
3. Altura ≥ v2
3. Altura ≥ h2
3. Comprimento ≥ c2
5. Ponte Coberta de Terra
conservação e tempo de
6. Outras
vida útil ultrapassado
Localização dos Pilares da Ponte
Sistema de Fundações
Tipo de Faixa/Pavimento
Estruturas auxiliares (apenas com carris)
1. Na água
1. Fundações Profundas
1. Madeira/Travessas de betão/Carris 1. Com passagem
2. Na terra
2. Fundações diretas
2. Asfalto/Betuminoso/Betão
2. Sem passagem
3. Combinadas
Fatores Naturais que Afetam a Vulnerabilidade Física
Caracteristicas da passagem
Condições Geológicas/Geotécnicas das Fundações
1. Rocha dura
1. Lago/Rio Estreito
2. Rocha Macia/Solo Duro
2. Mar/Ocenao
3. Solo Macio
3. Terreno Plano
4. Vale
Fatores do Tráfego que Afetam a Vulnerabilidade Física
Categoria do Tráfego
Categoria do Tráfego Debaixo da Ponte
Tipo de Tráfego Volume de Tráfego
1. Autoestrada
1. Navio (Rio)
1. Passageiros
1. Média Diária Anual
2. Estrada Normal
2. Navio (Mar)
2. Comercial
2. Hora de Ponta
3. Ponte Ferroviária Rápida
3. Estrada
3. Tráfego Misto
4. Ponte Ferroviária Normal 4. Carris

Tanto a figura 2.5, como o quadro 2.9, serão apresentados mais à frente com maior detalhe de
forma adaptada às barragens.
Após a determinação dos critérios para a avaliação de vulnerabilidades de barragens,
determinam-se o tempo e os custos de reconstrução. O exemplo que se segue é feito ao nível
das infraestruturas viárias, sendo que mais à frente haverá a adaptação para as barragens. E
tem como base a conjugação das características dos impactos com as características das
infraestruturas.
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 Descrição da infraestrutura
Cada infraestrutura, 𝐼𝑛𝑓𝑖 , será descrita por um conjunto de fatores que descrevem as suas
características em termos estruturais, naturais e em relação ao seu tráfego. Estes fatores têm
influência nas vulnerabilidades das infraestruturas em termos de custos e tempo de
reconstrução:



Infi C1i , C2i ,...,Cli ,...T1i , T2i ,...Tmi , CT1i , CT2i ,...CTni



(2)

Onde:
 𝐶𝑙𝑖 São os fatores, l, estruturais, naturais ou do tráfego que afetam a vulnerabilidade
física em termos de custos de reconstrução (CR) apenas para a infraestrutura i
 𝑇𝑚𝑖 São os fatores, m, estruturais, naturais ou do tráfego que afetam a vulnerabilidade
física em termos de tempo de reconstrução (TR) apenas para a infraestrutura i
 𝐶𝑇𝑛𝑖 São os fatores, n, estruturais, naturais ou do tráfego que afetam a vulnerabilidade
física tanto em termos de custos como em tempo de reconstrução para a infraestrutura
i
 Descrição do impacto
Cada impacto, 𝐼𝑚𝑝𝑗 , será descrito, em pormenor, por um conjunto de características que
devem incluir, pelo menos, o evento inicial que conduz ao impacto e à sua magnitude:
Im p j EI j , M j 

(3)

Onde:
 𝐸𝐼𝑗 É o evento inicial EI que leva ao impacto j
 𝑀𝑗 É a magnitude M do impacto j
 Exposição
A exposição terá dois valores diferentes para cada infraestrutura 𝐼𝑛𝑓𝑖 , um medido em termos
de custos de reconstrução (𝐸𝑥𝑝𝑖𝐶𝑅 ) e outro medido em termos de tempo de reconstrução
(𝐸𝑥𝑝𝑖𝑇𝑅 ), ambos dependendo apenas das características da infraestrutura, dependendo de um
conjunto de fatores. Mesmo que os fatores estruturais (geometria, sistema de construção, etc.)
prevaleçam sobre os fatores naturais ou do reservatório na avaliação da exposição, nenhum
dos fatores é excluído nesta fase. Portanto, a avaliação da exposição em termos de custos de
reconstrução, será feita da seguinte forma:
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ExpiCR em termos de custos de reconstrução  f C1i , C2i ,...CT1i , CT2i ,...CTni



(4)

enquanto a exposição em termos de tempo de reconstrução será avaliado de forma
semelhante:



ExpiTR em termos de tempo de reconstrução  f T1i , T2i ,...Tmi ,...CT1i , CT2i ,...CTni



(5)

Portanto, para todas as infraestruturas do mesmo tipo (pontes, tuneis, etc. ), a exposição (para
as pontes, por exemplo) deve ser medida separadamente em termos de custos e tempo de
reconstrução, dependendo apenas dos fatores da infraestrutura (que podem ser diferentes para
cada caso). Por exemplo, para cada ponte (Ponte A,…, P … N, sendo N o número de pontes
consideradas):
i. N valores de exposição serão avaliados em termos de custos de reconstrução,
dependendo apenas dos fatores da infraestrutura C e CT, tal como apresentado no
quadro 2.10:
ii.
Quadro 2.10- Avaliação da Exposição em Termos de Custos de Reconstrução (adaptado do
WP3, AllTraIn, 2015)
ID
Fatores (Estruturais
Infraestrutura reconstrução
Ponte A
C1A
C2A
…
…
…
Ponte P
C1P
C2 P

| Naturais | Tráfego) que afetam a vulnerabilidade física em termos de custos de Exposição
(CR)
A
A
A
A
…
…
…
…
Cl
CT1
CT2
CTn
ExpCRA

…

…

…

iii.

…

…
…

…
Cl P
…

…
…
…

…

…

CT1 P
…

CT2 P
…

…
…
…

…
CTn P
…

…
…
…

…
ExpCRP
…

N valores de exposição serão avaliados em termos de tempo de reconstrução,
dependendo apenas dos fatores da infraestrutura T e CT, como apresentado no quadro
2.11:

Quadro 2.11- Avaliação da Exposição em Termos de Tempo de Reconstrução (adaptado do
WP3, AllTraIn, 2015)
ID
Fatores (Estruturais
Infraestrutura reconstrução
Ponte A
T1A
T2A
…
…
…
Ponte P
T1P
T2 P

| Naturais | Tráfego) que afetam a vulnerabilidade física em termos de tempo de Exposição
(TR)
A
A
A
A
…
…
…
…
Tm
CT1
CT2
CTn
ExpTRA

…

…

…

…

…
…

…
Tm P
…

…
…
…

…

…

CT1 P
…

CT2 P
…

…
…
…

…
CTn P
…

…
…
…

…
ExpTRP
…

 Vulnerabilidade
A vulnerabilidade terá um diferente conjunto de valores para cada infraestrutura, 𝐼𝑛𝑓𝑖 ,e para
cada impacto, 𝐼𝑚𝑝𝑗 , metade medido em termos de custos de reconstrução (𝑁 × 𝑃 valores de
𝐶𝑅
𝑉𝑢𝑙𝑖𝑗
, onde P representa o número de impactos que afetam as N infraestruturas) e a outra
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𝑇𝑅
metade de valores é medida em termos de tempo de reconstrução (𝑁 × 𝑃 valores de 𝑉𝑢𝑙𝑖𝑗
).

