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Prezado Aluno, 
 
no decorrer desta unidade você deverá desenvolver competência para: 

 

 Produzir relatórios técnicos explicando as condições da barragem; 

 Interpretar relatórios emitindo pareceres técnicos sobre segurança de 

barragens. 

 

Bom estudo! 
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INTRODUÇÃO 

O processo de segurança de barragens se justifica pela importância das estruturas e 

pelo grande impacto que pode ser gerado no caso de uma ruptura. A garantia da 

segurança da barragem por sua vez se baseia nos processos de projeto, construção 

e, posteriormente, na fase de operação pela correta manutenção das estruturas: 

realização de inspeções de diagnóstico, tomada de decisão e realização de medidas 

preventivas. 

 

Muitas vezes, inspeção, diagnóstico, tomada de decisão e execução da manutenção 

não são feitos por uma mesma pessoa. Por isso, a escrita se configura como 

ferramenta de comunicação entre as etapas. Por meio de relatórios estabelece-se a 

comunicação entre partes interessada e, além disso, cria-se o registro do 

comportamento da estrutura durante sua vida útil. 

 

Grande parte da dificuldade deste capítulo está ligada a escassez de informação 

sobre os formatos de relatórios no campo da engenharia. “Não existem disciplinas 

nas escolas de Engenharia que ensinem a fazer laudos. Por outro lado, também às 

faculdades de Direito não se interessam pelo assunto. Embora dediquem dois anos 

à parte de Medicinal Legal, sequer conhecem o termo Engenharia Legal, isto é a 

parte da engenharia que auxilia o juiz na prova pericial” (Fiker, 2005). A fim de driblar 

essa dificuldade o material foi elaborado a partir das definições de cada item e do 

material colecionado de proprietários que já os emitiam mesmo antes da sanção da 

lei. 

 

Há, no Brasil, grande variabilidade de formatos de Relatórios de Segurança de 

Barragens. Os formatos encontrados foram analisados para que as propostas aqui 

apresentadas abarcassem e aprimorassem os relatórios existentes no Brasil. O 

objetivo foi chegar a uma sugestão que seja aplicável em todas as regiões e nas 

mais diversas barragens, unificando a forma de comunicação com clareza e 

objetividade, facilitando sua interpretação e assim garantindo a segurança das 

barragens por meio de tomadas de decisão acertadas. 
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1 LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÕES 
 

A promulgação da Lei 12.334/2010 que estabelece a Política Nacional de Segurança 

de Barragens (PNSB) é o instrumento para alinhamento da documentação da 

segurança das barragens no Brasil. Contudo, o texto da lei, no que se refere a 

Relatórios, se limita a afirma que “os relatórios resultantes das inspeções de 

segurança devem indicar as ações a serem adotadas pelo empreendedor para a 

manutenção da segurança da barragem” e que ele será impelido a realizar as ações 

indicadas. 

 

Um pouco mais completa que a lei, a Resolução ANA 742/2011, que se aplica apena 

as barragens outorgadas pelo órgão, vai um pouco além ao detalhar as exigências 

sobre os relatórios. Abaixo, o trecho da resolução de interesse para este conteúdo. 

 

“Art. 7º - Os Relatórios de Inspeção de Segurança Regular da 
Barragem deverão conter: 

I – identificação do representante legal do Empreendedor 
II – identificação do responsável técnico pela segurança da barragem 
III – avaliação das anomalias encontradas e registradas, identificando 

possível mau funcionamento e indícios de deterioração ou defeitos 
de construção; 

IV – relatório fotográfico contendo, pelo menos, as anomalias 
classificadas como de magnitude média e grande; 

V – reclassificação, quando necessário, quanto a magnitude e nível de 
perigo de cada anomalia identificada na ficha de inspeção; 

VI – comparação com os resultados da Inspeção de Segurança 
Regular anterior; 

VII – avaliação dos resultados da inspeção e revisão dos registros de 
instrumentação disponíveis, indicando a necessidade de 
manutenção, pequenos reparos ou de inspeções regulares e 
especiais, recomendando os serviços necessários; 

