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1. OBJETIVO 

 

É objeto desta especificação técnica o detalhamento dos serviços para elaboração da 

Revisão Periódica de Segurança (RPS) das barragens, estruturas associadas e áreas à 

montante e jusante, operadas e mantidas pela ELEJOR – Centrais Elétricas do Rio 

Jordão S.A. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A Revisão Periódica de Segurança de barragens é um estudo sistêmico de todas as etapas 

do empreendimento, como: de projeto, construção, operação e manutenção, visando 

verificar o estado geral de segurança da barragem, considerando o atual estado da arte 

para os critérios de projeto e atualização de dados. O objetivo da RPS é manter a 

integridade estrutural e operacional das barragens e a preservação da vida, da saúde, da 

propriedade e do meio ambiente. 

 

O objeto desta especificação técnica visa atender as exigências e condições estabelecidas 

na Lei nº 12.334/2010 e na Resolução Normativa nº 696/2015 da Aneel (Agência 

Nacional de Energia Elétrica), bem como as melhores práticas adotadas para a gestão de 

segurança de barragens. 

 

A RPS integra o Plano de Segurança de Barragens (PSB), sendo o seu produto composto 

por um RT 12 – RELATÓRIO FINAL DE REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA 

e um RESUMO EXECUTIVO, que serão descritos e especificados a seguir. 

 

3. LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Os serviços de campo, conforme definidos nesta Especificação Técnica, serão realizados 

nas instalações da ELEJOR de acordo com os locais abaixo indicados: 
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USINAS ENDEREÇO 

Usina Hidrelétrica Santa Clara (UHE SCL) 

Coordenadas da barragem: 

25º38’52’’Sul e 51º57’13’’Oeste  

Municípios/Estado: 

Candói/PR (margem direita) e 

Pinhão/PR (margem esquerda) 

Usina Hidrelétrica Fundão (UHE FND) 

Coordenadas da barragem: 

25º42’31’’Sul e 51º59’53’’Oeste  

Municípios/Estado: Foz do Jordão/PR 

(margem direita) e Pinhão/PR (margem 

esquerda) 

 

Demais informações sobre as barragens, como acessos e características técnicas, são 

apresentadas no ANEXO I – Dados Gerais dos Empreendimentos. 

 

4. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

De acordo com as definições da lei nº 12.334/2010, art. 8 e 10 e resolução normativa nº 

696/2015 da Aneel, Seção IV, art. 14, a RPS deve compreender: 

 

o O exame de toda a documentação da barragem, em particular dos relatórios de 

inspeção; 

o O exame dos procedimentos de manutenção e operação adotados pelo 

empreendedor; 

o A análise comparativa do desempenho da barragem em relação às revisões 

efetuadas anteriormente. 

 

Assim, esta revisão deve considerar, dentre outros: 
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- A atualização dos critérios estabelecidos no projeto original, recomendando-se 

ações necessárias ou a revisão destes em virtude de alterações tecnológicas, 

condições naturais locais, normativas, regulatórias ou legais; 

- As eventuais alterações nas condições das estruturas, como envelhecimentos e 

deteriorações; 

- A atualização dos critérios e comportamentos das estruturas, baseados nas 

informações originais e registros da instrumentação instalada, incluindo 

recálculo da estabilidade dos barramentos. Análises complementares e/ou 

específicas estão descritas no item 5.14 – ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA 

REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA DE BARRAGENS; 

- A avaliação das características geológicas, geotécnicas e sismológicas locais; 

- Atualização dos estudos hidrológicos, avaliando eventuais necessidades de 

revisão (estado atual da arte para critérios de projeto), considerando a atualização 

ou ampliação das séries de dados históricos em relação ao projeto original; 

- Avaliação de possíveis variações das características hidrológicas da bacia 

hidrográfica ao longo do tempo (alterações de uso do solo e da água a montante, 

mudanças climáticas, entre outros); 

- Revisão da capacidade de vertimento da estrutura, inclusive dos equipamentos 

eletromecânicos; 

- Avaliação dos relatórios de inspeção e análise das intervenções realizadas 

(quando aplicável); 

- Verificação dos estudos de ruptura de barragem; 

- A análise quanto à ocupação dos vales a jusante das barragens e seus impactos e 

atualização das benfeitorias potencialmente atingidas em caso de ruptura; 

- A realização de inspeção detalhada de campo para avaliação do comportamento 

das estruturas e análise comparativa de desempenho em relação às informações 

existentes; 

- A avaliação dos aspectos de projeto, das informações de construção, operação, 

manutenção e processos que possam interferir nas condições de segurança das 

barragens objeto desta especificação técnica; 
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- A elaboração de diagnóstico conclusivo, justificado e fundamentado 

tecnicamente, do estado geral de segurança das estruturas, nos termos da RN 

Aneel nº 696/2015; 

- Recomendações de atuação nas estruturas onde eventualmente não forem 

atendidos os critérios de projetos atuais. 

 

Desta forma, as recomendações e ações resultantes deste trabalho, visando a manutenção 

da segurança da barragem, devem ser elaboradas com nível de eficácia, detalhamento e 

razoabilidade adequados, visando viabilizar a sua implementação e operação. 

 

Esta especificação técnica tem como referência os seguintes documentos: 

 

o Manual do Empreendedor sobre Segurança de Barragens, Volume III – Guia de 

Revisão Periódica de Segurança de Barragem (Agência Nacional de Águas – 

ANA) 2016; 

o Lei nº 12.334/2010 - Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens 

destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou 

temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema 

Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens; 

o Resolução Normativa Aneel nº 696/2015 - Estabelece critérios para 

classificação, formulação do Plano de Segurança e realização da Revisão 

Periódica de Segurança em barragens fiscalizadas pela Aneel de acordo com o 

que determina a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010. 

 

4.1. GLOSSÁRIO 

 

Para fins desta Especificação Técnica e compreensão das atividades a serem 

desenvolvidas, deve-se considerar as definições abaixo apresentadas. 

 

o ANA: Agência Nacional de Águas. 

o ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica. 
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o BARRAGEM: elemento de contenção de água, formando um lago artificial.  

o BARRAMENTO: Conjunto de todas as estruturas (Barragem, Casa de Força, 

Vertedouro etc.) que se localizam no mesmo eixo ou em eixos adjacentes que 

represa(m) o rio. 

o CONTRATADA: Empresa(s) signatária(s) do CONTRATO, responsável(eis), 

perante a CONTRATANTE, por todas as obrigações contidas no CONTRATO. 

o CONTRATANTE: ELEJOR. 

o CONTRATO: Documento legal que define as condições, direitos e deveres das 

partes envolvidas na execução dos serviços, do qual esta ET será parte 

integrante. 

o ESTRUTURAS ASSOCIADAS: Estruturas e equipamentos locais, que não 

façam parte do barramento propriamente dito. Incluem estruturas tais como 

torres de tomada d’água, a casa de força, túneis, canais, condutos forçados, 

descargas de fundo, bacias de amortecimento, poços, galerias, mecanismos de 

acionamento de comportas etc. 

o ET (Especificação Técnica): Documento que descreve os serviços a serem 

prestados. 

o INSPEÇÃO DETALHADA DE CAMPO: inspeção segundo critérios e 

conteúdo mínimo da Inspeção de Segurança Especial (ISE) de Barragem, 

estabelecidos na Lei nº 12.334/2010 e Resolução Normativa nº 696/2015 Aneel 

o ISE: Inspeção de Segurança Especial de Barragem. 

o PAE (Plano de Ação de Emergência): Documento formal no qual são 

estabelecidas as ações a serem executadas pelo empreendedor em caso de 

situação de emergência, bem como identificados os agentes a serem notificados 

dessa ocorrência (Art. 12 da Lei nº 12.334/2010). 

o PROPONENTE: Empresa ou consórcio de Empresas com competência nas 

diversas disciplinas que envolvam a segurança de barragem, interessada em 

prestar os serviços objeto desta ET. 

o PSB (Plano de Segurança de Barragem): Conjunto de documentos técnicos que 

contém as informações dispostas na Lei nº 12.334/2010. Abrange os dados 

técnicos de construção, operação e manutenção do empreendimento, 
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destacando-se os Manuais de inspeções de segurança e de monitoramento, 

Relatórios de segurança da barragem, Relatórios das Inspeções Regulares e 

Especiais, Revisão Periódica de Segurança e Plano de Ação Emergencial (PAE), 

quando exigido. 

o RPS (Revisão Periódica de Segurança de Barragem): Relatório que tem por 

objetivo diagnosticar o estado geral de segurança da barragem, levando-se em 

conta o avanço tecnológico, a atualização de informações hidrológicas na 

respectiva bacia hidrográfica, de critérios de projeto e de condições de uso e 

ocupação do solo a montante e a jusante do empreendimento (RN nº 696/2015). 

o RT (Relatório Técnico): Documento técnico que avalia um determinado assunto. 

o RE (Resumo Executivo): Documento técnico que apresenta uma breve 

contextualização dos itens entregues nos RT de modo a proporcionar uma visão 

geral e viabilizar a implementação. 

o UHE – Usina Hidrelétrica. 

 

4.2. VISITA TÉCNICA 

 

Para o dimensionamento e elaboração de proposta técnica e comercial, a PROPONENTE 

poderá realizar vistoria aos locais das estruturas das barragens, devendo o agendamento 

ser efetuado previamente. 

 

Caso a PROPONENTE defina pela vistoria, esta deverá ser realizada por seu responsável 

técnico, que avaliará os locais de modo a obter, para sua própria utilização e por sua 

exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária à elaboração da proposta. 

 

Será considerado que as PROPONENTES visitaram os locais das estruturas das barragens 

para elaboração da proposta técnica e comercial, não cabendo alegação posterior de 

desconhecimento das condições locais. 

 

4.3. EQUIPES: COMPOSIÇÃO E QUALIFICAÇÃO MÍNIMA 
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A Lei nº 12.334/2010 e Resolução Normativa ANEEL Nº 696/2015 determina que a 

Revisão Periódica de Segurança deve ser efetuada por equipe de segurança de barragem 

integrada por profissionais treinados e capacitados. Considerando ainda a abrangência 

dos estudos que tem o objetivo de diagnosticar o estado geral de segurança da barragem, 

levando-se em conta o avanço tecnológico, a atualização de informações hidrológicas 

na respectiva bacia hidrográfica, de critérios de projeto e de condições de uso e 

ocupação do solo a montante e a jusante do empreendimento, a RPS só pode ser 

elaborada por profissionais qualificados, habilitados e com vasta experiência no assunto 

de forma que possam realizar a avaliação do desempenho e das condições de segurança, 

conservação e operação das barragens e estruturas associadas adequadamente. 

 

A Revisão Periódica de Segurança de Barragem deve ser conduzida e desenvolvida por 

equipes especializadas, com qualificação técnica nas diversas disciplinas que envolvem a 

segurança da barragem, designadamente hidrologia, hidráulica, geotecnia, estruturas, 

tecnologia de concreto, e demais correlatas. 

 

A CONTRATADA deve dispor de todos os profissionais que irão compor a equipe-

chave, a equipe complementar e equipe de apoio. O Quadro 1 apresenta a composição 

e respectiva qualificação e experiência dos profissionais da equipe-chave. 

 

Quadro 1 – Equipe-Chave: Composição e Qualificação Mínima exigida 

Especialidade Qualificação e experiência 

Engº Coordenador 

Geral 

Engenheiro Civil com registro no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA e atribuições profissionais 

compatíveis com as de projeto, construção, operação, 

recuperação ou manutenção de barragens, segundo critérios 

definidos pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

– CONFEA. O profissional deve possuir experiência superior 

a 15 anos em projetos para construção e recuperação de 

barragens, envolvendo análise da documentação existente, 
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vistorias técnicas, diagnóstico e projetos de recuperação de 

barragens, e elaboração de manuais de segurança, operação e 

manutenção de barragens e estruturas associadas. O 

profissional dever possuir conhecimento abrangente em 

engenharia de barragens nas áreas de geotecnia, estruturas e 

hidrologia/hidráulica. 