Todos estes valores dependem das características da infraestrutura, descrito por um conjunto
de fatores, e pelas características do respetivo impacto, nomeadamente em termos de
fenómenos locais que conduzem a um determinado impacto e à sua magnitude.
É esperado que a magnitude do impacto seja avaliada através de um número limite e que o
detalhe da sua análise seja feito da mesma forma como é feito para outra componente em
análise.
Portanto, a vulnerabilidade será avaliada em termos de custos de reconstrução da
infraestrutura 𝐼𝑛𝑓𝑖 no que diz respeito ao impacto j, da seguinte forma:



VulijCR em termos de custos de reconstrução  f C1i , C21 ,...Cli ,...CT1i , CT2i ,...CTni , EI j , M

j


(6)

e da mesma forma para o tempo de reconstrução:



VulijTR em termos de custos de reconstrução  f T1i , T2i ,...Tmi ,...CT1i , CT2i ,...CTni , EI j , M j



(7)
Portanto, para cada infraestrutura (pontes e tuneis), a vulnerabilidade deve ser avaliada de
forma separada em termos de custos e tempo de reconstrução, dependendo ambos dos fatores
das infraestruturas e dos impactos considerados.
Para uma única ponte, por exemplo, a vulnerabilidade pode ser avaliada da seguinte forma
(para todos os impactos relevantes), tal como apresentado no quadro 2.12 e no quadro 2.13:
 Em termos de custos de reconstrução:
Quadro 2.12- Avaliação da Vulnerabilidade em Termos de Custos de Reconstrução (adaptado
do WP3, AllTraIn, 2015)
Caracteristicas
impacto
EI1
M1
EI2

M2

…
EIj

…
Mj

…
EIP

…
MP

ID Infraestrutura: Ponte i
do Fatores (estruturais | Naturais | Tráfego) que afetam a vulnerabilidade física em termos de custos de Vulnerabilidade
reconstrução
(CR)
…
…
…
…
C1i
C2i
Cli
CT1i
CT2i
CTni
VulCRi,1
C1i
…

C2i
…

C1i
…

C2i
…

C1i

C2i

…
…
…
…
…

Cli
…
Cli
…
Cli

…
…
…
…
…

CT1i
…

CT2i
…

CT1i
…

CT2i
…

CT1i

CT2i

…
…
…
…
…

CTni
…
CTni
…
CTni

…
…
…
…
…

VulCRi,2
…
VulCRi,j
…
VulCRi,P

 Em termos de tempo de reconstrução:
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Quadro 2.13- Avaliação da Vulnerabilidade em Termos de Tempo de Reconstrução (adaptado
do Wp3, AllTraIn, 2015)
Caracteristicas
impacto
EI1
M1
EI2

M2

…
EIj

…
Mj

…
EIP

…
MP

ID Infraestrutura: Ponte i
do Fatores (estruturais | Naturais | Tráfego) que afetam a vulnerabilidade física em termos detempo de Vulnerabilidade
reconstrução
(TR)
…
…
…
…
T1i
T2i
Tmi
CT1i
CT2i
CTni
VulTRi,1
T1i
…

T2i
…

T1i
…

T2i
…

T1i

T2i

…
…
…
…
…

Tmi
…
Tmi
…
Tmi

…
…
…
…
…

CT1i
…

CT2i
…

CT1i
…

CT2i
…

CT1i

CT2i

…
…
…
…
…

CTni
…
CTni
…
CTni

…
…
…
…
…

VulTRi,2
…
VulTRi,j
…
VulTRi,P

 Considerações Finais
Após a consideração de todas as infraestruturas e de todos os impactos, a exposição e a
vulnerabilidade podem ser expressas da seguinte forma, tal como apresentado nos quadros
2.14,2.15 e 2.16:
i.
Exposição
A exposição apenas depende das características das infraestruturas, mesmo que os fatores que
regem os custos e tempo de reconstrução difiram. Portanto, a exposição adotará dois valores
para cada infraestrutura, um apresentando os custos de reconstrução e outro apresentando o
tempo de reconstrução. No caso de N pontes, por exemplo, 2 × 𝑁 valores serão obtidos para a
exposição:
Quadro 2.14- Obtenção da Exposição em Termos de Custos de Reconstrução e Tempo de
Reconstrução (adaptado do WP3, AllTraIn, 2015)
Infraestrutura
(A-Ponte, B- InfA1
Tunel, etc…)
Exposiçãoe em
termos
de
custos
de ExpCRA1
reconstrução
(ExpRC)
Exposição em
termos
de
tempo
de ExpTRA1
reconstrução

…

InfAi

…

InfAN

InfBi

…

…

ExpCRAi

…

ExpCRAN ExpCRB1 …

ExpCRBi

…

…

ExpTRAi

…

ExpTRAN ExpTRB1 …

ExpTRBi

…

InfB1

…

(ExpTR)

ii.
Vulnerabilidade
A vulnerabilidade depende não só das características das infraestruturas, cujos fatores que
regem o tempo e os custos de reconstrução possam diferir, como dependem também das
características dos impactos. Portanto, a vulnerabilidade terá 2 × 𝑃 valores diferentes para
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cada infraestrutura (multiplicado pelo nível de magnitude considerado), em que um P será
determinado pelos custos de reconstrução, enquanto o outro P será obtido pelo tempo de
reconstrução, sendo P o valor total de impactos considerados na análise.
Portanto, em termos de custos de reconstrução, o resultado final será:
Quadro 2.15- Determinação da Vulnerabilidade em Termos de Custos de Reconstrução
(adaptado do WP3, AllTraIn, 2015)
VulCR
Imp1(IE1, M1)
…
Impj(IEj, Mj)
…
ImpP(IEP, MP)

…

InfA1
A1,1

…

A1,j

…
…

A1,P

…
…

CR

Vul
…

CR

Vul
…

CR

Vul

Infraestrutura ID (A- Ponte B- Tunel, etc…)
InfAi
…
InfB1
…
InfBi
Ai,1

…

Ai,j

…
…

Ai,P

…
…

CR

Vul
…

CR

Vul
…

CR

Vul

B1,1

…

B1,j

…
…

B1,P

…
…

CR

Vul
…

CR

Vul
…

CR

Vul

…

CR

Vul
…

Bi,1

…

CR

Vul
…

Bi,j

…

CR

Vul

Bi,P

Em termos de tempo de reconstrução o resultado final será:
Quadro 2.16- Determinação da Vulnerabilidade em Termos de Tempo de Reconstrução
(adaptado do WP3, AllTraI, 2015)
VulTR
Imp1(IE1, M1)
…
Impj(IEj, Mj)
…
ImpP(IEP, MP)

…

InfA1
TR

Vul
…

A1,1

…
…
…

VulTRA1,j
…
…
TR
Vul A1,P …

Infraestrutura ID (A- Ponte B- Tunel, etc…)
InfAi
…
InfB1
…
InfBi
TR

Vul
…

Ai,1

…
…
…

VulTRAi,j
…
…
TR
Vul Ai,P …

TR

Vul
…

B1,1

…
…
…

VulTRB1,j
…
…
TR
Vul B1,P …

…

TR

Vul
…

Bi,1

…

VulTRBi,j
…
…
VulTRBi,P

De entre as duas metodologias analisadas nesta subsecção constata-se que poderiam as duas
servir como modelo para a determinação do tempo e dos custos de reconstrução. Mas, de
forma a manter as mesmas linhas, seguidas desde o início desta dissertação, a metodologia
utilizada será a do AllTraIn.
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3 ADAPTAÇÃO DA METODOLOGIA PARA
VULNERABILIDADES ÀS BARRAGENS

AVALIAÇÃO

DE

Anteriormente, ficou explícito que esta dissertação se baseia na mesma abordagem que o
trabalho “AllTraIn”. Tendo isso em mente, neste capítulo será apresentado com maior detalhe,
e rigor, a aplicação dessa metodologia.
Visão Geral da Metodologia Proposta para este Trabalho, para a Avaliação de
Vulnerabilidades
Na figura 1.1 foi apresentado o fluxograma que se deve ter em conta na análise desta
dissertação. Mas como este capítulo serve para fazer as necessárias adaptações à metodologia,
e como a mesma vai ser descrita com maior pormenor, na figura 3.1 será apresentado o
mesmo fluxograma mas com maior detalhe.

Figura 3.1- Avaliação da Vulnerabilidade dos Ativos para um Impacto Específico, e a Sua
Relação com a Exposição de Ativos no Contexto Global desta Dissertação (adaptado do
WP3, AllTraIn, 2015)
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Tendo em conta o fluxograma anterior, para que melhor se conheça a metodologia desta
dissertação, será necessário descrever em detalhe todo o processo. Portanto, é necessário:
 Conhecer o perigo inicial (e.g. precipitação extrema), perigo esse que vai originar um
fenómeno local (e.g. fluxo de detritos). As causas podem ser diretas (precipitação
extrema que causa fluxo de detritos) ou indiretas. As últimas são representadas pela
caixa a tracejado, uma vez poderem existir passos intermédios para a sua
determinação. No entanto, esta metodologia apenas foca a sua atenção na causa inicial
e na final. Em alguns casos o evento inicial pode ser idêntico ao fenómeno local.
Devido à recolha bibliográfica que se efetuou no capítulo anterior para determinar os
eventos iniciais e os fenómenos locais, nesta fase da dissertação já não será necessário
repetir o mesmo procedimento, uma vez já serem conhecidas todas as possíveis causas
de ocorrência de calamidades.
 Verificar a ligação dos fenómenos locais apresentados no quadro 2.3 e 2.4 aos
impactos. Esta ligação consiste em determinar os impactos originados ao nível das
obstruções, dos impactos estruturais e dos impactos operacionais.