VIII – classificação do nível de perigo da barragem, de acordo com as 
definições a seguir: 

a) Nomal: quando não foram encontradas anomalias ou as anomalias 
encontradas não comprometem a segurança da barragem, mas 
devem ser controladas e monitoradas ao longo do tempo; 

b) Atenção: quando as anomalias encontradas não comprometem a 
segurança da barragem a curto prazo, mas devem ser controladas, 
monitoradas ou reparadas ao longo do tempo; 
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c) Alerta: quando as anomalias encontradas representem risco à 
segurança da barragem, devendo ser tomadas providências para 
eliminação do problema; e 

d) Emergência: quando as anomalias encontradas representam risco 
de ruptura iminente, devendo ser tomadas medidas para prevenção 
e redução de danos materiais e a humanos decorrentes de uma 
eventual ruptura. 

IX – ciente do representante legal do empreendedor 
Paragrafo único. O Relatório de Inspeção Regular deverá ser 

acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica 
do profissional que o elaborou.” 

 
Por ser um documento que regular a atividade de relatórios da segurança de 

barragens, parte do material aqui disponibilizado está baseada na referida resolução. 

 

A NBR-13752, que trata de “Perícias de Engenharia na Construção Civil” é exigida 

em todas as manifestações escritas de trabalhos periciais de engenharia na 

construção civil. Apesar de não se tratar de uma perícia – atividade que envolve 

apuração das causas que motivaram determinado evento ou da asserção de direitos 

– a engenharia de barragens se aproxima muito dessa atividade e alguns conceitos 

e procedimentos podem ser baseados em tal norma. 
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2 RELATÓRIOS 

 

“Relatório [relato]: Exposição, mais ou menos minuciosa, do que se viu, ouviu ou 

observou.” (Aurélio, 2010) 

 

“Um relatório de uma atividade prática é uma exposição escrita de um determinado 

trabalho ou experiência laboratorial.” (Jones apud Carrapiço, 2001) 

 

Relatórios técnicos, como no caso de relatórios de segurança de barragem, são o 

registro escrito da inspeção visual. Em sua elaboração duas perguntas devem ser 

levadas em consideração durante todo o processo: 

 A quem se destina o documento? 

 O leitor será capaz de interpretar a situação relatada com base no texto que 

está sendo elaborado? 

Essas perguntas têm por finalidade garantir que o relatório seja capaz de alcançar 

sua finalidade maior: informar. No caso da segurança de barragens o inspetor 

especialista estaria informando proprietários e entidades fiscalizadoras. 

 

Por estas considerações, pode-se dizer que o relatório seria o documento resultante 

de uma inspeção ou estudo da barragem com a finalidade de informar de maneira 

escrita as observações visuais extraídas em campo pelo Engenheiro ou Técnico 

especialista. O relatório, então, tem que ser capaz, dentro das possibilidades, de 

permitir que o leitor “visualize” a situação da estrutura examinada. 

 

O relatório como instrumento de trabalho deverá utilizar uma linguagem simples, 

clara, objetiva e precisa. Um relatório deverá ser também conciso e coerente, 

incluindo a informação indispensável à compreensão do trabalho. A forma pela qual 

alguma informação pode ser apresentada (tabelas, gráficos, ilustrações), pode 

contribuir consideravelmente para reduzir a extensão de um relatório. 

 



 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Material produzido no âmbito do Convênio nº 001/ANA/2011 – SICONV nº 756001/2011, firmado entre 
a Agência Nacional de Águas - ANA e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu - Brasil - FPTI. 

12 
 

2.1 Estrutura e Conteúdo de Relatórios 

 

O relatório de segurança de barragens tem por objetivo reunir as informações 

necessárias para que o leitor, seguindo o responsável pela elaboração do 

documento, seja capaz de compreender o estado de conservação e o grau de 

segurança daquela estrutura. 

 

A determinação do estado de conservação e segurança da estrutura de uma 

barragem é normalmente verificada por meio da observação dos problemas que ela 

apresenta: as anomalias. Quanto maior o número ou a magnitude das anomalias 

observadas numa barragem, menor será seu “grau de segurança”. Este raciocínio 

tem paralelo na medicina, quando o médico avalia a saúde de seu paciente de 

acordo com a relevância das doenças apresentadas. 