Engº Geotécnico 

Engenheiro Civil com registro no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA e atribuições profissionais 

compatíveis com as de projeto, construção, operação, 

recuperação ou manutenção de barragens, segundo critérios 

definidos pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

– CONFEA. O profissional deve possuir experiência superior 

a 10 anos em projetos geotécnicos de barragens e projetos 

geotécnicos de recuperação de barragens e/ou inspeção e 

monitoramento de barragens. O profissional deve possuir 

conhecimento nos seguintes temas: 

o análise de estabilidade, desempenho e segurança de 

barragens geotécnicas (terra e enrocamento ou 

enrocamento) e suas fundações; 

o conhecimento sobre as características, propriedades, 

resistências, pressões efetivas e sucção, permeabilidade, 

poropressão, sistema de drenagem, sistema de vedação, 

filtro, percolação, compactação, condições de 

carregamento, modelos e critérios de análise, 

instrumentos geotécnicos e comportamento de solos e 

enrocamentos de barragens; 

o investigação geotécnicas aplicada a barragens; 

o inspeção de barragens e estruturas associadas de usinas 

hidrelétricas; 
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o diagnóstico e prognóstico de deterioração de barragens 

de terra e enrocamento ou enrocamento (surgências, 

erosão, colmatação de drenos, recalques, fissuras, 

trincas, afundamentos, etc.); 

o técnicas de reparo e monitoramento; 

Geólogo de 

Engenharia 

Engenheiro Civil com registro no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA e atribuições profissionais 

compatíveis com as de projeto, construção, operação, 

recuperação ou manutenção de barragens, segundo critérios 

definidos pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

– CONFEA. O profissional deve possuir experiência superior 

a 10 anos em estudos geológicos de fundações de barragens e 

caracterização geológico-geomecânica dos maciços de 

fundação de estruturas e/ou projeto para obras de escavação 

e tratamentos de fundação/taludes e/ou análises de 

estabilidade de taludes naturais e de escavação e/ou inspeção 

e monitoramento de barragens.  O profissional deve possuir 

conhecimento nos seguintes temas: 

o análise de estabilidade, comportamento, desempenho e 

segurança de maciços rochosos de fundações, túneis, 

ombreiras e taludes no entorno de barragens e estruturas 

associadas; 

o conhecimento sobre formação de solos, rochas, geologia 

estrutural, resistência de rochas e solos, perfil geológico, 

sismologia, geomorfologia local, classificação e tipo de 

rochas, barragens sobre rochas magmáticas, 

metamórficas e sedimentares, tratamento de fundações, 

percolação e sistema de drenagem de barragens, modelos 

e critérios de análise; 
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o critérios de classificação geomecânica de fundações de 

barragens e estruturas associadas; 

o investigações geológicas aplicadas para barragens e 

estruturas associadas; 

o inspeção de barragens e estruturas associadas de usinas 

hidrelétricas; 

o monitoramento geológico e de barragens. 

Engº Estrutural 

Engenheiro Civil com registro no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA e atribuições profissionais 

compatíveis com as de projeto, construção, operação, 

recuperação ou manutenção de barragens, segundo critérios 

definidos pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

– CONFEA. O profissional deve possuir experiência superior 

a 10 anos em projetos estruturais de barragens e projetos 

estruturais de recuperação de barragens e/ou inspeção e 

monitoramento de barragens. O profissional deve possuir 

conhecimento nos seguintes temas: 

o análise de estabilidade, desempenho e segurança de 

barragens de concreto, vertedouro, tomada de água e 

estruturas de concreto associadas e suas fundações em 

rocha; 

o conhecimento sobre as características, propriedades, 

mecânica, resistências, tensões e deformações, 

permeabilidade, sistema de drenagem, instrumentos de 

auscultação, modelos e critérios de análise, condições de 

carregamento e comportamento de estruturas de concreto 

e fundações em rocha de barragens; 

o inspeção de barragens e estruturas associadas de usinas 

hidrelétricas; 
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o diagnóstico e prognóstico de manifestações patológicas 

de barragens de concreto e fundações em rocha, 

principalmente aquelas oriundas do comportamento 

estrutural; 

o técnicas de reparo e monitoramento. 

Engº Hidráulico 

Engenheiro Civil com registro no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA e atribuições profissionais 

compatíveis com as de projeto, construção, operação, 

recuperação ou manutenção de barragens, segundo critérios 

definidos pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

– CONFEA. O profissional deve possuir experiência superior 

a 10 anos em projetos hidráulicos de vertedouros/dispositivos 

de descarga de barragens e/ou projetos hidráulicos de 

readequação e/ou ampliação de vertedouros/dispositivos de 

descarga. O profissional deve possuir conhecimento mínimo 

nos seguintes temas: 

o funcionamento e diagnóstico de problemas hidráulicos 

de vertedouros/dispositivos de descarga de barragens; 

o hidrostática, hidrodinâmica, vertedouros, escoamento em 

tubulações, túneis, canais, condutos forçados e 

hidrometria; 

o circuito hidráulico de geração de energia; 

o análise e simulação hidrodinâmica de propagação de 

cheias naturais e de ruptura de barragens (dam break), 

principalmente para subsídio da revisão dos Planos de 

Ação de Emergência (PAEs); 

o conhecimento sobre estudos hidrológicos e hidráulicos, 

regularização de vazões, hidrometeorologia, 

reservatórios de acumulação e fio d'água, 

sedimentologia, tempo de recorrência, frequência de 
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Além da equipe-chave a CONTRATADA deve dispor de mão de obra especializada 

complementar (equipe complementar). Dessa forma, os requisitos mínimos de 

experiência, qualificação e habilitação de profissionais da equipe complementar são 

apresentados a seguir: 

 

1. Engenheiro civil especialista em hidrologia: profissional com registro no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e atribuições profissionais 

compatíveis com as de projeto, construção, operação, recuperação ou manutenção 

de barragens, segundo critérios definidos pelo Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia – CONFEA. O profissional deve possuir experiência superior a 10 

anos em estudos hidrológicos para projetos de barragens/vertedouros/dispositivos 

de descarga e revisão e atualização de estudos hidrológicos para 

barragens/vertedouros/dispositivos de descarga. O profissional deve possuir 

conhecimento mínimo nos seguintes temas: 

a) análise e simulação hidrodinâmica de propagação de cheias naturais e de 

ruptura de barragens (dam break), principalmente para subsídio da revisão 

dos Planos de Ação de Emergência (PAEs); 

b) conhecimento sobre estudos hidrológicos e hidráulicos, regularização de 

vazões, hidrometereologia, reservatórios de acumulação e fio d'água, 

sedimentologia, tempo de recorrência, frequência de cheias, capacidade de 

vertimento, chuva máxima provável, mal funcionamento hidráulico, 

escoamento, tipos de vertedouro, curva de descarga e dissipação de energia, 

modelos e critérios de análise; 

c) avaliação do risco hidrológico para vertedouros e barragens; 

cheias, capacidade de vertimento, chuva máxima 

provável, mal funcionamento hidráulico, escoamento, 

tipos de vertedouro, curva de descarga e dissipação de 

energia, modelos e critérios de análise; 

o metodologias preventivas para situações hidráulicas 

críticas para segurança do barramento. 
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d) metodologias preventivas para situações hidrológicas críticas para segurança 

do barramento; 

e) monitoramento hidrológico. 

 

2. Engenheiro Civil especialista em materiais: profissional com registro no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e atribuições profissionais 

compatíveis com as de projeto, construção, operação ou manutenção de barragens, 

segundo critérios definidos pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - 

CONFEA. O profissional deve possuir experiência mínima de 10 anos em estudos 

e/ou dosagem e/ou controle tecnológico e/ou reparo e/ou diagnóstico de 

manifestações patológicas de estruturas hidráulicas de concreto convencional e/ou 

massa e/ou compactado com rolo. O profissional deve possuir conhecimento 

mínimo nos seguintes temas: 

a) características, propriedades e comportamento dos materiais (macroestrutura 

e microestrutura), principalmente dos concretos de barragens e estruturas 

associadas, tais como: concreto convencional, concreto massa e concreto 

compactado com rolo; 

b) avaliação do desempenho dos materiais ao longo do tempo, modelos e 

critérios de análise; 

c) diagnóstico e prognóstico de manifestações patológicas dos materiais, 

principalmente de concretos; 

d) análise de processos de deterioração do concreto (infiltrações, corrosão, 

fissuras, trincas, hidrólise, erosão, cavitação, reações expansivas, etc.); 

e) ensaios para avalição física, mecânica e química de materiais; 

f) técnicas de reparos e monitoramento do mecanismo de deterioração; 

g) monitoramento de barragens. 

 

3. Engenheiro Mecânico: profissional com registro no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA e atribuições profissionais compatíveis com as 

de projeto, construção, operação ou manutenção de dispositivos de comportas e 

válvulas de vertedouros, segundo critérios definidos pelo Conselho Federal de 
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Engenharia e Agronomia - CONFEA. O profissional deve possuir experiência 

mínima de 10 anos em projetos de comportas de dispositivos de descarga 

(vertedouros, descarregador de fundo, etc) e tomadas de água de barragens e/ou 

planejamento de manutenção e recuperação de comportas. 

 

4. Engenheiro Eletricista: profissional com registro no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA e atribuições profissionais compatíveis com 

projetos, construção e manutenção de dispositivos elétricos de comportas e válvulas 

associadas a equipamentos eletromecânicos. O profissional deve possuir 

experiência mínima de 10 anos em projetos elétricos para acionamento de 

comportas e/ou planejamento de manutenção elétrica de dispositivos associados a 

equipamentos hidromecânicos de dispositivos de descarga (vertedouros, 

descarregador de fundo, etc), tomadas de água e usinas hidrelétricas. 

 

5. Especialista de instrumentação de auscultação de barragens: o profissional 

deve possuir experiência mínima de 10 anos em instrumentação de auscultação 

de barragens e possuir conhecimento nos seguintes temas: 

a) levantamento de deslocamentos em barragens e estruturas associadas por 

meio técnicas de topografia e geodésia; 

b) conhecimento sobre as características, propriedades, princípio de 

funcionamento, grandezas de medição, vida útil, calibração, aferição e 

valores de controle de instrumentos de auscultação de barragens; 

c) avaliação de desempenho de instrumentos de auscultação (acurácia e 

precisão); 

d) técnicas de reparo e manutenção de instrumentos de auscultação; 

e) instrumentos de auscultação automatizados; 

f) processos e procedimento de obtenção de leituras, análise inicial e validação 

de dados; 

 



 
 
 
 
 
 

 

PAC 0xx/2022 – Especificação Técnica 0xx/2022 

Revisão Periódica de Segurança da Barragens (RPS) para o CEFSC 

 

Página 18 de 78 

Dessa forma, a CONTRATADA deverá dispor de mão de obra suficiente, especializada 

e com experiência necessária para compor a equipe de apoio, composta minimamente 

de:  

a) Desenhista e/ou Técnico Cadista; 

b) Técnico administrativo. 

 

Para a comprovação dos requisitos mínimos e tempo de experiência exigidos para os 

membros das equipes (chave e complementar) serão aceitos os seguintes documentos, 

emitidos em nome dos profissionais: 

 

a) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica, acompanhado(s) de certidão de acervo 

técnico (CAT) ou anotação de responsabilidade técnica (ART); 

(i) - Nos documentos descritos no item a), deverão constar os seguintes dados; 

o Local de execução das atividades; 

o Nome da CONTRATANTE e da CONTRATADA; 

o Nome dos responsáveis técnicos, seus títulos profissionais e números 

de registros; 

o Relação dos serviços executados. 

(ii) - Apresentação dos documentos descritos no item a), que comprovem os anos 

de atuação no tema de barragens, sendo considerado, independentemente da 

duração da(s) atividade(s), um ano de experiência para atividade(s) 

executada(s) dentro de determinado ano. As atividades realizadas dentro de 

um determinado ano não serão computadas de forma cumulativa, ou seja, uma 

ou mais atividades realizadas em um determinado ano corresponderão a um 

único ano de experiência; 

b) Diploma ou certificado de conclusão de curso de especialização nas áreas de 

segurança de barragens, hidrologia, hidráulica, geotecnia, estruturas, patologia, 

projeto e construção de barragens e tecnologia do concreto; 

c) Diploma de Mestrado nas áreas concentração de segurança de barragens, 

hidrologia, hidráulica, geotecnia, estruturas, patologia, projeto e construção de 

barragens e tecnologia do concreto; 
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d) Diploma de Doutorado nas áreas de concentração de segurança de barragens, 

hidrologia, hidráulica, geotecnia, estruturas, patologia, projeto e construção de 

barragens e tecnologia do concreto. 

Considerando que: 

✓ Curso de especialização: 1 ano de experiência na área de conhecimento; 

✓ Mestrado: 2 anos de experiência na área de conhecimento; 

✓ Doutorado: 4 anos de experiência na área de conhecimento.  

 

Ressalta-se que eventual(is) documento(s) apresentado(s) sem CAT ou não 

compatível(is) com os requisitos mínimos anteriormente descritos será(ão) 

desconsiderado(s). 

1. A substituição de qualquer dos profissionais integrantes da equipe chave ou 

complementar antes ou no decorrer da execução dos serviços somente será admitida 

mediante fatos supervenientes, fortuitos ou de força maior, devendo ser substituído 

por profissional de perfil técnico equivalente ou superior, mediante comprovação 

documental e prévia autorização da ELEJOR; 

2. É vedado o desempenho em mais de uma especialidade por um mesmo profissional; 

3. Os membros da equipe chave e complementar devem possuir vínculo com a 

CONTRATADA. A comprovação se fará por meio de registro em carteira 

profissional, contrato de prestação de serviço ou contrato social, comprovando o 

vínculo do(s) profissional(is) com a CONTRATADA; 

4. Não serão admitidos atestados de Capacidade Técnica de serviços em 

execução. 

 

4.4. OBRIGAÇÕES RELEVANTES DA CONTRATADA 

 

Caso a CONTRATADA utilize softwares pagos para simulações computacionais, 

deverão ser fornecidos à ELEJOR os parâmetros de entrada utilizados nestas simulações, 

permitindo sua posterior utilização, bem como os arquivos dos resultados destas 

simulações. 
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Caso a CONTRATADA utilize softwares gratuitos para simulações computacionais, 

deverão ser fornecidos, instalados e testados, em computador indicado pela ELEJOR, 

todos os softwares utilizados nestas simulações, com os respectivos arquivos de entrada 

e saída, para posterior utilização pela ELEJOR. 