Obstruções: Resíduos/detritos que resultam da ocorrência de um acidente com
barragens. Como os impactos serão apenas estudados ao nível da represa, as
obstruções que se irão fazer sentir também serão apenas analisados a esse
nível. Exemplo: Destroços de barragens que após a sua rotura deverão ser
retirados para dar início, ou não, à sua reconstrução.
Impactos operacionais: há uma falha total ou parcial dos elementos que
constituem a barragem. Exemplo: Avaria de turbina causada por uma descarga
elétrica, provocada por intensas trovoadas.
Impactos estruturais: Degradação ou destruição de parte do corpo das
barragens. Exemplo: rotura da fundação, degradação do corpo das barragens,
etc.

Tendo em conta os três níveis de impactos definidos, e os ativos que vão ser analisados, resta
determinar que tipos de impactos de origem natural e humana que se irão manifestar nesses
ativos, conforme representado nos quadros de 3.1 a 3.5.
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Quadro 3.1- Impactos Resultantes de Fenómenos Locais de Origem Natural
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Quadro 3.2- Impactos Resultantes de Fenómenos Locais de Origem Natural, Continuação.
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Quadro 3.3- Impactos Resultantes dos Fenómenos Locais de Origem Natural, Continuação
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Quadro 3.4- Impactos Resultantes de Fenómenos Locais de Origem Humana
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Quadro 3.5- Impactos Resultantes de Fenómenos Locais de Orgem Humana, Continuação.

 Focar sobre as consequências locais, ou seja, sobre os danos que são infligidos direta e
localmente sobre os ativos. E estão ainda incluídos os custos de reconstrução, bem
como o tempo de reconstrução do ativo. Que consistem em:
1. Custo de reparação/reconstrução: todos os danos existentes no corpo ou nos
equipamentos da barragem que necessitem de ser reparados ou reconstruídos (tais
como, comportas, descarregadores de cheia, turbinas, etc.).
2. Tempo de reconstrução: duração que uma determinada barragem necessitará para ser
reconstruída e que não estará a cumprir com os objetivos aos quais está destinada (tais
como, abastecimento de água, produção de energia elétrica, rega, recreio, etc.). Devido
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às várias funções a que estas infraestruturas estão destinadas, vários danos podem
surgir com a sua inoperacionalidade.
Conclui-se assim que nesta fase do trabalho tanto os custos de reconstrução como o tempo de
reconstrução são importantes para a análise.
Sabe-se que após a materialização dos perigos, as consequências locais vão ser avaliadas em
termos de tempo e de custos de reconstrução. E é aí que o conhecimento dos impactos
originados pelos fenómenos locais são de extrema importância, porque conhecendo os
impactos, as suas características, e as da infraestrutura, a tarefa de determinação dos danos
económicos torna-se mais simples. Os dois critérios anteriormente referidos, (tempo e custos
de reconstrução) serão também associados à reparação de equipamentos necessários ao
funcionamento das barragens bem como à remoção de destroços. Então, para simplificar, o
enfoco da questão andará à volta das características que afetam a vulnerabilidade física das
barragens.
Previamente, antes de se proceder à determinação do tempo e dos custos de reconstrução, há
que limitar a avaliação das vulnerabilidades das infraestruturas estudadas nesta dissertação.
Então, tendo os pressupostos anteriores em mente, a metodologia para a determinação das
vulnerabilidades físicas assenta nos seguintes princípios:
a) Apoiando a ideia no EC (2010), o grau de vulnerabilidade deve ser apresentado numa
escala [0-1], dependendo das características das barragens. E a sua avaliação deve ter
em conta as características dos perigos.
b) A vulnerabilidade é influenciada pela escala de análise, ou seja, depende se a análise é
feita ao nível dos ativos a jusante da barragem (residências, equipamentos, etc.) ou se
é feita ao nível das componentes/elementos que constituem as barragens (comportas,
turbinas, descarregadores de cheia, etc.) e do tipo de barragem (de betão, em aterro).
Mas, anteriormente, já se tinha definido que as vulnerabilidades iriam ser analisadas
em relação ao tipo de barragem e aos elementos responsáveis pela descarga de água.
c) As vulnerabilidades são afetadas pelas múltiplas características das infraestruturas, e
pela diversidade de infraestruturas hidráulicas desta categoria existentes. Para limitar a
análise das características das barragens, são agrupadas em três grupos (figura 3.1) as
que parecem ser as mais importantes. A escolha destes três grupos teve em conta os
grupos adotados pelo WP3, mas, em vez de se definirem as características sobre o
tráfego, definiram-se as características do reservatório, sendo esta uma das mais
importantes características das barragens, e a que mais afetam o meio circundante após
um acidente ocorrido com as mesmas.
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Figura 3.2- Principais Características Usadas para Descrever as Barragens (adaptado do WP3,
AllTraIn, 2015)
As três categorias que foram agrupadas seguem a seguinte classificação:
 Fatores estruturais, que incluem todas as características de vulnerabilidade associadas
às características físicas das barragens. Estas características irão influenciar a
suscetibilidade dos impactos considerados.
Estruturalmente, o comprimento do coroamento da barragem, a altura e os materiais utilizados
na sua construção são os fatores com maior influência relativamente à sua resistência quando
houver a materialização de um perigo. Mais à frente será explicado com maior detalhe a sua
importância quando se avaliam as vulnerabilidades físicas das barragens.
 Fatores naturais, que incluem as características dos locais onde são construídas as
barragens.
Ao analisar dados históricos e bibliográficos constatou-se que os perigos naturais e as
características geológicas/geotécnicas das fundações e do solo circundante à albufeira são
fatores naturais determinantes aquando a materialização de um perigo. Portanto, serão os
fatores a serem analisados em maior detalhe dentro desta categoria.
 Fatores do reservatório, que incluem as suas características.
Tendo em conta as características estruturais e naturais, conclui-se que haverá uma ligação
direta do volume de água armazenado, às área ocupada pela albufeira, às descargas, aos
sistemas de alerta e ao nível de cheia máxima provável.
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Para além da escolha destes fatores há que limitar ainda mais a análise, portanto, para que se
mantenha a coerência, e a simplicidade, aplica-se estes três fatores a:
1. Barragens de derivação e detenção de água em betão
2. Barragens de derivação e detenção de água em aterro
Como o número de ativos é superior ao que é apresentado neste ponto, optou-se por focar a
análise apenas nas estruturas de abastecimento e de controlo de água.
d) O cálculo do tempo e dos custos de reconstrução são determinados tendo em conta os
fatores de caracterização das barragens que serão determinados seguidamente. Estes
fatores não pretendem fazer uma análise de suscetibilidade.
e) Neste caso, a vulnerabilidade é apresentada de acordo com o grau de criticidade de um
evento, grau esse que influencia diretamente o quão catastrófico pode ser esse evento
para uma infraestrutura.

3.1

Caracterização de Barragens para a Avaliação das suas Vulnerabilidades

Após todas as limitações e considerações feitas nos capítulos anteriores, resta nesta secção
determinar e explicitar com maior pormenor tudo aquilo que foi feito tendo em conta a
avaliação das vulnerabilidades de barragens. À semelhança do que foi feito no WP3 (quadro
2.9), tem-se vindo a referir que para determinar as vulnerabilidades das infraestruturas é
necessário conhecer todas as suas características, sendo crucial fazer a sua caracterização.
Então, esta será feita para dois tipos de barragens, as de betão e as de aterro, fazendo uso dos
seus fatores de maior relevância.
Ao longo dos anos tem-se vindo a aprender muito com os sucessos das barragens, mas tem-se
aprendido ainda mais com os insucessos, o que leva a que se tenha um amplo conhecimento
do comportamento destas infraestruturas relativamente a vários fatores. Ao longo do
desenvolvimento deste trabalho alguns fatores vão sendo descartados, mas outros não, e esses
serão aplicados a três categorias bastante importantes: estrutural, natural e de reservatório.

3.1.1

Barragens de Betão

 FATORES ESTRUTURAIS

Diana Filipa Carvalho Marques

43

Análise de Critérios para a Avaliação de
Vulnerabilidades de Barragens ADAPTAÇÃO DA METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DE VULNERABILDADES ÀS
BARRAGENS

O grupo de fatores estruturais das barragens de betão está relacionado com características da
infraestrutura que influenciam a sua vulnerabilidade física, incluindo a sua geometria e as
suas características estruturais capazes de aumentar ou diminuir a sua resistência física.
Neste subcapítulo são complementados e referidos outros fatores estruturais que não foram
referidos anteriormente, nomeadamente, o tipo de construção. Esta subcategoria estrutural
identifica quais os sistemas de construção utilizados, as secções transversais e quais os
possíveis materiais a serem utlizados na construção destas barragens. Todos estes aspetos
construtivos são extremamente relevantes no que toca a tempo e a custos de reconstrução,
sendo mais ou menos económicos e mais ou menos morosos.