 

O mais comum é que os relatórios tenham o formato de texto descritivo narrando o 

processo de inspeção dizendo quais as estruturas civis foram percorridas e o que 

nelas se observou de anormal. 

 

Contudo para ser claro, conciso e objetivo, os relatórios podem assumir o formato de 

fichas, sendo uma ficha para cada anomalia observada. Este formato facilita o 

atendimento da Resolução ANA, que diz que prevê a “avaliação das anomalias 

encontradas e registradas, identificando possível mau funcionamento e indícios de 

deterioração ou defeitos de construção”. A ficha do relatório ficaria assim, sendo o 

registro da anomalia reunindo nela todas as informações importantes para avaliação 

de seu impacto na segurança, monitoramento ou tratamento preventivo. 

 

 

São informações relevantes para o relatório: 

 Data da detecção das anomalias; 

 Responsável pela detecção; 
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 Localização ou Estrutura afetada; 

 Tipo e descrição da anomalia, inclusive sua magnitude e nível de perigo; 

 Causa provável da anomalia; 

 Comparação com os resultados da Inspeção de Segurança Regular anterior 

 Classificação do nível de perigo da barragem 

 Conclusões e Recomendação; 

 Ilustrações (fotografia, croquis, vídeos etc). 

 

Data e responsável pela detecção são dados relevantes para o acompanhamento 

histórico da evolução de uma deterioração. Muitas vezes, conhecer o responsável 

pela detecção do problema permitirá que dúvidas surgidas após a inspeção ou 

mesmo depois de passados alguns anos. 

 

O local da deterioração ou a estrutura afetada por ela tem relação direta com a 

gravidade do problema. Por exemplo, uma surgência observada num canal de 

adução pode ser menos impactante que uma surgência no corpo da barragem. A 

determinação da localização deve ser mais precisa quanto possível: ou invés de 

dizer apenas qual a anomalia foi detectada no pé da barragem, dizer que ela está no 

pé da barragem na estaca 10 + 15,00, ao lado esquerdo do dissipador do 

vertedouro, por exemplo. Isso facilitará o monitoramento por parte de outras 

pessoas. 

 

O exercício de determinação das causas prováveis de cada anomalia é de grande 

valia para a análise da segurança da estrutura. Se a deterioração é o efeito, aquilo 

que esse vê, ela é a manifestação de um processo causado por uma alteração do 

comportamento esperado. É, portanto, sabendo a causa que se pode determinar a 

correta medida de reparo ou monitoramento. 

 

A recomendação sobre cada problema detectado é a real contribuição do 

especialista que está realizando a inspeção visual para a segurança da estrutura. 
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Normalmente a recomendação deve ter natureza preditiva (monitoramento visual,  

instalação de instrumentação, estudo ou investigação) ou preventiva (serviço de 

reparo ou recuperação da parte). Outras recomendações também podem ser 

apresentadas, como alterações de processo e operação. O especialista responsável 

cabe determinara qual a alternativa técnica mais indicada para cada caso. 

 

2.1.1 Descrição das Anomalias 

 

Como cabe à descrição de anomalias a função de reportar aos leitores o estado de 

segurança da barragem em função das anomalias apresentadas por elas, o relator 

tem que buscar ao máximo equilibrar concisão e detalhamento. A concisão tem a ver 

com a objetividade em reportar o problema da maneira mais clara e direta, enquanto 

ao detalhamento cabe esmiuçar a situação levantando todos os elementos que 

subsidiarão a tomada de decisão que seguirá. Dessa forma, o leitor poderá 

compreender muito de estado de segurança da estrutura sem, necessariamente, ter 

que visitar a estrutura. 

 

Há consideráveis diferenças de nomenclaturas de deteriorações ou anomalias nas 

diversas regiões do Brasil. Como sugestão de padronização, podemos citar o 

trabalho realizado pela CEMIG (Anexo I). Mais importante que determinar ou 

padronizar o tipo da deterioração ou anomalia, é descrever com clareza o problema 

observado. No texto de descrição, o responsável pela inspeção deve ainda informar 

o impacto (magnitude e nível de perigo) daquela deterioração para a segurança da 

estrutura como um todo. 