 

Nas simulações computacionais, todos os arquivos executáveis e de entrada utilizados e 

gerados deverão ser entregues à ELEJOR. Na entrega final, todos os modelos devem ser 

salvos e testados em computador indicado pela ELEJOR, de forma a permitir a utilização 

dos modelos em simulações futuras por parte da ELEJOR. 

 

Os Relatórios Técnicos e demais documentos elaborados pela CONTRATADA, quando 

aceitos pela ELEJOR, deverão ser entregues em arquivo digital editável (texto em formato 

*.doc ou *.docx, tabelas e gráficos em formato *.xls ou *.xlsx e desenhos em formato 

*.dgn e *.dwg) e em arquivo digital formato PDF (Portable Document Format). Todos 

os documentos emitidos deverão conter a assinatura do responsável técnico. Caso a 

CONTRATADA opte pela utilização de assinatura digital, com certificado digital ICP-

Brasil, estará isenta de apresentar cópias impressas dos documentos elaborados. 

 

A CONTRATADA deverá submeter à ELEJOR, para análise e certificação, os 

documentos solicitados nesta Especificação Técnica, conforme cronograma apresentado 

no ANEXO . A ELEJOR analisará os documentos entregues, podendo aceitar ou solicitar 

reapresentação. No caso de não manifestação pela ELEJOR, no prazo de até 15 (quinze) 

dias úteis, contados a partir do 1º dia útil após a data do protocolo de entrega pela 

CONTRATADA, os documentos serão considerados aceitos. Em caso de solicitação de 

reapresentação, a CONTRATADA deverá submeter os documentos revisados à ELEJOR 

dentro de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 1º dia útil após a data da solicitação de 

reapresentação da documentação à CONTRATADA, sendo que o não atendimento 

caracterizará descumprimento de obrigação CONTRATUAL. 

 

Deverá ser realizada reunião presencial ou por videoconferência nas dependências 

(Curitiba/PR) ou em plataforma digital, preferencialmente pelo aplicativo Teams da 
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Microsoft, para apresentação do “RT 2 – INSPEÇÃO DETALHADA DE CAMPO E 

ANÁLISE DA INSTRUMENTAÇÃO” e do “RT 12 – RELATÓRIO FINAL DE 

REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA” e transferência de informações sobre os 

arquivos, ferramentas e metodologias utilizadas. Este procedimento deve permitir à 

ELEJOR realizar futuras edições ou simulações, de forma a fornecer subsídios para as 

tomadas de decisões, além da possibilidade de, se necessário, realizar uma nova 

calibração dos modelos, inserir novos elementos ou condições de contorno. 

 

A ELEJOR exige confidencialidade dos resultados e dos relatórios emitidos, ficando 

vedada a divulgação ou uso das informações e resultados deste estudo para quaisquer fins, 

exceto no caso de autorização formal e escrita da ELEJOR. 

 

Conforme definições no item 5 – DETALHAMENTO DO SERVIÇO A SER 

EXECUTADO e prazos informados no cronograma apresentado no Anexo II, a 

CONTRATADA deverá solicitar reunião presencial ou por videoconferência para 

apresentação e entrega dos documentos elaborados. As reuniões acontecerão na cidade 

de Curitiba/PR, nas dependências da ELEJOR, ou em plataforma digital, 

preferencialmente pelo aplicativo Teams da Microsoft. 

 

4.5. DOCUMENTOS DISPONÍVEIS  

 

Após julgamento das propostas e seleção da CONTRATADA, a ELEJOR disponibilizará 

a documentação relativa às barragens para a realização da Revisão Periódica de 

Segurança de Barragem, abaixo relacionadas: 

 

1. Projeto da barragem no nível de detalhamento disponível, podendo ser anteprojeto, 

projeto básico, projeto executivo, como construído (as-built ou as-is); 

2. Documentação relativa à barragem, em particular, plano de monitoramento e 

instrumentação e registros da instrumentação e relatórios de inspeção de segurança; 

3. Planos de operação e manutenção da barragem; 

4. Descrição de intervenções de reabilitação anteriormente realizadas; 
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5. Estudos hidrológicos de projeto, quando disponíveis; 

6. Séries de dados hidráulico operativos disponíveis; 

7. Plano de Ação Emergencial (PAE). 

 

5. DETALHAMENTO DO SERVIÇO A SER EXECUTADO 

 

Os trabalhos a serem entregues, citados anteriormente, integrantes da Revisão Periódica 

de Segurança de Barragem (RPS), deverão ser desenvolvidos em conformidade com a 

legislação vigente e esta especificação técnica. 

 

Com os dados existentes, disponibilizados pela ELEJOR, deverão ser elaborados por 

empreendimento, 12 (doze) Relatórios Técnicos (RT) e 1 (um) Resumo Executivo (RE) 

conforme cronograma apresentado no Anexo II, sendo eles: 

 

RT 1 –  ANÁLISE E REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA; 

RT 2 –  INSPEÇÃO DETALHADA DE CAMPO E ANÁLISE DA 

INSTRUMENTAÇÃO; 

RT 3 –  ANÁLISE E REVISÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS; 

RT 4 –  ANÁLISE E REVISÃO DOS ESTUDOS GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS 

E SISMOLÓGICOS; 

RT 5 –  ANÁLISE E REVISÃO DOS ESTUDOS DA FUNDAÇÃO DOS 

BARRAMENTOS E DO RESERVATÓRIO; 

RT 6 –  AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS EXTRAVASORAS E DE 

OPERAÇÃO; 

RT 7 – AVALIAÇÃO DO BARRAMENTO E REVISÃO DE ESTABILIDADE; 

RT 8 – ANÁLISE E REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO E 

MANUTENÇÃO; 

RT 9 –  ANÁLISE E REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS, EQUIPAMENTOS E 

REGISTROS DE INSTRUMENTAÇÃO E MONITORAMENTO; 

RT 10 –  ANÁLISE E REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE); 

RT 11 –  REAVALIAÇÃO DA CATEGORIA DE RISCO E DANO POTENCIAL 

ASSOCIADO; 

RT 12 –  RELATÓRIO FINAL DE REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA; 

RE –  RESUMO EXECUTIVO. 
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Os relatórios acima descritos deverão conter pareceres conclusivos, devidamente 

justificados e fundamentados tecnicamente, seguindo os procedimentos do item 4.4 – 

OBRIGAÇÕES RELEVANTES DA CONTRATADA. 

 

5.1. RT 1 – ANÁLISE E REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

 

Consiste na análise, pela CONTRATADA, da documentação das estruturas das 

barragens, fornecida pela ELEJOR, previamente à realização da inspeção detalhada de 

campo. Esta análise deve identificar e registrar eventuais dados e/ou informações 

faltantes, indicando suas respectivas ações de correção, quando aplicáveis. A 

CONTRATADA deverá analisar e avaliar as informações fornecidas pela ELEJOR, 

considerando, minimamente os seguintes itens e documentos: 

 

1. Projetos básicos e/ou executivos, “as built” (como construído) ou “as is” (como 

está); 

2. Mapeamento geológico; 

3. Investigações e ensaios de caracterização; 

4. Planos de monitoramento, registros e análises da instrumentação civil; 

5. Planos de operação e de manutenção da barragem; 

6. Curva cota x área x volume (de projeto e atualização quando disponível); 

7. Relatórios de inspeção de segurança regular; 

8. Relatórios de Inspeções Especiais, estudos e consultorias técnicas (se houver); 

9. Intervenções de reabilitação anteriormente realizadas; 

10. Plano de Segurança de Barragem (PSB); 

11. Plano de Ação de Emergência (PAE). 

 

Adicionalmente, as análises locais para cada estrutura das barragens deverão contemplar 

dados e informações atualizadas, adquiridas pela CONTRATADA, sem ônus para a 

ELEJOR, junto a instituições públicas ou privadas, visando complementar as conclusões 

e recomendações, tais como: 



 
 
 
 
 
 

 

PAC 0xx/2022 – Especificação Técnica 0xx/2022 

Revisão Periódica de Segurança da Barragens (RPS) para o CEFSC 

 

Página 24 de 78 

 

1. Dados hidrológicos e hidráulico operativos; 

2. Dados geológicos; 

3. Dados geotécnicos; 

4. Dados sismológicos. 

 

Com base nos estudos, documentos, procedimentos fornecidos pela ELEJOR e dados 

adquiridos junto às instituições públicas ou privadas, a CONTRATADA deverá elaborar 

o documento “RT 1 - ANÁLISE E REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA”, 

com parecer conclusivo, devidamente justificado e fundamentado tecnicamente. O 

documento deverá analisar criticamente e compilar estas informações, visando a 

adequação dos aspectos relevantes das estruturas. 

 

5.2. RT 2 – INSPEÇÃO DETALHADA DE CAMPO E ANÁLISE DA 

INSTRUMENTAÇÃO 

 

Previamente à realização da inspeção detalhada de campo, a CONTRATADA deverá 

apresentar à ELEJOR um Plano de Inspeção, indicando as estruturas a serem 

inspecionadas, eventuais medições ou testes e demais atividades de campo. O 

agendamento da inspeção deverá ser efetuado pelo menos 30 (trinta) dias corridos 

antes de sua realização, para autorização do acesso aos empreendimentos e comunicação 

dos envolvidos (agentes externos e/ou internos). Complementarmente, a inspeção de 

segurança detalhada deverá abranger as seguintes estruturas: 

 

1. Barragem principal; 

2. Órgãos extravasores; 

3. Galerias de drenagem; 

4. Reservatório; 

5. Tomada d’água de baixa e alta pressão; 

6. Conduto forçado; 

7. Câmara de carga; 

8. Casa de força; 
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9. Canal de fuga; 

10. Demais estruturas do circuito de geração; 

11. Demais estruturas componentes do barramento; 

 

Para a inspeção dos reservatórios, a ELEJOR não fornecerá barco e/ou condutor para a 

realização dessa atividade, que deverá constar no Plano de Inspeção e demais tratativas 

anteriormente descritas. 

 

A inspeção detalhada de campo deverá seguir os critérios e conteúdo mínimo da Inspeção 

de Segurança Especial (ISE) de Barragem, estabelecidos na Lei nº 12.334/2010 e 

Resolução Normativa nº 696/2015 Aneel. Para esta atividade, a CONTRATADA deverá 

considerar minimamente os seguintes itens: 

 

1. Aspectos de estabilidade das estruturas; 

2. Estado de conservação e presença de manifestações patológicas; 

3. Operação de equipamentos eletro e hidromecânicos; 

4. Relação dos procedimentos e documentações analisadas no item 5.1 (RT 1 – 

ANÁLISE E REVISÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA) com as constatações 

em campo, visando identificar eventuais anomalias ou não-conformidades que 

possam interferir na segurança das barragens e estruturas de barramentos; 

5. Dados hidrológicos locais e/ou da bacia hidrográfica que apresentem correlação 

e/ou influência sobre as estruturas do barramento; 

 

Caso necessário, visando complementar as informações técnicas fornecidas pela 

ELEJOR, a CONTRATADA poderá efetuar análises, medições e/ou investigações 

expeditas em campo, como poços, trincheiras, trados manuais, leituras de instrumentos, 

entre outros, não acarretando custos adicionais para a ELEJOR. 

 

A equipe da inspeção detalhada de campo deverá ser composta minimamente pelos 

profissionais relacionados no Quadro 2 e descritos no item 4.3 – EQUIPES: 

COMPOSIÇÃO E QUALIFICAÇÃO: 
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Quadro 2 – Composição mínima das equipes para a Inspeção Detalhada de Campo 

Barragem 

Equipe-Chave Equipe Complementar 

Engº 

Coordenad

or 

Geral 

Engº 

Geotécnico 

Geólogo 

de 

Engenharia 

Engº 

Estrutural 

Engº 

Hidráulico 

Eng. civil 

especialista 

em 

hidrologia 

Eng. Civil 

especialista 

em 

materiais 

Eng. 

Mecânico 

Eng. 

Eletricista 

Eng. 

Especialista de 

instrumentação 

de auscultação 

de barragens 

UHE SCL X X X X X - X X X X 

UHE FND X X X X X - X X X X 
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Os profissionais acima relacionados deverão ser os mesmos a compor as ARTs 

(Anotações de Responsabilidade Técnica) da equipe da RPS. 

 

A CONTRATADA deverá elaborar o documento “RT 2 – INSPEÇÃO DETALHADA 

DE CAMPO E ANÁLISE DE INSTRUMENTAÇÃO”, assinado por todos os 

profissionais participantes, com parecer conclusivo, devidamente justificado e 

fundamentado tecnicamente. O documento deverá compilar estas informações, visando 

avaliar a condição de segurança das estruturas que compõem as barragens. O 

empreendimento deverá ter seu nível de segurança definido conforme Lei 12.334/2010 e 

Resolução Normativa Aneel nº 696/2015. 

 

As conclusões e eventuais recomendações deverão considerar, quando aplicáveis, os 

seguintes itens: 

 

1) Reavaliação da documentação técnica fornecida pela ELEJOR, após realização da 

inspeção detalhada de campo; 

2) Descrição das anomalias identificadas nas estruturas e nos instrumentos de 

auscultação; 

3) Proposições de manutenções, correções, investigações e/ou estudos 

complementares, inclusive nos instrumentos de auscultação e equipamentos 

correlatos; 

4) Outras considerações visando a melhoria na segurança da barragem; 

 

O registro fotográfico efetuado durante a inspeção detalhada de campo deverá ser parte 

integrante deste relatório. 