Sistema

Este fator descreve os possíveis tipos de sistemas de construção utilizados, nomeadamente a
betonagem por compactação com cilindros e a betonagem por despejo do betão. O processo
de betonagem por compactação com cilindros é relativamente recente, utilizado há cerca de
30 anos, e apresenta resultados mais económicos e de maior rapidez de execução. Logo, é o
mais utilizado. Este processo construtivo faz-se a partir de técnicas de compactação, é criado
um género de barragens construído pela sequência de colocação de camadas (cerca de 30 cm
cada) e depois compactadas com cilindros. No fim, têm-se um tipo de barragem como as de
gravidade, com a vantagem de ter sido construída num período de tempo mais reduzido e
consequentemente com custos de produção muito menores (Batista H.,2011). Relativamente à
betonagem por despejo de betão sabe-se que é um processo mais lento e menos económico.
Para este processo de construção são necessárias maiores quantidades de cofragens e o tempo
despendido é maior, uma vez o corpo da barragem ser executado faseadamente por blocos e o
espalhamento do betão é feito com auxílio de bulldozers (Moreira A., 2012).


Secção Transversal

Este fator está relacionado com a secção transversal das barragens de betão, que podem ter o
seguinte formato: Triangular, arco circular ou abóbada, entre outras secções.
Tal como se referiu no capítulo anterior, o formato da secção transversal das barragens de
betão assumem características próprias do seu formato. A sua forma confere às barragens uma
maior ou menos capacidade resistente após a solicitação de algumas cargas. Portanto, a
escolha do formato do perfil transversal tem de ter em conta o local e as possíveis cargas que
se irão fazer sentir ao longo do período de vida útil da mesma.
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Materiais

Este fator considera o tipo de material utilizado nas barragens de betão, permitindo
demonstrar os tipos de betões mais utilizados atualmente nestes tipos de construção. São
vários os betões que se podem utilizar, mas, contudo, a sua utilização tem de ser cuidada e
analisada, por forma a conferir o máximo de resistência ao corpo da barragem.
ALTURA
A altura da barragem é considerada uma característica geométrica, e é medida desde o ponto
mais baixo da fundação até ao coroamento. Segundo a Comissão Internacional das Grandes
Barragens (CIGB) esta característica geométrica serve para classificar estas infraestruturas em
grandes barragens. Para seguir esta classificação, as barragens têm de apresentar as seguintes
características (Jornada da Legislação sobre Segurança de Barragens, LNEC,1999):
a) Altura superior a 15 metros desde o ponto mais baixo até ao topo da barragem;
b) Altura entre os 10 metros e os 15 metros quando verifiquem pelo menos uma das
seguintes condições:
a.1)
Desenvolvimento do coroamento igual ou superior a 500m;
b.1)
Volume armazenado igual ou superior a 1 000 000 m3;
c.1)
Caudal de ponta de cheia superior a 2000 m3/s;
d.1)
Barragem com problemas especiais de fundação;
e.1)
Barragem com projeto não convencional;
Portanto, ao se definirem os valores da altura das barragens, mais tarde, será necessário ter em
conta esta classificação e outros fatores geométricos.
COMPRIMENTO DO COROAMENTO
O comprimento da barragem é medido em toda a extensão horizontal do coroamento do corpo
da mesma. Ao longo do comprimento do coroamento irão estar inseridos alguns dos
elementos a serem analisados nesta dissertação, nomeadamente, os descarregadores de cheia,
as comportas e as descargas de fundo. Portanto, a definição do comprimento da barragem terá
consequências na forma como a análise dos critérios para avaliação das vulnerabilidades será
analisada, tendo em conta outros fatores geométricos.

Diana Filipa Carvalho Marques

45

Análise de Critérios para a Avaliação de
Vulnerabilidades de Barragens ADAPTAÇÃO DA METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DE VULNERABILDADES ÀS
BARRAGENS

CONDIÇÔES ESTRUTURAIS
Este fator designa a condição atual de todas as componentes de uma barragem, incluindo as
suas fundações, a sua idade, bem como o nível de qualidade da manutenção durante a sua vida
útil. Este fator é preponderante na ação das cargas aplicadas à barragem. Por exemplo, se
ocorrer a situação de uma barragem com um tempo de vida útil elevado sem as devidas
manutenções, quando houver a solicitação extrema de cargas a barragem terá uma maior
probabilidade de não resistir. Então, e tal como se referiu anteriormente este é um dos aspetos
a ter especial atenção na análise em questão.
 FATORES NATURAIS
Os fatores naturais das barragens de betão incluem as características do ambiente em estado
natural onde a infraestrutura está localizada, esse facto influencia o seu comportamento em
relação aos impactos, nomeadamente as condições geológicas/geotécnicas das fundações, as
condições do solo dos taludes na envolvente e o caudal de ponta de cheia. Antes de se
proceder à construção das barragens, estes aspetos têm de ser avaliados, mas se porventura
houver algum dos aspetos que não seja devidamente analisado, após a materialização de um
determinado perigo poderão ocorrer consequências de nível avassalador. Anteriormente,
quando se agruparam os fatores a serem avaliados estavam incluídos os perigos, mas uma vez
já terem sido definidos anteriormente neste capítulo não carecem de explicação. No entanto,
serão avaliados outros fatores que não foram referidos anteriormente.


Condições Geológicas/Geotécnicas das Fundações

Este fator descreve as condições geológicas e geotécnicas encontradas no local e na
envolvente das fundações das barragens de betão, que vão desde rocha dura/sólida a solo
macio/compressível. Uma adequada, e cuidada prospeção geotécnica do local onde estarão
fundadas as fundações da barragem poderá diminuir significativamente os impactos sofridos
por um determinado perigo. Estas terão de assegurar uma adequada transmissão de cargas, por
forma a conseguir resistir às solicitações sofridas.


Características do Solo dos Taludes na Envolvente

Este fator descreve as condições naturais em que se encontram os taludes na envolvente da
albufeira bem como no vale a jusante das infraestruturas. Uma descuidada prospeção
geotécnica poderá ter consequências devastadoras. Por exemplo, se o nível freático dos
taludes for elevado e se porventura ocorrerem precipitações extremas, haverá a saturação do
solo. Aumentando assim a probabilidade do deslizamento dos taludes para a albufeira.
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Caudal de Ponta de Cheia

Fator que determina qual o caudal instantâneo máximo de uma dada situação de cheia,
assegura que o risco de galgamento da infraestrutura ou de inundação das áreas ribeirinhas é
admissível. Durante o período de conceção do projeto, este fator tem de ser analisado ao
pormenor, recorrendo a dados hidrológicos na zona. Se esta avaliação não for feita com
coerência os limites do mínimo e do máximo caudal podem ser adulterados, levando a
situações de consequências extremas.
 FATORES DO RESERVATÓRIO
Este fator identifica a possível existência de sistemas centralizados, que uma vez danificados
irão afetar outras infraestruturas ou sistemas na sua envolvente. Todos os fatores até aqui
analisados terão o seu grau de importância, mas, quando se analisam os fatores relativos ao
reservatório os cuidados devem ser redobrados, tornando estas os mais importantes nesta
análise.


Área Ocupada pela Albufeira

Este fator descreve a área ocupada pela albufeira da barragem, podendo a sua dimensão ser
maior ou menor.


Volume Armazenado

Este fator especifica a quantidade de água que é armazenada no reservatório. Este fator está
diretamente relacionado com o anterior. Quanto maior o volume de água armazenado, maior
será a área ocupada pela albufeira, e consequentemente maiores terão de ser as características
físicas da barragem.