 

Depois da identificação da anomalia (ver anexo I), o responsável pela elaboração do 

relatório deve discorrer sobre o impacto que a anomalia causa para estrutura, a fim 

de transmitir ao leitor uma ideia sobre a magnitude do problema. Por exemplo: 

erosão no talude gramado de jusante da barragem de terra, ainda muito superficial, 

não afetando a segurança da estrutura até o momento. Ou num exemplo oposto: 

surgência com carreamento de solos no talude de jusante com dimensões e vazão 
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percolada que podem colocar em risco a integridade da estrutura. 

 

Outra informação a ser transmitida na descrição diz respeito à evolução da 

anomalia. Para o leitor é importante saber a quanto tempo a anomalia é observada e 

quais as expectativas quanto a sua evolução e consequente relevância. Utilizando 

os exemplos acima, poderíamos abordar a evolução de um problema das seguintes 

formas: erosão no talude gramado de jusante da barragem de terra, ainda muito 

superficial, não afetando a segurança da estrutura até o momento. É a primeira 

inspeção que o problema é observado e não deve evoluir se aplicada a correta 

manutenção. E ainda: surgência com carreamento de solos no talude de jusante 

com dimensões e vazão percolada que podem colocar em risco a integridade da 

estrutura. A surgência já havia sido detectada anteriormente, mas o carreamento 

apareceu na ultima semana conforme relato dos responsáveis e encontra-se fora de 

controle, o que nos faz estimar que a evolução da magnitude da anomalia tenda a 

ser rápida, demandando ação imediata. (Observação: vale notar que no caso de 

uma anomalia “fora de controle” como no exemplo citado, possivelmente não haveria 

tempo para elaboração de um relatório, demandando uma ação imediata.) 

 

Utilizando-se a mesma lógica temporal e em atendimento às novas diretrizes, é 

importante que o relator correlacione as observações da inspeção atual com as 

inspeções anterior. Assim como mostrados nos exemplos acima, o responsável pelo 

relatório deve informar se as anomalias já existiam antes da inspeção ou se elas 

foram detectadas na ocasião. A informação da data de detecção tem grande 

relevância para este fim. 

 

Nas barragens instrumentadas, o relator deve aproveitar a disponibilidade de dados 

quantitativos fornecidos pelos instrumentos a fim de enriquecer o diagnóstico ali 

expresso. Muitas anomalias de barragens podem ser detectadas, indicadas, 

apuradas ou confirmadas pelos instrumentos. Problemas relacionados a 

deslocamentos, pressões neutras (pressão de água no interior do maciço), 

percolação e vazões podem ser correlacionadas com leituras da instrumentação. 
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Quando o responsável pelo relatório tem essa possibilidade, ela deve ser utilizada, 

por aumentar sobre maneira o entendimento facilitando a determinação de causas 

prováveis e, consequentemente o grau de acerto na recomendação que será 

sugerida. No exemplo: surgência com carreamento de solos no talude de jusante 

com dimensões e vazão percolada que podem colocar em risco a integridade da 

estrutura. A surgência já havia sido detectada anteriormente, mas o carreamento 

apareceu na ultima semana conforme relato dos responsáveis e encontra-se fora de 

controle, o que nos faz estimar que a evolução da magnitude da anomalia tenda a 

ser rápida, demandando ação imediata. A surgência está ocorrendo nas 

proximidades do Piezômetro 001, instalado no interior do filtro de areia e que vinha 

apresentado paulatino aumento da pressão neutra. Essa observação, agora 

materializada pela ocorrência da surgência, aponta para a hipótese de colmatação 

do tapete drenante,  

 

 

2.2 Fotografia Técnica 

 

Pela resolução citada, os registros fotográficos tornam-se obrigatórios (pelo 

menos para anomalias de magnitude média ou grande), tamanha sua importância 

para o entendimento do relatório. Alguns especialistas, trazem o relatório fotográfico 

ao fim do relatório escrito, citando as fotos durante o texto. Porém, a inserção das 

fotos logo abaixo da descrição da anomalia, no corpo do texto, torna a leitura mais 

objetiva e fluida. Croquis e gráficos devem ser empregados sempre que sua 

utilização facilitar a compreensão de fenômenos ou situações ligados à segurança 

da barragem. 