 

A CONTRATADA deverá realizar apresentação presencial ou por videoconferência, 

deste Relatório Técnico, abordando a metodologia e conceitos adotados, bem como as 

principais conclusões deste relatório, devendo ser entregue conforme disposto no item 4.4 
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– OBRIGAÇÕES RELEVANTES DA CONTRATADA. Para esta reunião, deverá 

participar, ao menos, o Eng. Coordenador Geral. 

 

5.3. RT 3 – ANÁLISE E REVISÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

 

A CONTRATADA deverá realizar a revisão dos estudos hidrológicos existentes, 

referenciados em recomendações e diretrizes atualizadas, incorporando, quando 

necessário, novos dados registrados ou eventuais variações das características 

hidrológicas ao longo do período operativo até a data de aceite deste relatório técnico. 

A revisão dos estudos hidrológicos também deverá ser avaliada em conjunto com os 

dados de dimensionamento hidráulico dos barramentos (ver item 5.7), órgãos 

extravasores e de operação, que possam influenciar nos parâmetros de dimensionamento 

e operação das estruturas do barramento. 

A análise e revisão dos estudos hidrológicos deverá ser realizada considerando, 

minimamente os seguintes itens: 

 

1. Características fisiográficas, climáticas, de cobertura vegetal e de ocupação da 

bacia hidrográfica da barragem, caso existam alterações significativas desde a 

data de elaboração do estudo hidrológico anterior (atualização de informações 

de uso e ocupação do solo a montante e a jusante do empreendimento, com base 

em informações secundárias); 

2. Distribuição estatística da precipitação anual e das precipitações mensais na 

bacia hidrográfica a montante da barragem, quando possível atualizar os estudos 

de projeto e na falta deste utilizar os registros disponíveis; 

3. Distribuição estatística das precipitações extremas sobre a área da bacia 

hidrográfica da barragem, quando possível atualizar os estudos de projeto e na 

falta deste com duração associada ao tempo de concentração; 

4. Séries de vazões afluentes médias mensais e anuais à seção da barragem 

ocorridas e naturalizadas; 

5. Séries de máximas vazões médias diárias e suas respectivas máximas 

instantâneas (possível utilizar máxima horária); 
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6. Séries de vazões mínimas anuais e mensais (verificação da vazão de sete dias de 

duração); 

7. Registros adicionais sobre vazões de cheia (informação histórica), incluindo 

marcas de cheia, testemunhos verbais e registros escritos; 

8. Registros das leituras de níveis de água no reservatório da barragem; 

9. Registros de vazões dos órgãos extravasores; 

10. Registros das vazões fornecidas para irrigação e para abastecimento de água; 

11. Análise das leituras de níveis d’água do reservatório, do canal de fuga, vazões 

turbinadas, vazões vertidas e vazão natural afluente; 

12. Análise das curvas de descarga de jusante (vazões vertida, turbinada e/ou 

defluente a depender da configuração do empreendimento); 

13. Análise do efeito da evaporação e da precipitação no reservatório; 

 

Com base nos dados analisados e na documentação técnica fornecida pela ELEJOR, a 

CONTRATADA deverá elaborar o documento “RT 3 – ANÁLISE E REVISÃO DOS 

ESTUDOS HIDROLÓGICOS”, com parecer conclusivo quanto a situação atual 

comparativamente à situação de projeto e/ou aos critérios atuais de projeto, devidamente 

justificado e fundamentado tecnicamente.  

O documento deverá apresentar para cada empreendimento os dados resultantes das 

análises e revisões realizadas, contendo minimamente os seguintes itens: 

 

- Caracterização fisiográfica, climatológica e fluvial da bacia evidenciando 

possíveis alterações ocorridas durante o período de operação do 

empreendimento; 

- Análise de frequência de cheia, deve ser verificada a adequação do método 

utilizado na época de projeto e aplicação de método alternativo, elaboração de 

hidrogramas das cheias naturais para os seguintes tempos de recorrência: 2, 5, 

10, 20, 50, 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 anos; 

- Elaboração do hidrograma da cheia máxima provável (empreendimentos de 

grande porte pelo critério H2V1/2); 
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- Estudo de abatimento cheias (para a CMP e para as cheias de diferentes tempos 

de recorrência) para verificação da adequação dos órgãos extravasores existentes 

e/ou das suas regras de operação (no caso de empreendimentos em cascata 

devem ser considerados os empreendimentos a montante); 

- Indicação de possíveis melhorias nas regras de operação do reservatório; 

- Estudo de inundação proveniente da hipotética ruptura da barragem (conforme 

item 5). 

- Conclusões quanto à adequação das características hidráulicas da barragem 

frente a atualização dos estudos hidrológicos (como capacidade dos dispositivos 

de descarga, definição de tempos de recorrência dos dispositivos de descarga e 

da casa de força e estudos de borda livre); 

 

Caso necessário, a análise da documentação fornecida neste item poderá ser reavaliada 

em conjunto com as informações, análises e conclusões da inspeção detalhada de campo, 

sendo abordada nas conclusões deste relatório. 

 

5.4. RT 4 – ANÁLISE E REVISÃO DOS ESTUDOS GEOLÓGICOS, 

GEOTÉCNICOS E SISMOLÓGICOS 

 

A CONTRATADA deverá realizar análise das condições geológicas, geotécnicas, de 

comportamento geomecânico, entre outros, ao longo das fundações e ombreiras das 

estruturas dos barramentos, confrontando as premissas consideradas em projeto original 

e no período construtivo, com as condições, comportamentos e resultados atualizados, 

decorrentes da operação das estruturas, ensaios e sondagens recentes, concluindo-se por 

eventuais necessidades de medidas corretivas, quando necessário. 

 

Caso necessário, visando complementar as informações técnicas fornecidas pela 

ELEJOR, a CONTRATADA poderá efetuar análises, medições e/ou investigações 

expeditas durante a inspeção detalhada de campo, não acarretando custos adicionais para 

a ELEJOR. Complementarmente às demais informações, as análises também deverão ser 

realizadas com base na inspeção detalhada de campo. 
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Desta forma, a CONTRATADA deverá avaliar e revisar as informações fornecidas pela 

ELEJOR, considerando, minimamente os seguintes itens: 

 

Informações geológicas: 

− Dados do projeto original: Mapas/perfis geológicos, projetos executivos, seções 

tipo, programa de investigações realizado, classificação dos testemunhos das 

sondagens, interpretações geológicas das áreas dos barramentos, dos órgãos 

auxiliares e do reservatório e outras informações geológico-estruturais; 

− Informações constantes nos documentos fornecidos que podem influenciar o 

projeto, como: zonas de cisalhamento, falhas, diaclases, cavernas, deslizamentos 

e materiais utilizados na construção das estruturas; 

− Parâmetros adotados para a caracterização dos horizontes de solo que compõem 

as ombreiras e fundações das estruturas; 

− Parâmetros adotados para os maciços rochosos que compõem as ombreiras e 

fundações das estruturas; 

− Investigações e estudos realizados durante o período operativo (quando 

disponível); 

− Investigações e estudos realizados para caracterização da estrutura; 

− Critérios de estabilidade adotados para os cortes em solo e taludes em rocha, 

junto às estruturas; 

− Critérios de estabilidade adotados para os barramentos; 

− Critérios adotados para o dimensionamento e tratamento dos túneis e galerias; 

 

Informações geotécnicas: 

− Ensaios de laboratório e de campo relativos à fundação e aos materiais de 

construção; 

− Registros dos níveis de água antes e depois do enchimento do reservatório; 

− Relatórios geotécnicos desde os preliminares (investigação) até aos relatórios da 

construção; 
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Informações sismológicas: 

− Análise Sísmica do local do barramento; 

− Na ausência de estudos de sismicidade, para a análise de estabilidade do 

barramento perante terremotos, deverão ser adotadas as recomendações 

preconizadas nos Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas da 

Eletrobrás. A adoção de outros critérios em parte ou no todo estará sujeita a 

prévia aprovação da ELEJOR; 

 

Com base na inspeção detalhada de campo, estudos, documentos e procedimentos 

fornecidos pela ELEJOR, a CONTRATADA deverá elaborar o documento “RT 4 – 

ANÁLISE E REVISÃO DOS ESTUDOS GEOLÓGICOS, GOETÉCNICOS E 

SISMOLÓGICOS” com parecer conclusivo, devidamente justificado e fundamentado 

tecnicamente. O documento deverá compilar estas informações visando as adequações 

técnicas necessárias. 

 

As conclusões e eventuais recomendações deverão considerar, minimamente os seguintes 

itens: 

 

Conclusões geológicas/geotécnicas: 

− Correlação da atitude das descontinuidades com a estabilidade dos taludes, 

estabilidade da fundação e cargas na barragem e reservatório; 

− Analisar a compatibilidade da caracterização geotécnica definida no projeto com 

a situação encontrada durante a construção da barragem; 

− Reavaliar os estudos de percolação, estabilidade e os valores de controle da 

instrumentação adotados no projeto com o atual comportamento da estrutura; 

− Constatação de eventuais divergências entre o projeto e os registros de campo, 

bem como a avaliação quanto a existência de riscos geológicos não 

caracterizados no projeto original; 

− Avaliação das alterações geológicas e geotécnicas ocorridas ao longo do tempo; 
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Com base na revisão dos dados, inspeção detalhada de campo e investigações realizadas, 

deverão ser apresentadas para os taludes do entorno dos barramentos: 

 

− Reavaliação dos modelos geológico-geotécnicos e geomecânicos; 

− Análises de estabilidade e de percolação das regiões dos taludes e das ombreiras 

e proximidades, com qualificação quanto à fragilidade e necessidade de 

tratamentos; 

− Avaliação dos sistemas de revestimento de proteção e drenagem implantadas nos 

taludes, com qualificação quanto à eficiência, conservação e necessidade de 

complementação ou reelaboração; 

 

Conclusões sismológicas: 

− Revisar estudos sismológicos visando a definição das ações sísmicas, se 

necessário; 

− Definir as ações sísmicas, em particular da intensidade, forma e duração das 

vibrações sísmicas no local da obra, considerando o sismo máximo de projeto 

(SMP); 

 

A análise da documentação fornecida neste item deverá ser reavaliada em conjunto com 

as informações, análises e conclusões da inspeção detalhada de campo, sendo abordada 

nas conclusões deste relatório. 

 

5.5. RT 5 – ANÁLISE E REVISÃO DOS ESTUDOS DA FUNDAÇÃO DOS 

BARRAMENTOS E DO RESERVATÓRIO 

 

A CONTRATADA deverá realizar análise das condições do sistema de tratamento 

executado durante o período construtivo, visando verificar a eficiência das cortinas de 

impermeabilização, dos sistemas de consolidação e drenagem, bem como das injeções 

efetuadas, confrontando as premissas consideradas em projeto original e no período 

construtivo, com as condições, comportamentos e resultados atualizados, decorrentes da 
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operação das estruturas, concluindo-se por eventuais necessidades de medidas corretivas, 

quando necessário. 

 

Caso necessário, visando complementar as informações técnicas fornecidas pela 

ELEJOR, a CONTRATADA poderá efetuar análises, medições e/ou investigações 

expeditas durante a inspeção detalhada de campo, não acarretando custos adicionais para 

a ELEJOR. Complementarmente às demais informações, as análises também deverão ser 

realizadas com base na inspeção detalhada de campo. 

 

Assim, a CONTRATADA deverá avaliar e revisar as informações fornecidas pela 

ELEJOR, considerando, minimamente os seguintes itens: 

 

5.1.1 Estudos geológicos e geotécnicos 

− Possibilidade de ocorrência de erosão interna devida à percolação de água 

pelo maciço de fundação, com determinação dos valores de gradientes 

máximos admissíveis de saída; 

− Análise das vazões de percolação; 

− Análise das linhas de fluxo das fundações; 

− Análise das subpressões em barramentos de concreto; 

− Análise da estabilidade da fundação; 

 

5.1.2 Estudos de comportamento do reservatório 

− Perdas de água por infiltração no reservatório, com especial atenção às 

formações mais permeáveis, solúveis ou erodíveis, incluindo vales 

colaterais; 

− Estabilidade do reservatório e taludes circundantes, que possam impactar 

direta ou indiretamente na segurança do empreendimento, ou cujo 

rompimento tenha dimensões suficientes para desencadear a formação de 

ondas com possibilidade de galgar as estruturas, principalmente de 

enrocamento; 
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− Grau de sedimentação na face de montante do barramento e os eventuais 

impactos à estabilidade das estruturas e à operacionalidade dos órgãos de 

descarga; 

 

Com base na inspeção detalhada de campo, estudos, documentos e procedimentos 

fornecidos pela ELEJOR, a CONTRATADA deverá elaborar o documento “RT 5 – 

ANÁLISE E REVISÃO DOS ESTUDOS DA FUNDAÇÃO DOS BARRAMENTOS E 

DO RESERVATÓRIO”, com parecer conclusivo, devidamente justificado e 

fundamentado tecnicamente. O documento deverá compilar estas informações visando a 

adequação dos aspectos relevantes das estruturas. 