Nível de Cheia Máxima Provável

Este fator descreve o nível máximo que a água pode atingir no reservatório, é o nível de água
acima do nível de pleno armazenamento. Se após a análise do caudal de ponta de cheia os
valores hidrológicos não ficarem bem definidos, e ocorrerem situações extremas de
precipitação, este nível poderá ser ultrapassado, levando a que possa ocorrer o galgamento da
represa.
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Sistemas de Alerta

Os sistemas de alerta no reservatório conferem um maior grau de confiança às populações.
Estes são da responsabilidade do dono de obra, e devem ser incluídos no Plano de Emergência
Interno (PEI). São estes sistemas os responsáveis pelo aviso à população sempre que as
barragens estejam sujeitas a uma situação de calamidade e pela comunicação ao dono de obra
de alguma eventual falha dos sistemas de descargas de cheia. Estes sistemas podem ajudar a
minimizar os danos após a ocorrência de um acidente com barragens. No entanto, estes
sistemas podem não estar funcionais, caso ocorra alguma situação impeditiva.
Feitas as considerações necessárias dos fatores estruturais, naturais e do reservatório, resta
agora apresentar a adaptação do quadro 2.9 para as barragens. No quadro 3.6 serão então
apresentados os fatores referidos anteriormente. Em alguns fatores houve a necessidade de
usar siglas para balizar os valores em questão, mas só mais à frente serão utilizadores valores
reais explicando cada consequência para cada determinado valor.
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Área ocupada pela albufeira
Ex. de categorias
1. Área ≤ a1
2. a1 ≤ Área ≤a2
3. Área ≥ a2

Condições geológicas/geotécnicas das
Ex. de categorias
1. Extrato rochoso duro
2. Extrato rochoso menos duro/solo duro
3. Solo mole

Ex. de categorias
1. Betonagem por compactação com cilindros
2. Betonagem por despejo do betão
3. Outros tipos de betonagem

Sistema
Ex. de categorias
1. Betão compactado com cilindro
2. Betão em massa
3. Betão autocompactável
4. Betão ciclópico
5. Outros betões

Materiais
Ex. de categorias
1. Altura ≤ h1
2. h1 ≤ Altura ≤ h2
3. Altura ≥ h2

Altura
Ex. de categorias
1. Comprimento ≤ d1
2. d1 ≤ Comprimento ≤ d2
3. Comprimento ≥ d2

Comprimento do coroamento

Fatores naturais que afetam a vulnerabilidade física
Características do solo dos taludes na envolvente
Caudal de ponta de cheia
Ex. de categorias
Ex. de categorias
1. Extrato rochoso
1. Caudal p. c. ≤ q1
2. Solos moles vegetados
2. q1 ≤ Caudal p. c. ≤ q2
3. Solos moles sem vegetação
3. Caudal p. c. ≥ q2
4. Declive
Fatores do reservatório que afetam a vulnerabilidade física
Volume armazenado
Nível de cheia máxima
Ex. de categorias
Ex. de categorias
1. Volume ≤ v1
1. Nível ≤ n1
2. v1 ≤ Volume ≤ v2
2. n1≤ Nível ≤ n2
3. Volume ≥ v2
3. Nível ≥ n2

Ex. de categorias
1. Triangular
2. Arco circular
3. Outras secções

Tipo de construção
Secção transversal

Barragem de betão (derivação e detenção de água)
Fatores estruturais que afetam a vulnerabilidade física

Sistemas de alerta
Ex. de categorias
1. Funcional
2. Não funcional

Ex. de categorias
1. Mau estado de conservação e
tempo de vida útil ultrapassado
2. Bom estado de conservação e
tempo de vida útil ultrapassado
3. Recente

Condições estruturais
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Quadro 3.6- Fatores que Regem a Vulnerabilidade Física (custos e /ou tempo de reconstrução)
de Barragens de Betão (derivação e detenção de água), Independentemente do Impacto
Considerado
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3.1.2

Barragens de Aterro

 FATORES ESTRUTURAIS
O grupo de fatores estruturais das barragens de aterro está relacionado com características da
infraestrutura que influenciam a sua vulnerabilidade física, incluindo a sua geometria e as
suas características estruturais. Estas barragens apenas se assemelham às anteriores pelas suas
funções. No entanto, no que toca à constituição física e estrutural são completamente
distintas. Estas barragens carecem de um maior rigor no seu dimensionamento devido aos
materiais que as constituem. Sendo estas barragens constituídas por materiais mais frágeis
acabam por ter um nível de insegurança muito superior quando comparadas com as barragens
de betão.
TIPO DE CONSTRUÇÃO


Sistema

Este fator descreve o tipo de sistema de construção utilizado, nomeadamente, se foi utilizado
o método de terra compactada, de aterros hidráulicos ou aterros semi - hidráulicos. O sistema
de construção de barragens em terra compactada consiste na repetição da colocação individual
de camadas de solo e que vão sendo compactadas. Este processo repete-se quantas vezes as
necessárias (Carvalho, D., Filho, J., 2004). Relativamente ao sistema de aterros hidráulicos,
estes processam-se por transporte e deposição do material por via húmida. Ou seja, são
efetuadas descargas de uma mistura sólida e de fluido sobre uma determinada área, onde a
maioria dos sólidos são depositados (Ribeiro L., 2000). Por último, o processo construtivo dos
aterros semi – hidráulicos, processa-se lançando o material do aterro com camiões basculantes
relativamente próximos da barragem, para que em seguida se separem e transportem os
materiais granulares finos, com auxílio da água, até ao núcleo (Neves, J., 2014).


Secção transversal

Este fator está relacionado com a secção transversal das barragens de aterro, que pode ser:
Trapezoidal. A configuração destas barragens já foi referida anteriormente, tal como se pode
verificar nas figuras 2.3 e 2.4.


Materiais

Este fator considera o tipo de material utilizado nas barragens de aterro, permitindo
demonstrar os tipos de materiais geológicos mais utilizados atualmente nestes tipos de
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construção. A escolha destes materiais recai sobre a sua resistência quando utilizados numa
obra desta dimensão.
ALTURA
A altura da barragem é considerada uma característica geométrica, e é medida desde a
superfície natural do solo e a parte superior do aterro. Na fase de dimensionamento destas
represas, há que ter em conta as finalidades às quais se vão destinar. Então, a altura das
barragens de aterro têm de ter em conta três aspetos: o consumo de água que se pretende
armazenar para consumo; o nível que se deseja elevar a água para torna-la aproveitável por
gravidade; a potência necessária para mover turbinas pequenas hidroelétricas ou moinhos
movidos pela água. Tal como para as barragens de betão, este parâmetro irá estar
compreendido entre valores, no que toca à determinação das consequências locais, mas,
apenas se irão estabelecer esses limites mais à frente.
COMPRIMENTO DO COROAMENTO
O comprimento da barragem é medido em toda a extensão horizontal do coroamento do
corpo da mesma. A escolha deste fator foi feita à semelhança das barragens de betão.
INCLINAÇÃO
Este fator tem a ver com a inclinação dos taludes de montante e jusante. Estes dois são
paralelos ao eixo do maciço e o talude de montante normalmente apresenta menor inclinação
que o de jusante. A inclinação refere a relação que indica quantas vezes a sua projeção
horizontal é maior que a sua projeção vertical. O dimensionamento dos paramentos é feito
para a fase de pleno armazenamento pois é quando há percolação neste paramento. O
paramento de jusante pode ser mais inclinado do que o paramento de montante porque não há
problemas de esvaziamento rápido. Este fator geométrico determina a resistência de uma
barragem de aterro.
PERMEABILIDADE DO TALUDE
Este fator é bastante importante nas barragens de aterro, uma vez ser crucial conhecer a
permeabilidade do solo que a constitui, por forma a saber se o material geológico é mais
adequado para o tipo de infraestrutura em questão. Este fator é uma condicionante de
particular relevância no estudo do esvaziamento rápido. Tendo em conta que a permeabilidade
do material que constitui o maciço estabilizador de montante é uma condicionante importante,
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deve utilizar-se um solo o mais permeável possível disponível no local para a construção
deste (Almeida P., 2013).
CONDIÇÕES ESTRUTURAIS
Este fator designa a condição atual de todas as componentes de uma barragem, incluindo as
suas fundações, a sua idade, bem como o nível de qualidade da manutenção durante a sua vida
útil. Este fator é avaliado a semelhança do que foi dito anteriormente para as barragens de
betão.
 FATORES NATURAIS
Os fatores naturais das barragens de aterro incluem as características do ambiente em estado
natural onde a infraestrutura está localizada, esse facto influencia o seu comportamento em
relação aos impactos, nomeadamente as condições geológicas/geotécnicas das fundações, as
condições do solo dos taludes na envolvente e o caudal de ponta de cheia. Tal como outros
fatores para as barragens de aterro este também é escolhido tendo em conta aquilo que foi
referido para as barragens de betão. Mas, neste caso, também será necessário proceder à
prospeção geotécnica dos materiais a serem utilizados na execução da represa de aterro para
que lhe sejam conferidos todos os requisitos de resistência.