 

Se, como diz o ditado, “uma imagem vale mais que mil palavras”, a fotografia tem 

importante papel de comunicação na elaboração de relatórios técnicos. A imagem 

capturada transmite em segundos, informações que demandariam textos enormes 

para serem descritas e que, possivelmente, não teriam a mesma eficiência. 
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A facilidade de acesso às tecnologias de fotografia digital possibilita que essa 

importante ferramenta de registro possa ser amplamente usada com a finalidade de 

apurar o relato da situação da segurança da barragem e demais estruturas civis. 

Além, a fotografia é muitas vezes um recurso para acompanhamento da evolução de 

deteriorações importante, como trincas e surgências, que, pelo olhar e subjetividade 

dos inspetores, poderia gerar dúvidas quanto seu aumento, estabilização ou 

diminuição. 

 

Contudo, assim como o texto exige conhecimentos linguísticos para elevar ao 

máximo sua capacidade de informar o leitor, também a fotografia exige alguns 

conhecimentos técnicos para potencializar a comunicação por meio de imagens. 

Neste caso, dois recursos de composição fotográfica podem auxiliar nesse objetivo: 

escala e situação. 

 

2.2.1 Escala 

 

Colocar escala numa foto nada mais é do que inserir um elemento na imagem que 

permita que o leitor, que não esteve no local, consiga determinar as dimensões 

aproximadas de dado registro. O exemplo (Figura 1) abaixo ilustra este caso. Como 

leitor tem uma ideia do tamanho de um polegar humano, ele se torna capaz de 

imaginar o tamanho da flor. 
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Figura 1 – Exemplo de escala em fotografia 

   

Fonte: Nota do Autor 

 

De maneira similar, durante a inspeção visual de segurança, o responsável pode 

(sempre que a dimensão for um fator importante para a imagem), inserir elementos 

que permitam que o leitor imagine as dimensões e magnitude de determinada 

deterioração. 

 

Figura 2 – Escala aplicada a deteriorações 

   

Fonte: Nota do Autor 
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2.2.2 Situação 

 

Além de registrar o estado da barragem ou de determinada deterioração, a fotografia 

serve também para situar o problema em relação à barragem. Muitas vezes, 

fotografias “muito fechadas” ou “muito próximas” do problema podem deixar o leitor 

sem referências de onde o problema se insere. Neste caso, um recurso possível é 

fazer duas fotos do problema: uma mostrando o problema e identificando a região e 

outra “mais aberta” mostrando onde o problema se encontra na barragem. 

 

Figura 3 - Apresentando o local das deteriorações 

 

Fonte: Nota do Autor 

 

Figura 4 -  Mostrando detalhes das deteriorações depois de situadas 

     

Fonte: Nota do Autor 
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2.2.3 Monitoramento Visual 

 

Apesar de ser desejável que o monitoramento da evolução de anomalias como 

trincas, surgências, etc seja feito de maneira objetiva, ou seja, por meio de 

grandezas mensuráveis, algumas vezes, devido à variáveis da inspeção, o 

monitoramento tem que ser feito visualmente e a fotografia também pode ser útil. 

Nesse caso o inspetor tem que procurar fazer a fotografia sempre de um mesmo 

ângulo, em condições similares. 

 

A foto como ferramenta de inspeção e registro deve ser utilizada sempre que 

possível, pois facilita sobremaneira o entendimento da situação da estrutura civil, 

principalmente, quando bem executada. É aconselhável que proprietários e 

inspetores mantenham um banco de dados organizado das fotografias das 

barragens registrando, sobretudo data e nome da barragem. Ao longo dos anos, 

fotos antigas passam a ser muito relevantes para compreensão do comportamento 

das estruturas. 

 

Outras ilustrações também podem ser de grande utilidade. Croquis são ótimas 

ferramentas de auxílio na locação das deteriorações ou como esquemas para 

explicação de fenômenos. Hoje em dia é possível, inclusive, utilizar vídeos como 

ilustração em relatórios digitais. 
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3  SEPARAÇÃO TEMÁTICA 

 

Todo relatório tem, usualmente, uma estrutura de organização para facilitar, ora o 

entendimento do destinatário, ora o trabalho do elaborador. Se pensarmos o relatório 

como um documento de reportagem a alguém, a comunicação pode ser mais eficaz 

se pensarmos na compreensão do leitor como finalidade principal. 