 

As conclusões e eventuais recomendações deverão considerar, minimamente os seguintes 

itens: 

 

Conclusões geológicas/geotécnicas: 

− Caso se conclua pela necessidade de realização de reforços do tratamento das 

fundações, devem ser informadas, em nível conceitual, as intervenções 

necessárias, tais como: injeções de consolidação, de impermeabilização e 

perfuração de drenos adicionais, visando a melhoria da deformabilidade e 

resistência dos terrenos de fundação, bem como a redução de percolação e de 

subpressões excessivas; 

− Indicação de medidas suplementares, tais como: aplicação de barras de 

ancoragem ou tirantes, para garantia da estabilidade da fundação; 

 

Conclusões sobre o comportamento do reservatório: 

− Recomendações visando evitar ou diminuir perdas de água por infiltração; 

− Considerações sobre a estabilidade do reservatório e taludes circundantes, 

sugerindo, se necessário, medidas para drenagem, implantação de ancoragens, 

tirantes e desmonte de blocos em zonas instáveis; 
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− Recomendações, quando aplicável, para a execução de serviços de 

desassoreamento no caso de riscos à estabilidade das estruturas ou com 

possibilidade de interferência em dispositivos extravasores; 

 

As conclusões dos estudos devem recomendar ações para assegurar as adequadas 

condições mecânicas e hidráulicas da fundação do barramento e do reservatório, baseados 

em critérios atualmente aceitos para estas estruturas. 

 

A análise da documentação fornecida neste item deverá ser reavaliada em conjunto com 

as análises e conclusões da inspeção detalhada de campo, sendo abordada nas conclusões 

deste relatório. 

 

5.6. RT 6 – AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS EXTRAVASORAS E DE 

OPERAÇÃO 

 

A CONTRATADA deverá realizar análise das condições do dimensionamento hidráulico 

e estrutural, confrontando as premissas consideradas em projeto original e no período 

construtivo, com as condições, comportamentos e resultados atualizados, decorrentes da 

operação das estruturas, concluindo-se por eventuais necessidades de medidas corretivas, 

quando necessário. 

 

Caso necessário, visando complementar as informações técnicas fornecidas pela 

ELEJOR, a CONTRATADA poderá efetuar análises, medições e/ou investigações 

expeditas durante a inspeção detalhada de campo, não acarretando custos adicionais para 

a ELEJOR. Na hipótese de inexistência de informações (projetos e/ou documentos 

originais e de construção), as análises deverão ser realizadas com base na inspeção 

detalhada de campo. 

 

Como referência para a revisão de estabilidade deverão ser adotados os Critérios de 

Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas da Eletrobrás. O detalhamento das diretrizes a serem 

consideradas para revisão de estabilidade está descrito no item 5.7. A adoção de outros 

critérios em parte ou no todo estará sujeita a prévia aprovação da ELEJOR. 
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Assim, a CONTRATADA deverá avaliar e revisar as informações fornecidas pela 

ELEJOR, considerando, minimamente os seguintes itens: 

 

5.6.1 Vertedouro 

− Características hidráulicas: capacidade de escoamento das cheias de projeto 

exclusivamente pelo vertedouro, com base nos resultados obtidos no item 5.3 

(RT – ANÁLISE E REVISÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS), sem 

resultar em risco a barragem. Deverão ser avaliadas as cheias de projeto 

atualizadas de acordo com o tipo do empreendimento, em atendimento aos 

Critérios de Projeto Civis de Usinas Hidrelétricas da Eletrobrás; 

− Fatores relevantes relacionados à segurança da barragem: 

o Dados geológicos e geotécnicos em relação à fundação do vertedouro; 

o Critérios de dimensionamento hidráulico e estrutural em relação ao estado 

de arte atual. Revisão da combinação das cargas atuantes nos componentes 

do vertedouro, como: empuxos do terreno; cargas hidrostáticas; 

subpressões, entre outras; 

o Critérios de dimensionamento dos dispositivos de drenagem; 

o Verificar se os dispositivos de drenagem atendem aos critérios de projeto 

atuais. A inspeção detalhada de campo deverá contribuir para a verificação 

da correta operação dos dispositivos; 

o Critérios de dimensionamento atualizados das bacias de dissipação de 

energia para as descargas vertidas; 

 

5.6.2 Descarregador de fundo 

− Características hidráulicas: capacidade de escoamento, funcionamento das 

comportas, existência de sistemas redundantes de operação e análise dos 

procedimentos para manter a entrada sem obstruções; 

− Funcionamento correto, desde a operação à dissipação da energia, que não 

resulte em danos às estruturas; 
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− Capacidade e funcionalidade das fontes alternativas de energia, em caso de falha 

da alimentação principal, inclusive com testes de campo e/ou análise dos 

registros de testes efetuados; 

− Dados geológicos e geotécnicos; 

− Critérios de dimensionamento hidráulico e estrutural em relação ao estado da 

arte atual; 

− Dissipadores de energia das descargas vertidas; 

− Critérios operacionais incluindo capacidade de vazão, apoiando o esvaziamento 

do reservatório, em situação de emergência; 

− Sistemas de funcionamento dos equipamentos hidro e eletromecânicos. 

− Tempo de ação para acionamento do descarregador de fundo. Para o caso de 

comando local avaliar o tempo de deslocamento das equipes até o descarregador. 

 

5.6.3 Análise dos materiais de construção, colocação em obra e ensaios de controle 

tecnológico (estruturas extravasoras e de operação) 

− Características físicas, químicas e mineralógicas dos agregados e sua origem; 

− Tipo de cimento, teor em álcalis no cimento, aditivos, relação água/cimento, 

composição do concreto; 

− Propriedades do aço; 

− Método de execução do concreto; resistência do concreto aos 7, 28 e 90 dias, 

dimensão dos corpos de prova cilíndricos, número de corpos de prova, 

coeficiente de variação; 

− Módulo de elasticidade e tensão de ruptura do concreto; 

− Tratamento das juntas de construção; 

− Propriedades mecânicas dos componentes das comportas, descarregadores de 

fundo e sistemas de acionamento; 

− Ensaios de determinação do módulo de elasticidade e aferição do fck do 

concreto; 

− Avaliação dos critérios de tratamento de juntas de dilatação. 
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5.6.4 Análise das condições e tratamento da fundação (estruturas extravasoras e de 

operação) 

− Investigação dos terrenos de fundação e localização de sondagens; 

− Caracterização da resistência mecânica e deformabilidade das fundações; 

− Injeções: profundidade da cortina de injeções, caldas, aditivos, pressões de 

injeção e controle de qualidade; 

− Sistemas de drenagem e seu controle; 

− Outros tratamentos da fundação. 

 

Com base na inspeção detalhada de campo, estudos, documentos e procedimentos 

fornecidos pela ELEJOR, a CONTRATADA deverá elaborar o documento “RT 6 – 

AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS EXTRAVASORAS E DE OPERAÇÃO”, com 

parecer conclusivo, devidamente justificado e fundamentado tecnicamente. O documento 

deverá compilar estas informações visando a adequação dos aspectos relevantes das 

estruturas. 

 

As conclusões e eventuais recomendações deverão considerar, minimamente os seguintes 

itens: 

− Considerações sobre a estabilidade das estruturas; 

− Considerações sobre a qualidade da superfície hidráulica; 

− Considerações sobre capacidade de vertimento, avaliando eventuais atualizações 

dos carregamentos hidrostáticos e/ou hidrodinâmicos oriundos dos níveis de 

montante de jusante para escoamento da cheia revisada de projeto; 

− Recomendações das condições ideais de operação e equipamentos disponíveis 

para tal, inclusive em casos de emergência; 

− Caso se conclua pela necessidade de ampliação da capacidade de vertimento, 

devem ser informadas, em nível conceitual, as intervenções necessárias, 

inclusive com indicação das possíveis soluções a serem adotadas, considerando 

topografia, estabilidade das estruturas, disponibilidade de áreas, qualidade da 

fundação, dissipação dos esforços, entre outros; 
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A análise da documentação fornecida neste item deverá ser reavaliada em conjunto com 

as análises e conclusões da inspeção detalhada de campo, sendo abordada nas conclusões 

deste relatório. 

 

5.7. RT 7 – AVALIAÇÃO DO BARRAMENTO E REVISÃO DE 

ESTABILIDADE 

 

Para avaliar as condições de segurança das estruturas do barramento, a CONTRATADA 

deverá realizar as verificações de estabilidade das estruturas, considerando análise das 

condições dos materiais utilizados, dos ensaios de controle tecnológico, das fundações e 

demais verificações de projeto, confrontando as premissas consideradas em projeto 

original e no período construtivo, com as condições, comportamentos, sondagens, ensaios 

e resultados atualizados quando disponíveis, decorrentes inclusive da operação das 

estruturas, concluindo-se por eventuais necessidades de medidas corretivas, quando 

necessário. 

 

Caso necessário, visando complementar as informações técnicas fornecidas pela 

ELEJOR, a CONTRATADA poderá efetuar análises, medições e/ou investigações 

expeditas durante a inspeção detalhada de campo, não acarretando custos adicionais para 

a ELEJOR. Complementarmente às demais informações, as análises também deverão ser 

realizadas com base na inspeção detalhada de campo. 

 

Como referência para a revisão de estabilidade do barramento, deverão ser adotados os 

Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas da Eletrobrás. A adoção de outros 

critérios em parte ou no todo estará sujeita a prévia aprovação da ELEJOR. 

 

Assim, a CONTRATADA deverá avaliar e revisar as informações fornecidos pela 

ELEJOR, considerando, minimamente os seguintes itens e realizando as verificações de 

estabilidade: 
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5.7.1 Barragem de Enrocamento 

 

Análise dos materiais de aterro, colocação em obra e ensaios de controle tecnológico. 

− Classificação, análise granulométrica, limites de Atterberg dos solos; 

− Ensaios Proctor e densidade relativa, teor em água; 

− Granulometria e permeabilidade dos filtros e drenos; 

− Ensaios de adensamento; 

− Ensaios de durabilidade dos enrocamentos; 

− Ensaios de resistência mecânica (estática e dinâmica); 

− Compatibilidade dos ensaios de campo e de laboratório; 

− Métodos e equipamentos de compactação e definição de espessuras de camada; 

− Ensaios de controle de qualidade dos materiais do aterro; comparação com os 

valores de projeto; 

− Aterros experimentais; 

 

Análise das condições e tratamento da fundação 

− Informações da investigação dos terrenos de fundação e localização de 

sondagens; 

− Caracterização da resistência mecânica e deformabilidade das fundações; 

− Informações sobre os sistemas de redução de fluxo através da fundação, como 

tapetes de impermeabilização, trincheiras vedantes (cut-off), injeções;  

o Injeções: profundidade da cortina de injeção, caldas, aditivos, pressões de 

injeção e controle de qualidade; 

− Informações sobre o sistema de controle de drenagem e de percolação na 

fundação; 

− Outros tratamentos da fundação, como a utilização de concreto dental; 

− Informações sobre a ligação do aterro às estruturas de concreto localizadas na 

fundação e nas ombreiras; 
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Análises adicionais de verificação de projeto 

− Parâmetros do projeto; 

− Tipos de ações consideradas no dimensionamento, isto é, ações atuantes ou com 

probabilidade de ocorrer sobre as estruturas; 

− Estabilidade da barragem e/ou dique, abrangendo os casos de rebaixamento 

rápido, percolação estável e análise sísmica das estruturas de enrocamento, 

considerando os dados sobre deformações da fundação, maciço da barragem e 

estruturas adjacente, resistência e características do aterro e da fundação, 

características hidrogeotécnicas do maciço da barragem e da fundação, 

geometria, plano de falha crítico, modelo de ruptura, variação de temperatura do 

concreto de estruturas adjacentes, percolação e linhas de fluxo e distribuição das 

subpressões, pressões internas e pressões intersticiais. Deve-se prever no 

mínimo: 

o Avaliação das condições de carregamento normal (CCN), excepcional 

(CCE) e limite (CCL), considerando no mínimo 8 (oito) combinações de 

carregamento. Além dos carregamentos que ocorrem em situação normal 

de operação, deverão ser consideradas as seguintes situações de 

carregamento: cheia de projeto, sismos, colmatação/obstrução da 

drenagem,  rebaixamento rápido e os resultados obtidos na elaboração do 

“RT 3 – ANÁLISE E REVISÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS, 

conforme descrito no item 5. Deverão ser considerados os níveis do 

reservatório correspondente a cheia de projeto original e cheia atualizada 

(revisão dos estudos hidrológicos) quando houver alterações de 

carregamento nas estruturas. Caso ocorram situações de obtenção de 

fatores de segurança inferiores aos preconizados pelos Critérios de Projeto 

Civil de Usinas Hidrelétricas da Eletrobrás ou outros critérios aprovados 

previamente pela ELEJOR, deve-se calcular e indicar, por meio da redução 

progressiva dos carregamentos, o nível do reservatório que deve ser 

mantido para atendimento dos fatores de segurança requeridos, bem como 

o tempo de recorrência das vazões correspondentes; 
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o Análises bidimensionais das seções transversais mais crítica e 

representativas no que tange ao aspecto de segurança da barragem; 

o Análises tridimensionais nos casos em que a estrutura apresenta 

comportamento tridimensional relevante; 

− Deformações da fundação e da estrutura; 

− Dados sobre descontinuidades e fraturamento da fundação; 

− Modelo hidrogeotécnico por meio de traçado de redes de fluxo através de 

soluções analíticas e numéricas;  

− Avaliação fluxo, gradientes, pressões e tensões nas interfaces entre o aterro 

(enrocamento) e estruturas de concreto; 

− Distribuição das poropressões no aterro; 

− Controle de fluxo pelo maciço da barragem e fundação, avaliando os gradientes 

hidráulicos e desempenho da drenagem interna; 

− Compatibilidade das deformações dos materiais constituintes do aterro e 

fundação; 

− Estabilidade das ombreiras; 

− Informações sobre as intervenções corretivas, executadas durante a construção; 

− Informações sobre a compatibilização dos aspectos construtivos com os métodos 

previstos no projeto; 

− Informações referentes ao levantamento e fraturamento dos maciços provocados 

pelas injeções; 

 

5.7.2 Barragem e Estruturas Associadas de Concreto (barragem, vertedouro, tomada 

de água, etc)  

 

Os itens a seguir devem ser considerados nas barragens e estruturas associadas de 

concreto. 