Condições Geológicas/Geotécnicas das Fundações

Este fator descreve as condições geológicas e geotécnicas encontradas no local e na
envolvente das fundações das barragens de aterro, que vão desde rocha dura/sólida a solo
macio/compressível. Estas barragens são bastante diferentes das barragens de betão, sendo
construídas em vales largos, onde as fundações apresentam solos com características mais
pobres, nomeadamente solos argilosos e solos arenosos. Esta melhor adaptação ao tipo de
terreno da fundação deve-se à maior área da base que tem como consequência uma melhor
distribuição das cargas transmitidas às fundações, conferindo uma maior resistência aos
impactos sofridos.


Características do Solo dos Taludes na Envolvente

Este fator descreve as condições naturais em que se encontram os taludes na envolvente da
albufeira bem como no vale a jusante das infraestruturas. E este é mais um fator que tem em
conta aquilo que foi dito para as barragens de betão.
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Caudal de Ponta de Cheia

Fator que determina qual o caudal instantâneo máximo de uma dada situação de cheia, serve
para assegurar que o risco de galgamento da infraestrutura ou de inundação das áreas
ribeirinhas é admissível. Tal como o fator referido anteriormente, a previsão deste caudal
também tem em conta aquilo que foi supracitado para as barragens de betão.
 FATORES DO RESERVATÓRIO
Este fator identifica a possível existência de sistemas centralizados, que uma vez danificados
irão afetar outras infraestruturas ou sistemas na sua envolvente.


Área Ocupada pela Albufeira

Este fator descreve área ocupada pela albufeira da barragem, podendo a sua dimensão sendo
maior ou menor.
Volume armazenado
Este fator especifica a quantidade de água que é armazenada no reservatório. Este fator está
diretamente relacionado com o anterior. Quanto maior o volume de água armazenado, maior
será a área ocupada pela albufeira, e consequentemente maiores terão de ser as características
físicas da barragem.


Nível de Cheia Máxima Provável

Este fator descreve o nível máximo que a água pode atingir no reservatório, é o nível de água
acima do nível de pleno armazenamento. Se após a análise do caudal de ponta de cheia os
valores hidrológicos não ficarem bem definidos, e ocorrerem situações extremas de
precipitação, este nível poderá ser ultrapassado, levando a que possa ocorrer o galgamento da
represa podendo dar origem à rotura, sendo que os materiais que constituem esta barragem
apresentam menor resistência comparados com as barragens de betão.


Sistemas de Alerta

Os sistemas de alerta no reservatório conferem um maior grau de confiança às populações.
Estes são da responsabilidade do dono de obra e devem ser incluídos nos Planos de
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Emergência Interna. São estes sistemas os responsáveis pelo aviso à população sempre que as
barragens estejam sujeitas a uma situação de calamidade, e ainda alertam os donos de obra
para alguma falha que possa ocorrer nos sistemas de descarga de cheias. Estes sistemas
podem ajudar a minimizar os danos após a ocorrência de um acidente com barragens. No
entanto, estes sistemas podem não estar funcionais, caso ocorra alguma situação impeditiva.

Feitas as considerações necessárias dos fatores estruturais, naturais e do reservatório, resta
agora apresentar a adaptação do quadro 2.9 para as barragens. No quadro 3.7 serão então
apresentados os fatores referidos anteriormente. Em alguns fatores houve a necessidade de
usar siglas para balizar os valores em questão, mas só mais à frente serão utilizadores valores
reais explicando cada consequência para cada determinado valor.
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Área ocupada pela albufeira
Ex. de categorias
1. Área ≤ a1
2. a1 ≤ Área ≤ a2
3. Área ≥ a2

1. Extrato rochoso duro
2. Extrato rochoso menos duro/solo duro
3. Solo mole

Condições geológicas/geotécnicas das
fundações
Ex. de categorias

Ex. de categorias
1. Barragem de terra compactada
2. Barragem com aterros hidráulicos
3. Barragem com aterros semi- hidráulicos

Sistema

Altura

Ex. de categorias
Ex. de categorias
1. Argilas
1. Altura ≤ h1
2. Limos
2. h1 ≤ Altura ≤ h2
3. Areias
3. Altura ≥ h2
4. Maciços de materiais granulares
5. Outros materiais

Materiais

Ex. de categorias
1. Volume ≤ v1
2. v1 ≤ Volume ≤ v2
3. Volume ≥ v2

Volume armazenado

Ex. de categorias
1. Extrato rochoso
2. Solos moles vegetados
3. Solos moles sem vegetação
4. Declive

Inclinação

Permeabilidade do talude

Fatores do reservatório que afetam a vulnerabilidade física
Nível pleno de armazenamento
Ex. de categorias
1. Nível ≤ n1
2. n1≤ Nível ≤ n2
3. Nível ≥ n2

Ex. de categorias
1. Caudal p. c. ≤ q1
2. q1 ≤ Caudal p. c. ≤ q2
3. Caudal p. c. ≥ q2

Sistemas de alerta
Ex. de categorias
1. Funcional
2. Não funcional

Ex. de categorias
Ex. de categorias Ex. de categorias
1. Comprimento ≤ d1
1. Inclinação ≤ i1 1. Muito permeável
2. d1 ≤ Comprimento ≤ d2 3. 2. i1 ≤ Inclinação ≤ i2 2. Pouco permeável
Comprimento ≥ d2
3. Inclinação ≥ i3

Comprimento do coroamento

Fatores naturais que afetam a vulnerabilidade física
Características do solo dos taludes na envolvente
Caudal de ponta de cheia

Ex. de categorias
1. Trapezoidal

Tipo de construção
Secção transversal

Barragem em aterro (derivação e detenção de água)
Fatores estruturais que afetam a vulnerabilidade física

Ex. de categorias
1. Mau estado de conservação e
tempo de vida útil ultrapassado
2. Bom estado de conservação e
tempo de vida útil ultrapassado
3. Recente

Condições estruturais
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Quadro 3.7- Fatores que Regem a Vulnerabilidade Física (custos e /ou tempo de reconstrução)
de Barragens de Aterro (derivação e detenção de água), Independenetemente do Impacto
Considerado
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3.1.3

Ligação entre os Impactos e os Fatores que Afetam a Vulnerabilidade Física de
Barragens