 

 

Por Estruturas Civis 

A organização mais usual de relatórios de inspeção de barragem é aquela feita por 

estrutura da barragem. Esta estrutura de relatório pode estar relacionada com a 

maneira como as inspeções são feitas, passando pelas estruturas e relatando suas 

deteriorações ou por estruturas de um barramento que são tratadas por diferentes 

departamentos ou especialistas do quadro dos proprietários. Dessa forma, tem-se 

um relatório em que as observações são agrupadas por tipos de estruturas: 

barragem de aterro, barragem de concreto, extravasores etc. 

 

Por Grupo de Manutenção e Modos de Falha 

Outra possibilidade de agrupamento das observações seria relacionar as anomalias 

aos grupos de manutenção aos quais as anomalias observadas estão associadas. 

Por exemplo, anomalias num circuito hidráulico, seja de geração ou abastecimento, 

não afetam necessariamente a segurança da barragem. Além disso, sabe-se que, 

não raramente, além de avaliar a segurança da barragem, inspetores reportam 

também problemas civis ligados ao correto funcionamento e operação da estrutura. 

Problemas relacionados a inadequações ambientais ou a segurança do trabalho e 

até problemas de menor relevância ligados à conservação patrimonial são focos de 

atenção de proprietários, mas têm menor importância se comparados com a 

probabilidade de uma ruptura e suas conseqüências. Separá-los pode ser de grande 

importância para a objetividade do relatório. 

 

Assim, teríamos uma estrutura de relatório com os seguintes tópicos: 
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 Segurança de barragens; 

 Segurança Funcional ou Operacional; 

 Adequação Ambiental, Segurança do Trabalho e outros aspectos legais; 

 Conservação do Patrimônio 

 

Nesta possibilidade de organização, a segurança da barragem pode ser relatada por 

modos de falha, ou seja, abordando as maneiras pelas quais a estrutura pode vir a 

romper. Hartford (2004) sugere os seguintes modos de falha: Falha Hidráulica, 

Movimentação de Massa (Estabilidade da Barragem) e Erosão Regressiva (Piping). 

Nesta outra estrutura, deteriorações que afetam o mesmo modo de falha ficariam 

agrupadas dando melhor visibilidade às maiores fragilidades da estrutura, ou seja, 

aos pontos que requerem maior atenção para garantia da segurança. 

 

Essa estrutura deixa em evidência a importância da segurança da barragem e facilita 

tanto a fiscalização quanto a tomada de decisão, quando necessária. A utilização 

dessa metodologia de avaliação por modos de falha pode também facilitar a redação 

do laudo conclusivo. 
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CONCLUSÃO 

 

Este material teve por objetivo sugerir conteúdo e forma para elaboração de 

relatórios relacionados à segurança de barragens. Partiu-se do esclarecimento e 

definições de cada uma dessas etapas, suas diferença e peculiaridades para sua 

construção. 

 

Assim, determinou-se o relatório como uma coleção de “fichas descritivas” 

resultantes das observações de campo durante as inspeções visuais, onde são 

reunidas informações sobre as anomalias: local, data, tipo, magnitude e nível de 

perigo, causa e recomendações, além de ilustrações. 

 

Como bem colocado no prefácio do livro Linguagem do Laudo Pericial: “o laudo é 

um meio e não um fim”. Relatórios não são, em si, segurança de barragens. São 

ferramentas de avaliação e comunicação do estado dessas importantes estruturas e 

só contribuirão para a efetiva garantia dessa segurança quando elaborados por 

profissionais capacitados e éticos, quando viabilizados de maneira responsável 

pelos proprietários e quando as medidas preventivas forem tomadas de maneira 

eficiente. 

 

Modelo de Relatórios sugerido 

Até a edição deste material didático, não se havia padronizado o formato de 

relatórios a serem adotados em todo Brasil. Assim, da mesma maneira que vinha 

sendo feito, proprietários e especialista têm liberdade para elaboração da 

documentação de registro das inspeções visuais de segurança. 

A sugestão a seguir reflete o formato modelo da Agencia Nacional de Águas para de 

Relatórios. 