 

Análise dos materiais de construção, colocação em obra e ensaios de controle 

tecnológico 

− Características físicas, químicas e mineralógicas dos agregados e sua origem; 
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− Método de execução do concreto; 

− Dados do módulo de elasticidade e tensão de ruptura do concreto; 

− Informações referentes ao tratamento das juntas de construção; 

− Informações referentes ao tratamento das juntas de contração; 

− Tipos de cimento, teores em álcalis no cimento, aditivos, relações água/cimento, 

composições do concreto; 

− Dados da resistência e durabilidade do concreto aos 7, 28 e 90 dias, dimensão 

dos corpos de prova cilíndricos, número de corpos de prova, coeficiente de 

variação; 

− Informações sobre os métodos de refrigeração do concreto adotados quando for 

o caso; 

 

Análise das condições e tratamento da fundação 

− Dados de investigação do terreno de fundação e localização de sondagens; 

− Características da resistência mecânica e deformabilidade das fundações; 

− Dados de injeções de caldas de cimento: profundidade da cortina de injeções, 

composição de caldas, aditivos, pressões de injeção e controle de qualidade; 

− Dados sobre a ligação do concreto à fundação e às ombreiras; 

− Informações sobre os métodos de preenchimento das juntas, falhas e outras 

singularidades geológicas; 

− Informações sobre o sistema de controle de drenagem e de percolação no maciço 

rochoso de fundação; 

− Outros tratamentos da fundação, tais como tratamento dental e concreto de 

regularização; 

 

Análises adicionais de verificação de projeto 

− Parâmetros do projeto; 

− Ações consideradas no dimensionamento, isto é, ações atuantes ou com 

probabilidade de ocorrer sobre as estruturas; 
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− Estabilidade das estruturas de concreto (barragem, vertedouro, tomada de água, 

casa de força, ombreiras, etc), considerando os dados sobre deformações da 

fundação e estrutura de concreto, resistência e características dos materiais e da 

fundação, característica hidrogeomecânica da fundação, geometria, plano de 

falha crítico (menor coeficiente de segurança), variação de temperatura do 

concreto, percolação e distribuição das subpressões e pressões intersticiais. 

Deve-se prever no mínimo: 

o Avaliação das condições de carregamento normal (CCN), excepcional 

(CCE) e limite (CCL), considerando no mínimo 6 (seis) combinações de 

carregamento para barragens/estruturas com galeria de drenagem. Além 

dos carregamentos que ocorrem em situação normal de operação, deverão 

ser consideradas as seguintes situações de carregamento: cheia de projeto, 

sismos, drenagem inoperante e assoreamento do reservatório quando for o 

caso e os resultados obtidos na elaboração do RT 3 – ANÁLISE E 

REVISÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOS, conforme descrito no 

item 5. Deverão ser considerados os níveis do reservatório correspondente 

a cheia de projeto original e cheia atualizada (revisão dos estudos 

hidrológicos) quando houver alterações de carregamento nas estruturas. 

Caso ocorram situações de obtenção de fatores de segurança inferiores aos 

preconizados pelos Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas da 

Eletrobrás ou outros critérios aprovados previamente pela ELEJOR, deve-

se calcular e indicar, por meio da redução progressiva dos carregamentos, 

o nível do reservatório que deve ser mantido para atendimento dos fatores 

de segurança requeridos, bem como o tempo de recorrência das vazões 

correspondentes; 

o Análises bidimensionais das seções transversais mais crítica e 

representativas no que tange ao aspecto de segurança da barragem, cujo 

plano mínimo de análise de cada estrutura/barragem deve ser composto: 
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Comprimento 

(C) 

da estrutura 

(m) 

Número mínimo de 

seções:  verificações 

analíticas 

(deslizamento, 

tombamento, flutuação, 

tensões na fundação e na 

estrutura) 

Número mínimo de 

seções: verificações 

numéricas - Método dos 

Elementos Finitos 

(tensões e deformações 

na fundação e estrutura) 

C < 300 3 2 

300 < C < 450 4 3 

450 < C < 600 5 4 

600 < C < 750 6 
5 

750 < C < 900 7 

900 < C < 1050 8 
6 

> 1050 9 

 

o Análises tridimensionais nos casos em que a estrutura apresenta 

comportamento tridimensional relevante, influenciada por chavetas, juntas 

transversais, mudança de inclinação ou módulo de elasticidade da 

fundação, etc; 

o Análises de planos complementares nos casos que ocorrerem mais de um 

plano de falha crítico; 

− Dados sobre deformações da fundação e da estrutura; 

− Dados sobre descontinuidades e fraturamento da fundação;  

− Dados sobre as variações de temperatura do concreto; 

− Modelo hidrogeotécnico da fundação por meio de traçado de redes de fluxo 

através de soluções analíticas e/ou numéricas;  

− Controle de percolação e da distribuição das subpressões na fundação; 

− Estabilidade das ombreiras; 

− Informações sobre intervenções corretivas, executadas durante a construção 

(quando aplicável); 
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− Informações sobre a compatibilização dos aspectos construtivos com os métodos 

previstos no projeto; 

− Cisalhamento nas juntas de contração; 

 

Com base na inspeção detalhada de campo, estudos, documentos e procedimentos 

fornecidos pela ELEJOR, a CONTRATADA deverá elaborar o documento “R7 – 

AVALIAÇÃO DO BARRAMENTO E REVISÃO DA ESTABILIDADE”, com parecer 

conclusivo, devidamente justificado e fundamentado tecnicamente. O documento deverá 

compilar estas informações visando a adequação dos aspectos relevantes das estruturas. 

As conclusões e eventuais recomendações deverão considerar, minimamente os seguintes 

itens: 

 

− Recálculo da estabilidade do barramento; 

− Caso se conclua pela necessidade de intervenção para garantia da estabilidade, 

devem ser informadas, em nível conceitual, as intervenções necessárias, 

inclusive com indicação das possíveis soluções a serem adotadas, considerando 

topografia, estabilidade das estruturas, disponibilidade de áreas, qualidade da 

fundação, dissipação dos esforços, entre outros; 

 

A análise da documentação fornecida neste item deverá ser reavaliada em conjunto com 

as análises e conclusões da inspeção detalhada de campo, sendo abordada nas conclusões 

deste relatório. 

 

5.8. RT 8 – ANÁLISE E REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO 

E MANUTENÇÃO 

 

Para avaliar as condições de operação e manutenção das estruturas, a CONTRATADA 

deverá realizar análise dos procedimentos registrados pela ELEJOR, confrontando as 

premissas consideradas em projeto original e no período construtivo, com as condições, 

comportamentos e resultados atuais, concluindo-se por eventuais necessidades de 

medidas corretivas, quando necessário. 
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Caso necessário, visando complementar as informações técnicas fornecidas pela 

ELEJOR, a CONTRATADA poderá efetuar análises e/ou medições complementares 

durante a inspeção detalhada de campo, não acarretando custos adicionais para a 

ELEJOR.  

 

Assim, a CONTRATADA deverá avaliar e revisar as informações fornecidas pela 

ELEJOR, considerando, minimamente os seguintes itens: 

 

− Planos e registros de operação; 

− Manual de Operação da Geração – Regra de Operação 

− Área do reservatório e potencial ocorrência de deslizamentos e de assoreamento; 

− Critérios de primeiro enchimento e procedimentos de operação associados; 

− Barragens existentes a montante e a jusante; 

− Frequência e procedimento dos testes dos equipamentos; 

− Planejamento de manutenção da barragem e dos órgãos extravasores; 

− Planos e registros de manutenção das estruturas e dos equipamentos eletro e 

hidromecânicos que influenciam na segurança das estruturas; 

− Sistemas de comunicação e sistemas de alarme; 

 

Com base nos documentos e procedimentos fornecidos pela ELEJOR, a CONTRATADA 

deverá elaborar o documento “RT 8 – ANÁLISE E REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS 

DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO”, com parecer conclusivo, devidamente justificado 

e fundamentado tecnicamente. O documento deverá compilar estas informações visando 

a adequação dos aspectos relevantes das estruturas. 

 

As conclusões e eventuais recomendações deverão abranger os itens e documentos 

avaliados e também as seguintes questões: 

 

− Procedimentos de manutenção e operação das estruturas e dos equipamentos, 

avaliando, mas não se limitando, as ações e periodicidades previstas; 
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− Forma de registro das atividades de manutenção e operação das estruturas e dos 

equipamentos, apontando mudanças necessárias;  

− Revisão de guias de manutenção e procedimentos de trabalho das estruturas; 

− Proposição de guias e check-lists para inspeções rotineiras das estruturas;  

 

5.9. RT 9 – ANÁLISE E REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS, 

EQUIPAMENTOS E REGISTROS DE INSTRUMENTAÇÃO E 

MONITORAMENTO 

 

Para avaliar os procedimentos, equipamentos e registros da instrumentação civil instalada 

nas estruturas, a CONTRATADA deverá realizar análise das informações fornecidas pela 

ELEJOR. Estas informações deverão ser confrontadas com as premissas consideradas em 

projeto original e no período construtivo, com as condições, comportamentos, resultados 

atuais, e análises dos relatórios de inspeção de segurança realizados, concluindo-se por 

eventuais necessidades de medidas corretivas, quando necessário. 

 

As barragens e estruturas associadas instrumentadas, objeto desta especificação, possuem 

08 tipos diferentes de instrumentos de auscultação civil, totalizando 719 instrumentos 

instalados. Vale ressaltar que os drenos estão sendo contabilizados como instrumentos. 

No Anexo I podem ser verificadas informações da instrumentação existente em cada 

barragem e nas demais estruturas associadas. 

 

Caso necessário, visando complementar as informações técnicas fornecidas pela 

ELEJOR, a CONTRATADA deverá efetuar análises e/ou medições complementares nos 

instrumentos de auscultação e equipamentos correlatos durante a inspeção detalhada de 

campo, não acarretando custos adicionais para a ELEJOR. Na hipótese de inexistência de 

informações (projetos e/ou documentos originais e de construção), as análises deverão ser 

realizadas com base na inspeção detalhada de campo. 

 

Assim, a CONTRATADA deverá avaliar e revisar as informações fornecidas pela 

ELEJOR, considerando, minimamente os seguintes itens: 
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− Qualidade do plano de monitoramento e instrumentação; 

− Tipos de instrumentos instalados e sua efetividade; 

− Estado de conservação da instrumentação do barramento, da fundação e demais 

estruturas associadas; 

− Equipamentos e procedimentos atuais do monitoramento da instrumentação dos 

barramentos e estruturas associadas; 

− Registros e análises dos dados provenientes do monitoramento da 

instrumentação instalada; 

− Avaliação sobre novos instrumentos instalados no barramento e estruturas 

associadas (quando houver), bem como daqueles que foram desativados; 

− Revisão ou definição dos limites de controle dos instrumentos (alerta e/ou 

atenção), com base nos critérios de projeto e nesta Revisão Periódica de 

Segurança, bem como no histórico de medidas registrado, se necessário; 

− Revisão ou definição de parâmetros de equações utilizadas para cálculo de 

grandezas de engenharia de instrumentos convencionais e automatizados;  

− Comportamentos e tendências com base em métodos estatísticos e dados 

históricos fornecidos pela ELEJOR; 

− Compatibilidade técnica das medidas registradas entre instrumentos próximos e 

similares, para fins de comparativo de funcionamento e coerência nos resultados; 

− Funcionamento do instrumento; 

− Adequabilidade do instrumento, incluindo posição, profundidade, tipo, grandeza 

medida, etc; 

− Adequabilidade dos instrumentos quantos aos possíveis modos de falha das 

estruturas; 

 

Com base na inspeção detalhada de campo, estudos, documentos e procedimentos 

fornecidos pela ELEJOR, a CONTRATADA deverá elaborar o documento “RT 9 – 

ANÁLISE E REVISÃO DOS PROCEDIMENTOS, EQUIPAMENTOS E REGISTRO 

DE INSTRUMENTAÇÃO”, com parecer conclusivo, devidamente justificado e 

fundamentado tecnicamente. O documento deverá compilar estas informações visando a 

adequação dos aspectos relevantes das estruturas. 
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As conclusões e eventuais recomendações deverão abranger os itens e documentos 

avaliados e também, as seguintes questões: 

 

− Verificação de tendências estatísticas a partir dos dados obtidos pelos 

instrumentos instalados; 

− Comparação de tendências e/ou históricos com as premissas do projeto original 

e critérios técnicos vigentes; 

− Verificação do comportamento dos dados de instrumentação, segmentada por 

seção ou região do barramento e estruturas associadas, permitindo uma 

conclusão referente ao comportamento global da estrutura; 

− Especificação de novos valores de controle, quando necessário; 

− Caso se conclua que os instrumentos instalados não são suficientes para 

monitoramento dos barramentos e estruturas associadas, deve ser elaborado, em 

nível conceitual, novo projeto de instrumentação; 

− Sugestões de melhoria no projeto de instrumentação. 