Nesta subsecção procede-se ao cumprimento do objetivo deste trabalho, que consiste na
determinação de como as características das infraestruturas influenciam o grau de
vulnerabilidade, para um determinado impacto causado por um perigo.
Para explicar como as características dos impactos e as características das barragens
influenciam a determinação do grau de vulnerabilidade, recorre-se a alguns dados históricos
utilizados no capítulo anterior quando se estudou os possíveis fenómenos locais que deram
origem a acidentes com barragens.
Então, antes de se verificar a ligação aqui em questão, resta apenas referir que apesar das
inúmeras características apresentadas nos quadros 3.6 e 3.7, nem todas elas serão relevantes
para um determinado fenómeno local específico.
 Precipitações Extremas na Barragem de Banqiao
Após precipitações extremas, para esta barragem, o impacto sentido na represa foi o
galgamento. Por esta ser de enrocamento, os materiais que a constituíam não tinham uma
resistência tão elevada como o betão, ao sofrer a transposição de água para jusante não
resistiu e colapsou.
Ao nível de impactos estruturais, o colapso da barragem foi o resultado da súbita subida do
nível da água. Em relação aos fatores que afetam a vulnerabilidade física das barragens, há
que ter em consideração os fatores estruturais, naturais e os do reservatório. Todos estes
fatores são complementados com algumas das características mais importantes.
Para esta barragem, se a recolha dos dados hidrológicos tivesse sido feita com um elevado
rigor, provavelmente o caudal de ponta de cheia que foi atingido não teria ultrapassado os
limites impostos, ou seja, o caudal rondaria q1 ≤ Caudal p. c. ≤ q2. Mas, como os limites
foram adulterados, Caudal p. c. ≥ q2, o volume do reservatório também sofreu alterações,
Volume ≥ v2, ultrapassando assim o nível pleno de armazenamento, Nível ≥ n2, resultando
no galgamento, porque o comprimento do coroamento (Comprimento ≤ d1) e altura (Altura ≤
h1) não foram suficientes para o conseguir reter.
Concluindo-se que, para esta situação, para o mesmo caudal observado, se a altura e o
comprimento do coroamento fossem superiores, Altura ≥ h2 e Comprimento ≥ d2, se os solos
dos taludes contivessem bastante vegetação retendo parte do escoamento e se os materiais
utilizados fossem mais resistentes, o volume do reservatório que aumentou seria o mesmo, v1
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≤ Volume ≤ v2, encontrando-se num intervalo aceitável, e o nível pleno de armazenamento
tinha sido, n1≤ Nível ≤ n2. Reduzindo assim o grau de vulnerabilidade, que se observado
numa escala de [0-1] este tenderia para 0.
 Sismo na Barragem de Fujinuma
A queda de elevação da crista desta barragem após o sismo deveu-se ao deslizamento
induzido, sismicamente, de terras. A redução de elevação da crista da barragem permitiu a
libertação lenta de água. Após o galgamento, o corpo da barragem foi sofrendo erosão e
acabou por ceder completamente.
No caso desta barragem ocorreram mais do que um impacto devido aos sismos. Ou seja,
ocorreu o galgamento e houve o movimento gravitacional dos taludes da represa.
Se os materiais que constituíssem a barragem e as fundações fossem mais resistentes, após os
deslocamentos sísmicos, estes teriam conferido uma maior resistência ao talude, impedindo o
seu movimento gravitacional.
Para além dos materiais, também os sistemas de construção da barragem e a inclinação que
os seus taludes deveriam ter. Do ponto de vista da segurança, quanto menos inclinados forem
os taludes maior será a segurança mas também tanto maior será o custo. O dimensionamento
deverá procurar a inclinação máxima compatível com os materiais empregues e as condições
de fundação, então a inclinação de veria ser menor, Inclinação ≤ i1, para conseguir colmatar a
queda de elevação da crista.
Outro aspeto que levou à rotura foi o galgamento, e este deveu-se a uma redução da altura da
barragem, Altura ≤ h2, tal como se tinha referido anteriormente. Estruturalmente, o limite foi
ultrapassado, e como a barragem já não tinha as condições resistentes iniciais esta acabou por
ceder. Aumentando assim drasticamente o grau de vulnerabilidade, que se observado numa
escala de [0-1] tenderia para 1.
 Deslizamento de Taludes na Barragem de Vajont
Este impacto deveu-se a uma incorreta prospeção do terreno na envolvente da barragem. Após
o deslizamento de rochas a partir do Monte Toc, 50×106 m3 de água foram libertados da
barragem após a onda que se fez sentir. Esta, até à altura do acidente, era uma das maiores
barragens do mundo, e talvez uma das mais resistentes, devido ao seu bom estado de
conservação, aos materiais que a constituem, aos sistemas de construção utilizados e à sua
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secção transversal. Como se trata de uma barragem bastante resistente, o grau
vulnerabilidades ao seu nível, numa escala de [0-1] foi praticamente 0.
É de notar que mesmo com o acréscimo de 260×106 m3 de sedimentos rochosos dos taludes na
albufeira, o volume aumentou, Volume ≥ v2, o nível pleno de armazenamento também
aumentou, Nível ≥ n2, mas o galgamento resultante não provocou qualquer dano na estrutura.
Concluindo-se assim que a barragem cumpriu os seus requisitos, impedindo que o grau de
vulnerabilidade tendesse para 1.

3.1.4

Aplicação dos Impactos e dos Fatores de Vulnerabilidades Físicas

No capítulo anterior, na secção das consequências locais, foram apresentadas matrizes para
determinar as vulnerabilidades em termos de tempo e de custos de reconstrução. Após
conhecer as características dos impactos e os fatores que influenciam a vulnerabilidade física
de uma barragem, resta aplicar esses pressupostos a essas matrizes, mas adaptando-as às
barragens e considerando ainda que se for feita a análise apenas para uma barragem em
concreto apenas se utiliza uma linha das matrizes, mas por outro lado se a avaliação for feita
por uma empresa que concessiona várias barragens, já serão utilizadas várias linhas nas
matrizes para as várias barragens.
No quadro 3.8 e 3.9 serão apresentadas matrizes da exposição em termos de custos de
reconstrução e de tempo de reconstrução. No primeiro quadro serão imputados valores de
custos de reconstrução para cada barragem, mas tendo em conta os fatores que afetam a
vulnerabilidade física das barragens, ou seja, para uma determinada barragem a exposição é
dada pelo custo de reconstrução associado a uma característica específica da barragem e esse
valor é imputado na matriz. Para completar a matriz repete-se esse passo apenas alterando o
custo de reconstrução associado a cada característica afetada para a mesma barragem.
Nesta dissertação não serão apresentados valores concretos devido à falta de informação a
esse nível, como tal, apenas serão apresentadas explicações da aplicação de tudo o que já foi
referido até agora a estas matrizes.
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Quadro 3.8- Avaliação da Exposição de Barragens em Termos de Custos de Reconstrução
(adaptado do WP3, AllTraIn, 2015)
ID
Fatores (Estruturais | Naturais | Reservatório) que afetam a vulnerabilidade física em termos de custos de Exposição
Infraestrutura reconstrução
(CR)
Barragem
batão A
…
Barragem
betão B
…

de

de

C1A

C2A

…

ClA

…

CT1A

CT2A

…

CTnA

…

ExpCRA

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ExpCRB

…

…

C1B

C2

…

…

B

…

Cl

…

…

B

…

CT1

…

…

B

CT2

B

…

…

CTn

…

…

B

Para avaliar a exposição em tempo de reconstrução. Imputa-se os vários tempos que cada
característica afetada tomou para ser reconstruida para a mesma barragem e determina-se o
valor da exposição em termos de tempo de reconstrução.
Quadro 3.9- Avaliação da Exposição de Barragens em Termos de Tempo de Reconstrução
(adaptado do WP3, AllTraIn, 2015)
ID
Infraestrutura
Barragem de
betão A
…
Barragem de
betão B
…

Fatores (Estruturais | Naturais | Reservatório) que afetam a vulnerabilidade física em termos de tempo de Exposição
reconstrução
(TR)
T1A

T2A

…

TmA

…

CT1A

CT2A

…

CTnA

…

ExpTRA

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ExpTRB

…

…

T1B

T2

…

…

B

…

Tm

…

…

B

…

CT1

…

…

B

CT2
…

B

…

CTn

…

…

B

A avaliação das vulnerabilidades das barragens também é definida em custos e tempo de
reconstrução. Para determinar as vulnerabilidades para além de ter em conta cada
característica das barragens (de acordo com os fatores naturais, estruturais e do reservatório)
em termos de custos de reconstrução, no caso do quadro 3.10, é necessário conhecer as
características dos impactos em termos de evento inicial e de magnitude do impacto. Então,
para cada impacto, é aplicado o quadro 3.10 os custos de reconstrução tendo em conta cada
característica especifica de uma determinada barragem, e o evento inicial e a magnitude que
caracterizam o impacto.
Quadro 3.10- Avaliação da Vulnerabilidade de Barragens de Betão em Termos de Custos de
Reconstrução (adaptado do WP3, AllTraIn, 2015)
Caracteristicas
impacto
EI1
M1
EI2

M2

…
EIj

…
Mj

…
EIB

…
MB

ID Infraestrutura: Barragem de betão i
do Fatores (estruturais | Naturais | Reservatório) que afetam a vulnerabilidade física em termos de custos de Vulnerabilidade
reconstrução
(CR)
i
i
i
i
i
i
…
…
…
…
C1
C2
Cl
CT1
CT2
CTn
VulCRi,1
C1i
…

C2i
…

C1i
…

C2i
…

C1i

C2i
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…
…
…
…
…

Cli
…
Cli
…
Cli

…
…
…
…
…

CT1i
…

CT2i
…

CT1i
…

CT2i
…

CT1i

CT2i

…
…
…
…
…

CTni
…
CTni
…
CTni

…
…
…
…
…

VulCRi,2
…
VulCRi,j
…
VulCRi,B
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A aplicação no quadro 3.11 faz-se da mesma forma que no quadro 3.10, mas aqui em termos
de tempo de reconstrução.
Quadro 3.11- Avaliação da Vulnerabilidade de Barragens de Betão em Termos de Tempo de
Reconstrução (adaptado do Wp3, AllTraIn, 2015)
Caracteristicas
impacto
EI1
M1
EI2

M2

…
EIj

…
Mj

…
EIB

…
MB

ID Infraestrutura: Barragem de betão i
do Fatores (estruturais | Naturais | Reservatório) que afetam a vulnerabilidade física em termos de tempo de Vulnerabi
reconstrução
lidade(TR
…
…
…
…
T1i
T2i
Tmi
CT1i
CT2i
CTni
VulTRi,1
T1i
…