 

Independente da variação dos formatos dos documentos adotados, o documento 

final deve buscar responder aos “requisitos” informando sobre os riscos existentes 

ligados à falha hidráulica, risco de instabilidade da barragem e risco de erosão 
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interna. As informações reunidas neste material apontam para um formato que pode 

servir de base para emissão desses documentos, que seria: 

 

1. Capa – com título do documento com nome da barragem e data da emissão 

2. Folha de Rosto – contendo dados para identificação do proprietário da 

barragem e do responsável pela segurança na mesma. 

3. Sumário – com os itens do relatório 

4. Apresentação – dizendo sobre o conteúdo do trabalho e outros aspectos. A 

apresentação pode trazer informações sobre a finalidade do documento 

(cumprimento de legislação, por exemplo), a equipe responsável pela redação ou  

setor responsável, condições climáticas e duração da inspeção, entre outras 

informações. 

5. Introdução – a introdução irá contextualizar o relatório que se segue, portanto 

tem papel muito importante no entendimento do documento. A introdução deve trazer 

informações que não necessariamente variam com o tempo, mas são fundamentais 

para o entendimento do comportamento da barragem como informações sobre a 

estrutura física da barragem, suas estruturas adjacentes e finalidade, histórico da 

construção, programa de segurança adotado, periodicidade, formato, responsável e 

objetivo das inspeções visuais. Quando possível e disponíveis os dados, a 

Introdução pode trazer um resumo das informações de projeto, como os dados 

hidrológicos e de dimensionamento dos extravasores, dados sobre o estudo de 

estabilidade da barragem e também de percolação pelo maciço ou pela fundação 

sobre a Hidrologia da Barragem e dados de estabilidade, por exemplo. 

6. Relatório –  o relatório deve ser  dividido por temas: por estruturas civis ou por 

grupos de manutenção e modos de falha. Pode adotar o modelo descritivo ou de 

fichas descritivas individuais para cada deterioração observada, sempre constando 

data e responsável pela detecção, local, tipo, descrição, magnitude e nível de perigo 

da anomalia, causa provável, informar se houve a reclassificação da anomalia 

quanto a magnitude e nível de perigo, recomendações, comparação com os 

resultados da Inspeção de Segurança Regular anterior e ilustrações.   

7. Análise de Dados da Instrumentação – quando houver 
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8. Conclusão e recomendações: apresentar de forma sucinta a situação da 

barragem de acordo com a inspeção realizada, deve conter a informação clara sobre 

a classificação do nível de perigo da barragem e recomendações sobre o tratamento 

das anomalias encontradas e sobre a segurança da barragem inspecionada.  

9. Fotografias e ilustrações –  toda anomalia inspeção deve ser identificada por 

fotografia. Devem ter tamanho que permita o entendimento do leitor. Deve ser 

acompanhada de numeração e legenda explicativa sempre que necessário. 

10. Ciente do Proprietário – o ideal é que o responsável assine ao fim do relatório 

dando conhecimento do conteúdo. 

11. Assinatura dos profissionais que realização a inspeção e elaboraram o 

relatório. 

12. O Relatório de Inspeção Regular deverá ser acompanhado da respectiva 

anotação de responsabilidade técnica do profissional que o elaborou. 
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ANEXO I
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Anexo I 
Tabela de Códigos de Deteriorações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Material produzido no âmbito do Convênio nº 001/ANA/2011 – SICONV nº 756001/2011, firmado entre a Agência Nacional de Águas - ANA e a Fundação Parque 
Tecnológico de Itaipu - Brasil - FPTI. 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Material produzido no âmbito do Convênio nº 001/ANA/2011 – SICONV nº 756001/2011, firmado entre a Agência Nacional de Águas - ANA e a Fundação Parque 
Tecnológico de Itaipu - Brasil - FPTI. 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Material produzido no âmbito do Convênio nº 001/ANA/2011 – SICONV nº 756001/2011, firmado entre a Agência Nacional de Águas - ANA e a Fundação Parque 
Tecnológico de Itaipu - Brasil - FPTI. 

31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Material produzido no âmbito do Convênio nº 001/ANA/2011 – SICONV nº 756001/2011, firmado entre a Agência Nacional de Águas - ANA e a Fundação Parque 
Tecnológico de Itaipu - Brasil - FPTI. 

32 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