 

A análise da documentação fornecida neste item deverá ser reavaliada em conjunto com 

as análises e conclusões da inspeção detalhada de campo, sendo abordada nas conclusões 

deste relatório. 

 

5.10. RT 10 – ANÁLISE E REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO DE 

EMERGÊNCIA (PAE) 

 

Para avaliar as definições e procedimentos estabelecidos no Plano de Ação de Emergência 

(PAE), a CONTRATADA deverá comparar, devido à dinâmica das ocupações, as 

premissas consideradas em projeto inicial com os dados básicos e critérios atualizados, 

concluindo-se por eventuais necessidades de medidas corretivas, quando necessário. 
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Caso necessário, visando complementar as informações técnicas fornecidas pela 

ELEJOR, a CONTRATADA poderá efetuar vistorias específicas durante a inspeção 

detalhada de campo, não acarretando custos adicionais para a ELEJOR. 

 

Assim, a CONTRATADA deverá avaliar e revisar as informações fornecidas pela 

ELEJOR, considerando, minimamente os seguintes itens: 

 

− O atendimento do documento (PAE) elaborado às regulamentações vigentes 

(Resolução Normativa Aneel nº 696/2015 e Lei nº 12.334/2010); 

− Critérios técnicos (mecanismos, brechas, cenários de ruptura, entre outros) e 

método de dimensionamento (cenários, modelos hidrodinâmicos, entre outros) 

utilizado para efetuar os estudos de ruptura e propagação das ondas de 

inundação; 

− Métodos utilizados para os levantamentos dos terrenos e calhas dos rios a jusante 

das barragens, bem como os dados obtidos e utilizados nos estudos de ruptura; 

− Comparativo do inventário das benfeitorias potencialmente atingidas indicadas 

no PAE com registros atualizados da ocupação do vale a jusante sujeito à 

inundação provocada pelo rompimento da barragem até a data de aceite deste 

relatório técnico; 

− Informações atualizadas de uso e ocupação do solo a jusante do 

empreendimento, com base em informações secundárias até a data de aceite 

deste relatório técnico; 

 

Com base na inspeção detalhada de campo, estudos, documentos e procedimentos 

fornecidos pela ELEJOR, a CONTRATADA deverá elaborar o documento “RT 10 – 

ANÁLISE E REVISÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA (PAE)”, com 

parecer conclusivo, devidamente justificado e fundamentado tecnicamente. O documento 

deverá compilar estas informações visando a adequação dos aspectos relevantes das 

estruturas e áreas possivelmente atingidas. 
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As conclusões e eventuais recomendações deverão considerar, minimamente os seguintes 

itens: 

 

− Necessidade de atualização de estudos de inundações em função das cheias de 

projeto e de ruptura; 

− Indicativo de revisão ou de elaboração do Plano de Ação de Emergência (PAE), 

conforme determinação da entidade fiscalizadora; 

− Indicativo de revisão dos mapas de inundação do vale a jusante, considerando as 

atualizações provenientes desta RPS.  

 

Eventuais necessidades de melhoria, que não estejam estabelecidas legalmente, devem 

ser citadas no relatório à título de “sugestão”, ficando a critério da ELEJOR a sua 

implementação. 

 

5.11. RT 11 – REAVALIAÇÃO DA CATEGORIA DE RISCO E DANO 

POTENCIAL ASSOCIADO 

 

Para avaliar a categoria de risco e o dano potencial associados dessas estruturas, a 

CONTRATADA deverá comparar a situação definida em projeto original com os dados 

básicos e critérios atualizados, concluindo-se por eventuais necessidades de medidas 

corretivas, quando necessário. 

 

Caso necessário, visando complementar as informações técnicas fornecidas pela 

ELEJOR, a CONTRATADA poderá efetuar vistorias específicas durante a inspeção 

detalhada de campo, não acarretando custos adicionais para a ELEJOR. 

 

Assim, a CONTRATADA deverá avaliar e revisar as informações fornecidos pela 

ELEJOR, considerando, minimamente os seguintes itens: 

 

5.11.1 Categoria de risco 
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− Características técnicas da barragem: altura da barragem, comprimento do 

coroamento da barragem, tipo da barragem quanto ao material de construção, 

tipo de fundação da barragem, idade da barragem e tempo de recorrência da 

vazão de projeto do vertedouro; 

− Estado de conservação da barragem: confiabilidade das estruturas extravasoras, 

confiabilidade das estruturas de adução e eclusa, percolação, deformações e 

recalques, deterioração dos taludes; 

− Plano de Segurança da Barragem: existência de documentação de projeto da 

barragem estrutura organizacional e qualificação dos profissionais da equipe 

técnica de segurança da barragem, procedimentos de inspeções de segurança e 

de monitoramento, regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem 

e relatórios de inspeção de segurança com análise e interpretação; 

− Informações de preenchimento do Formulário de Segurança de Barragens 

(FSB); 

 

5.11.2 Dano potencial associado 

 

− Reavaliação das condições de ocupação a jusante (perdas de vidas humanas, 

impactos econômicos e ambientais); 

− Reavaliação da classificação da barragem (se necessário); 

− Informações de preenchimento do Formulário de Segurança de Barragens 

(FSB); 

 

Com base na inspeção detalhada de campo, estudos, documentos e procedimentos 

fornecidos pela ELEJOR, a CONTRATADA deverá elaborar o documento ”RT 11 – 

REAVALIAÇÃO DA CATEGORIA DE RISCO E DANO POTENCIAL 

ASSOCIADO”, com parecer conclusivo, devidamente justificado e fundamentado 

tecnicamente. O documento deverá compilar estas informações visando a adequação dos 

aspectos relevantes das estruturas. 
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As conclusões e eventuais recomendações deverão considerar, minimamente os seguintes 

itens: 

 

− Legislação vigente na época da prestação dos serviços (na data de elaboração 

desta especificação vigia a Resolução Normativa Aneel nº 696/2015); 

− Formulário de Segurança de Barragens (FSB); 

 

5.12. RT 12 – RELATÓRIO FINAL DE REVISÃO PERIÓDICA DE 

SEGURANÇA 

 

O documento “RT 12 – RELATÓRIO FINAL DE REVISÃO PERIÓDICA DE 

SEGURANÇA“, a ser elaborado, deve considerar toda a informação fornecida pela 

ELEJOR de campo nas estruturas e avaliações adicionais resultantes das análises. As 

conclusões deste documento deverão indicar se as barragens apresentam condições 

anômalas em relação ao projeto, construção, operação, manutenção e processos, 

detalhando as anomalias e não-conformidades constatadas, indicando as ações 

necessárias e sugestões de melhoria com base nas boas práticas do setor. 

 

O documento deverá ainda, abordar as análises indicadas ao longo desta Revisão 

Periódica de Segurança considerando, minimamente os seguintes itens: 

 

− Resultado da inspeção detalhada de campo na barragem e estruturas associadas; 

− Reavaliação do projeto existente, de acordo com os critérios vigentes até a data 

de conclusão desta RPS; 

− Referência às memórias de cálculo e memórias descritivas elaboradas em 

relatórios anteriores; 

− Atualização das séries e estudos hidrológicos e confrontação desses estudos com 

a capacidade dos dispositivos de descarga existentes, se necessário; 

− Reavaliação dos procedimentos de operação, manutenção, testes, 

instrumentação e monitoramento; 

− Reavaliação do Plano de Ação de Emergência (PAE), se necessário; 
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− Considerações sobre eventual Reavaliação da Categoria de Risco e do Dano 

Potencial Associado; 

− Conclusões sobre a segurança da barragem, inclusive estabelecendo o nível de 

segurança conforme Resolução Normativa Aneel nº 696/2015 e Lei nº 

12.334/2010; 

− Recomendações de melhorias a implementar para reforço da segurança da 

barragem; 

− Estimativa preliminar (ordem de grandeza) dos custos e prazos para 

implementação das recomendações; 

 

5.13. RE – RESUMO EXECUTIVO 

 

O documento “RE – RESUMO EXECUTIVO” deverá apresentar uma breve 

contextualização dos itens entregues nos RTs com informações simplificadas de modo a 

proporcionar uma visão geral e viabilizar a implementação da Revisão Periódica de 

Segurança considerando, minimamente os seguintes itens: 

 

− Identificação da barragem e de seu empreendedor; 

− Identificação do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela Revisão Periódica; 

− Equipe participante do estudo, inclusive com discriminação dos itens dos quais 

participou da elaboração e informações de contato; 

− Período de realização do trabalho; 

− Listagem dos estudos realizados, com referência às memórias de cálculo e 

memórias descritivas apresentadas; 

− Conclusões; 

− Recomendações sobre as melhorias a implementar e sobre o respectivo plano de 

ação; 

− ART’s dos responsáveis técnicos por realização dos estudos. 

 

Este documento deverá conter as atividades gerais e específicas para cada barragem. 
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5.14. ATIVIDADES ESPECIFICAS DA REVISÃO PERIÓDICA DE 

SEGURANÇA DE BARRAGENS 

 

As atividades descritas a seguir tem por objetivo complementar e melhor detalhar parte 

do escopo de serviços de cada usina, sem suprimir serviços, observando boas práticas de 

estudos, projetos, operação e manutenção dessas estruturas, bem como normas, 

regulamentos e legislação aplicáveis. Os resultados dos serviços deverão ser incorporados 

aos Relatórios Técnicos previstos anteriormente, conforme indicado a seguir.  

 

5.14.1 Usina Hidrelétrica Fundão (UHE FND); 

5.14.1.1 Itens complementares a constar no “RT 9 – ANÁLISE E REVISÃO DOS 

PROCVEDIMENTOS, EQUIPAMENTOS E REGISTROS DE 

INSTRUMENTAÇÃO E MONITORAMENTO”; 

− Revisar os valores de controle dos instrumentos, estabelecidos em projeto, 

conforme descritivo constante no Anexo I, verificando se estão de acordo 

para manutenção da segurança da barragem. Em caso negativo, definir 

novos valores de controle. 

 

5.14.2 Usina Hidrelétrica Santa Clara (UHE SCL) 

5.14.1.2 Itens complementares a constar no RT 9 – ANÁLISE E REVISÃO DOS 

PROCEDIMENTOS, EQUIPAMENTOS E REGISTROS DE 

INSTRUMENTAÇÃO E MONITORAMENTO 

− Revisar os valores de controle dos instrumentos, estabelecidos em 

projeto, conforme descritivo constante no ANEXO , verificando se 

estão de acordo para manutenção da segurança da barragem. Em caso 

negativo, definir novos valores de controle. 

 

5.15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

- ANA. (2016). Guia de Revisão Periódica de Segurança de Barragens (1 ed., 

Vol. III). (ANA, Ed.) Brasília: ANA. 



 
 
 
 
 
 

 

PAC 0xx/2022 – Especificação Técnica 0xx/2022 

Revisão Periódica de Segurança da Barragens (RPS) para o CEFSC 

 

Página 58 de 78 

- BRASIL. (2010). Lei nº 12.334 - Estabelece a Política Nacional de Segurança 

de Barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à 

disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos 

industriais, cria o Sistema Nacional de Informações sobre (1 ed., Vol. único). 

(Brasil, Ed.) Brasília: Brasil. 

- BRASIL. (2015). Resolução ANEEL nº 696 - Estabelece critérios para 

classificação, formulação do Plano de Segurança e realização da Revisão 

Periódica de Segurança em barragens fiscalizadas pela ANEEL de acordo com 

o que determina a Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 (1 ed., Vol. unico). 

(ANEEL, Ed.) Brasília: ANEEL. 

 



 
 
 
 
 
 

 

PAC 0xx/2022 – Especificação Técnica 0xx/2022 

Revisão Periódica de Segurança da Barragens (RPS) para o CEFSC 

 

Página 59 de 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – DADOS GERAIS DOS EMPREENDIMENTOS 
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USINA HIDRELÉTRICA FUNDÃO (FND) 

 

A. FICHA TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO 

 

DADOS GERAIS 

USINA HIDRELÉTRICA Fundão (FND) 

EMPRESA 
ELEJOR - Centrais Elétricas do 

Rio Jordão S.A. 