T2i
…

T1i
…

T2i
…

T1i

T2i

…
…
…
…
…

Tmi
…
Tmi
…
Tmi

…
…
…
…
…

CT1i
…

CT2i
…

CT1i
…

CT2i
…

CT1i

CT2i

…
…
…
…
…

CTni
…
CTni
…
CTni

…
…
…
…
…

VulTRi,2
…
VulTRi,j
…
VulTRi,B

Finalmente, no quadro 3.12 é apresentada a exposição para cada barragem, cada uma
apresentando dois valores, um medido em custos de reconstrução e outro em tempo de
reconstrução.
Quadro 3.12- Obtenção da Exposição em Termos de Custos de Reconstrução e Tempo de
Reconstrução (adaptado do WP3, AllTraIn, 2015)
Infraestrutura (ABarragem Betão,
Inf
BBarragem A1
Aterro)
Exposiçãoe em
termos de custos
CR
de reconstrução Exp A1

…

InfAi

…

InfAN

InfBi

…

…

ExpCRAi

…

ExpCRAN ExpCRB1 …

ExpCRBi

…

…

ExpTRAi

…

ExpTRAN ExpTRB1 …

ExpTRBi

…

InfB1

…

(ExpRC)
Exposição
em
termos de tempo
TR
de reconstrução Exp A1
(ExpTR)

Nos dois quadro que se seguem, 3.13 e 3.14 são apresentados os valores das vulnerabilidades
em termos de custos e tempo de reconstrução para cada barragem, tendo em conta as
características dos impactos.
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Quadro 3.13- Determinação da Vulnerabilidade em Termos de Custos de Reconstrução
(adaptado do WP3, AllTraIn, 2015)
VulCR
Imp1(IE1, M1)
…
Impj(IEj, Mj)
…
ImpB(IEB, MB)

Infraestrutura ID (A- Barragem Betão B- Barragem Aterro)
…
InfAi
…
InfB1
…
InfBi

InfA1

VulCRA1,1 …
…
…
CR
Vul A1,j …

VulCRAi,1 …
…
…
CR
Vul Ai,j …

VulCRB1,1 …
…
…
CR
Vul B1,j …

…

…

…

CR

Vul

A1,B

…
…

CR

Vul

Ai,B

…
…

CR

Vul

B1,B

…
…

…

VulCRBi,1
…
…
VulCRBi,j
…
…
VulCRBi,B

Quadro 3.14- Determinação da Vulnerabilidade em Termos de Tempo de Reconstrução
(adaptado do WP3, AllTraI, 2015)
VulTR
Imp1(IE1, M1)
…
Impj(IEj, Mj)
…
ImpB(IEB, MB)

Infraestrutura ID (A- Barragem Betão B- Barragem Aterro)
…
InfAi
…
InfB1
…
InfBi

InfA1
TR

Vul
…

A1,1

…
…
…

VulTRA1,j
…
…
TR
Vul A1,B …

TR

Vul
…

Ai,1

…
…
…

VulTRAi,j
…
…
TR
Vul Ai,B …

TR

Vul
…

B1,1

…
…
…

VulTRB1,j
…
…
TR
Vul B1,B …

…

TR

Vul
…

Bi,1

…

VulTRBi,j
…
…
VulTRBi,B

Para além das matrizes apresentadas para as barragens de betão também para as barragens de
aterro se utilizam estas matrizes, mas como o processo é idêntico não se justifica apresentálas.
Para concluir, resta referir a interação entre o tempo e os custos de reconstrução. Dependendo
dos vários fatores geométricos que afetam a vulnerabilidade física das barragens, o tempo e os
custos de reconstrução poderão ser tanto mais elevados quando maiores forem as
características geométricas das infraestruturas. Porque quanto mais tempo demorar a
reconstruir uma barragem mais elevados serão os custos de reconstrução, por exemplo.
Havendo assim a necessidade de criar uma fórmula em que se obtenha resultados para esta
interação em função do tempo e dos custos.
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4 CONCLUSÕES E DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

4.1

Conclusões

O trabalho realizado pretendeu determinar a análise de critérios para a avaliação de
vulnerabilidade de barragens. Esta secção resume as principais conclusões que foram
possíveis de alcançar com base naquilo que foi estudado.
A primeira conclusão a retirar desta metodologia prende-se com a limitação da análise. Esta
limitação auxilia a forma como o estudo deve ser efetuado. Se não fossem impostos limites,
os conceitos e princípios seriam muito vastos, o que dificultaria seguir uma linha de raciocínio
coerente.
Se em vez da avaliação das vulnerabilidades apenas ao nível do corpo da barragem e dos
elementos de descarga de água fosse feito o estudo ao nível do corpo da barragem e dos ativos
a jusante. As considerações que teriam de ser efetuadas seriam bastante complexas,
dificultando a análise dos critérios de vulnerabilidade. Para dar um exemplo da complexidade,
se porventura ocorresse a materialização de um evento inicial e se este provocasse a rotura na
barragem, os donos de obra não seriam as únicas partes interessadas a ter de ser tomadas em
consideração. Neste caso, as populações e as empresas a jusante da barragem seriam umas das
mais importantes partes interessadas após a ocorrência de uma calamidade, pois seriam estes
que mais iriam sofrer com as consequências sentidas. Para além destas partes interessadas
também as entidades responsáveis pelo transporte de energia e de abastecimento de água
teriam de ser tidas em consideração pois iriam sofrer consequências brutais, podendo mesmo
até serem sentidas a nível Europeu. Se a análise fosse feita ao nível referido anteriormente, as
características das barragens não seriam as únicas a ser tidas em atenção, seria necessário
caracterizar todos os ativos a jusante bem como todas as características económicas sociais e
psicológicas sujeitas a ser perdidas complicando em muito a análise deste estudo.
Acerca de ter o projeto AllTraIn como orientador, se não fosse este projeto a tarefa de
determinação dos critérios de avaliação de vulnerabilidades teria sido muito mais complicada.
Este projeto mostrou-se bastante útil, mostrando a sua forma de se adaptar a outras
infraestruturas que não aquelas para as quais foi concebido.

Diana Filipa Carvalho Marques

62

Análise de Critérios para a Avaliação de
Vulnerabilidades de Barragens

CONCLUSÕES E DESENVILVIMENTOS FUTUROS

De acordo com a determinação dos perigos recorrendo a dados históricos, essa tarefa seria
dificultada se não ocorresse a repetição dos eventos. O que conferiria uma maior incerteza e
dificultaria a determinação dos possíveis impactos que afetam este tipo de ativos. E
dificultaria ainda toda a análise desta dissertação.
Face à determinação do grau de vulnerabilidade, os limites de análise dos fatores estruturais,
naturais e do reservatório são preponderantes para a determinação do grau de vulnerabilidade.
Dependendo das características das barragens e dos impactos, o grau de vulnerabilidade irá
depender desses dois fatores. Dependendo da magnitude do evento inicial, os impactos
sentidos estarão relacionados com a resistência da infraestrutura a esses impactos. Por
exemplo, o grau de vulnerabilidade será tanto menor quanto mais resistente for a barragem e
será tanto maior quanto menos resistência essas características demonstrarem para a
estabilidade dessas infraestruturas. Concluindo-se assim, hipoteticamente, que as barragens
com materiais menos resistentes apresentam um maior grau de vulnerabilidade
comparativamente a barragens constituídas por materiais mais resistentes.
Por último, efetuou-se a aplicação dos conceitos e princípios às matrizes para determinação
do tempo e dos custos de reconstrução. Para tal, fez-se a análise tendo em mente que se
fossem efetuadas considerações apenas para uma barragem que apenas se iriam obter dois
valores de exposição e dois valores de vulnerabilidade, ambos em termos de tempo e custos
de reconstrução. Se por outro lado fossem avaliadas várias barragens, numa perspetiva das
empresas que as concessionam, 2×N valores de exposição, em que N é o número de
barragens, e 2×B valores de vulnerabilidade, em que B é o impacto sentido, seriam obtidos.

4.2

Desenvolvimentos Futuros

Em seguida referem-se alguns desenvolvimentos futuros que a serem efetuados podem
melhorar a metodologia e complementar os estudos realizados ao longo do trabalho desta
dissertação.
1. Desenvolver esta metodologia para os ativos a jusante da barragem, considerando os
mesmos princípios adotados nesta dissertação.
2. Aplicação desta dissertação a um acidente com barragem ocorrido no passado,
utilizando dados concretos.
3. Efetuar o estudo desta dissertação pela ótica de outras partes interessadas.
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