ETAPA Projeto Básico 2002 

1 LOCALIZAÇÃO 

Rio Jordão 

Barragem 

Latitude 25º42’31’’S 

Longitude 51º59’53’’W 

Casa de Força 

Latitude 25º43’16’’S 

Longitude 55º02’17’’W 

Bacia Paraná 

Sub-Bacia Iguaçu 

Município Margem Direita Foz do Jordão 

Município Margem Esquerda Pinhão 

Distância da Foz 22,7 km 

DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS  

Postos Fluviométricos de Referência  

Cod 6,6E+07 Nome Santa Clara Rio Jordão Área de Drenagem 3.910 km2 

Cod 6,6E+07 Nome Segredo Rio Iguaçu Área de Drenagem 34.100 km2 

Cod 6,6E+07 Nome Salto Osório Rio Iguaçu Área de Drenagem 45.800 km2 

Área de drenagem do barramento 4.090 km² 

Prec. Média anual (bacia) 1.820 mm 

Prec. Média anual (reserv.) 1.860 mm 

Evap. Real média anual (reserv.) 1.279 mm 
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Evaporação Média Mensal 106,6 mm 

Vazão MLT (per.: jan-31 a dez-96) 104,8 m³/s 

Vazão firme 95% 

Vazão máx. registrada*: 1.412,5 m³/s 

Vazão mín. registrada*: 9,1 m³/s 

Vazão mín. média mensal: (ago/44) 12,1 m³/s 

Vazão de projeto (TR: 10.000 anos) 7.227 m³/s 

Vazão obras desvio (TR: > 20 anos período menores cheias) 1121 m³/s 

* Na estação Santa Clara 

Vazões Médias Mensais (m3/s) - Período: 1931 a 1996 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

92,1 94,6 83,7 76,9 112,4 127,9 121,3 91,6 112,9 138,8 111,3 94,3 

Evaporação Real Média Mensal (mm/mês) - Período: 1931 a 1960 

Jan Fev Mar Ab  Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

156 147 152 124 106 85 66 61 70 85 98 129 

Dias de Chuva (Média Mensal) - Período: 1949 a 1997 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

12 11 9 7 7 8 7 7 9 10 9 11 

RESERVATÓRIO 

N.A. de Montante 

Min. Normal 705,50 m 

Máx. normal 705,5 m 

Max. Maximorum 711,00 m 

N.A. de Jusante 

Mínimo 602,00 m 

Max. Normal 609,00 m 

Máx. excepcional 615,00 m 

Áreas Inundadas 

No N.A. máx. maximorum 2,5 km² 

No N.A. máx. normal 2,15 km² 

No N.A. mín. normal 2,15 km² 
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Volumes 

No N.A. máximo normal 34,49x10^6m³ 

Abaixo da soleira do vertedouro 34,49x10^6m³ 

Outras Informações 

Vida útil do reserv. com Santa Clara 1326 anos 

Vida útil do reserv. sem Santa Clara 171 anos 

Profundidade média 16,0 m 

Profundidade máxima ~52,0 m 

Tempo de formação do reservatório 3,8 dias 

Tempo de residência 3,8 dias 

DESVIO 

Tipo  túnel  

Vazão de desvio (TR: > 20 anos período menores cheias) 1.121 m³/s 

Túnel 

Número de unidades 1 

Seção arco-retângulo - 9,5x11,00 m 

Comprimento ~150 m 

Ensecadeiras 

Crista ensecadeira de montante 684,00 m 

Crista ensecadeira de jusante 670,50 m 

Comporta Stoplog de Concreto 

Número de Painéis 15 

Largura do vão de vedação 9,5 m 

Altura do vão de vedação 15,0 m 

BARRAGEM 

Tipo de estrutura/material gravidade, CCR 

Comp. Total da crista (com vertedouro) 445,9 m 

Altura máxima ~42,5 m 

Cota da crista 712,50 m 

VERTEDOURO 

Tipo livre, sobre a barragem 
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Capacidade (vazão efluente) 7.227 m³/s 

Cota da soleira 705,50 m 

Número de vãos 1 

Comprimento total 249,9 m 

SISTEMA ADUTOR 

Túnel de Adução (Baixa Pressão) 

Comprimento 3.660 m 

Seção arco-retângulo - 9,4 m 

Câmara de Carga 

Largura (nível normal) 59 m 

Comprimento (nível normal) ~68 m 

Tomada d'Água 

Altura total 33,50 m 

Número de vãos 2 

Túnel Forçado (Alta Pressão) 

Número de unidades 2 

Comprimento (trecho em concreto) ~193 m 

Diâmetro interno (trecho em concreto) 4,50 m 

Comprimento (trecho blindado) ~68 m 

Diâmetro interno (trecho blindado) 4,00 m 

Comporta Vagão 

Largura 3,75 m 

Altura ~4,8 m 

Comporta Ensecadeira 

Largura 3,75 m 

Altura ~5,1 m 

Grades 

Painéis 5 

Largura 6,0 m 

Altura total 9,5 m 

CASA DE FORÇA / CANAL DE FUGA 
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Tipo abrigada 

Nº de unidades geradoras 2 

Larg. Dos blocos das unidades 13 m 

Larg. Da área de montagem 23 m 

Comprimento total 50 m 

PCH 

Tipo abrigada 

Nº de unidades geradoras 1 

TURBINAS 

Tipo Francis de eixo vertical 

Potência unitária nominal 61 MW 

Rotação síncrona 257,14 rpm 

Queda Nominal 90,17 m 

PCH 

Tipo Francis de eixo horizontal 

Potência unitária nominal 2,5 MW 

GERADORES 

Potência unitária nominal 66,76 MVA 

Rotação síncrona 257,14 rpm 

Tensão nominal 13,8 kV 

PCH 

Potência unit. Nominal 3,75 MVA 

ESTUDOS ENERGÉTICOS  

Operação reservatório fio d'água 

Queda de referência 84,78 m 

Vazão de referência 160,0 m³/s 

Potência da usina 120 MW 

Potência da PCH 3,5 MW 

Potência total 122,5 MW 

Energia assegurada da usina 65,8 MW médios 

Energia média 66,83 MW médios 
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Energia firme PCH 2,23 MW médios 

Potência assegurada 110,9 MW 

 

B. DESCRIÇÃO, LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

 

A usina hidrelétrica Fundão é propriedade da ELEJOR – CENTRAIS ELÉTRICAS DO 

RIO JORDÃO S.A e está localizada na bacia do rio Paraná, sub-bacia do rio Iguaçu, no 

curso d’água do rio Jordão. A casa de força (margem direita) está localizada no município 

de Foz do Jordão a 76 km de Guarapuava, conforme Figura 1. Além disso, a barragem 

está localizada no leito do rio, ou seja, da margem direita para à esquerda do rio. E nessa 

última, localiza-se o município de Pinhão. 

 

 

Figura 1 – Localização das estruturas da UHE Fundão 

 

O arranjo do empreendimento foi concebido de modo a aproveitar a queda natural 

existente ao longo da curva em forma de “U” que o rio Jordão faz para a esquerda, a 
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jusante do local da barragem. As estruturas são divididas em duas regiões onde na 

primeira, está a barragem de concreto compactado a rolo CCR, o vertedouro em soleira 

livre, a PCH no pé da barragem com potência instalada de 2,5 MW e tomada d’água. O 

segundo grupo conta com o túnel de baixa pressão com seção arco retângulo de 9,4 m e 

150,0 m de comprimento, a câmara de carga, os dois tuneis de alta pressão e casa de foça 

abrigada com uma unidade do tipo Francis de eixo vertical com potência total de 61 MW. 

A barragem tipo gravidade é composta de 25 blocos de CCR, composta de uma galeria 

de drenagem, praticamente em toda a sua extensão entre a margem direita e esquerda, de 

dimensão média de 2,50 m de largura por 3,00 m de altura. A estrutura do barramento 

será dividida em três trechos: a barragem da margem direita, a soleira vertente e a 

barragem da margem esquerda, com uma extensão total de aproximadamente 446,0 m. 

calha do vertedouro possui 249,9 m de largura e declividade de 0,75H:1,0V. Visando 

reduzir a energia do escoamento e facilitar a construção da barragem, a calha do 

vertedouro apresenta degraus com altura de 0,6 m e largura de 0,45 m (valores típicos 

aproximados). Ao final da calha existe um defletor plano com aproximadamente 6,5 m 

de largura e ângulo de saída de 10o, situado na El. 685,70 m. 

 

O acesso à barragem é feito por meio de estradas vicinais subordinadas à BR-373, no 

sentido norte-sul. A UHE de Fundão dista aproximadamente 12 km da cidade de Foz do 

Jordão e por volta de 20 km de Candói. O acesso à UHE de Fundão e sua casa de força 

associada estão demarcados em vermelho na Figura 2. 
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Figura 2 – Acesso a UHE Fundão 

 

C. INSTRUMENTOS DE AUSCULTAÇÃO CIVIL DAS ESTRUTURAS DO 

BARRAMENTO 

 

Com o objetivo de monitorar as condições de segurança da barragem vertente em CCR 

da UHE Fundão (FND), foram instalados instrumentos de auscultação, agrupados de 

acordo com os fenômenos a serem observados (comportamento térmico: TE; 

deslocamentos e deformações: MS, EM e MD; vazões de drenagem: MV, DRF, DRC e 

DRJ; pressões e subpressões: PSP). 
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No Quadro 3 são apresentados os tipos de instrumentos instalados nas estruturas da UHE 

FND, bem como as quantidades instaladas na construção do empreendimento e as 

quantidades ainda em condições operacionais. 

 

Quadro 3 – Resumo de instrumentos de auscultação das estruturas da UHE FND 

Instrumentos Localização 

Quantidades 

Instalados na 

construção 

Operantes 

em 2020 

Medidor de vazão 

triangular 
MV Galeria (Blocos 10 e 16) 03 03 

Drenos de fundação, 

cortina e junta 

DRF, 

DRC e 

DRJ 

Galeria 235 235 

Piezômetro tipo Standpipe PSP 

Galeria da Barragem e 

dos Condutos Forçados e 

Chaveta 

48 48 

Medidor de deformação 

triortogonal 
MD Galeria da barragem 19 19 

Extensômetro múltiplo de 

hastes 
EM Galeria da barragem 22 22 

Termômetro elétrico TE Blocos 11 e 15 13 13 

Marco superficial MS 

Crista/Mureta montante 

(Blocos 01, 04, 05, 06, 20, 

21, 23 e 25) 

08 08 

Totais  348 348 

 

Desconsiderando os drenos, do total de 113 (cento e treze) instrumentos instalados, todos 

encontram-se operacionais. 
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USINA HIDRELÉTRICA SANTA CLARA (SCL) 

 

D. FICHA TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO 

 

DADOS GERAIS 

USINA HIDRELÉTRICA Santa Clara 

EMPRESA 
ELEJOR - Centrais Elétricas do Rio 

Jordão S.A. 

ETAPA Projeto Básico 2002 

LOCALIZAÇÂO  

Rio Jordão 

Barragem 

Latitude 25º38’52’’S 

Longitude 51º57’13’’W 

Casa de Força 

Latitude 25º39’51’’S 

Longitude 51º57’59’’W 

Bacia Paraná 

Sub-Bacia Iguaçu 

Município Margem Direita Candói 

Município Margem Esquerda Pinhão 

Distância da Foz 38 km 

DADOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

Postos Fluviométricos de Referência 

Cód  6,6E+07 Nome Santa Clara Rio Jordão 
Área de 

Drenagem 
3.910 km2 

Cód 6,6E+07 Nome Segredo Rio Iguaçu 
Área de 

Drenagem 
34.100 km2 

Cód. 6,6E+07 Nome Salto Osório Rio Iguaçu 
Área de 

Drenagem 
45.800 km2 

Área de drenagem do barramento 3.900 km² 

Prec. Média anual (bacia) 1.820 mm 
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Prec. Média anual (reserv.) 1.840 mm 

Evap. Real média anual (reserv.) 1.256 mm 

Evaporação Média Mensal 104,7 mm 

Vazão MLT (per.: jan-31 a dez-96) 101,3 m³/s 

Vazão firme 95% 

Vazão máx. registrada*: 1.412,5 m³/s 

Vazão mín. registrada*: 9,1 m³/s 

Vazão mín. média mensal: (ago/44) 11,9 m³/s 

Vazão de projeto (TR: 10.000 anos) 6.831 m³/s 

Vazão obras desvio (TR: > 20 anos período menores cheias) 1.250 m³/s 

* Na estação Santa Clara 

Vazões Médias Mensais (m3/s) - Período: 1931 a 1996 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

89,2 91,7 81,3 74,3 108,6 123,3 117,2 88,5 109,1 133,6 107,4 91,3 

Evaporação Real Média Mensal (mm/mês) - Período: 1931 a 1960 

Jan Fev Mar Ab  Mai Jun Ju  Ago Set Out Nov Dez 

153 144 148 121 105 84 66 60 69 84 96 126 

Dias de Chuva (Média Mensal) - Período: 1949 a 1997 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

12 11 9 7 7 8 7 7 9 10 9 11 

RESERVATÓRIO 

N.A. de Montante 

Min. Normal 787,50 m 

Máx. normal 805,00 m 

Max. Maximorum 810,40 m 

N.A. de Jusante 

Mínimo 705,60 m 

Max. Normal 706,10 m 

Máx. excepcional 716,00 m 

Áreas Inundadas 

No N.A. máx. maximorum 24,40 km² 
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No N.A. máx. normal 20,15 km² 

No N.A. mín. normal 10,75 km² 

Volumes 

No N.A. máximo normal 431,22 x 10^6m³ 

Abaixo da soleira do vertedouro 431,22 x 10^6m³ 

Útil 261,88 x 10^6m³ 

Outras Informações 

Vida útil do reservatório 1.326 anos 

Profundidade média 30,0 m 

Profundidade máxima ~65,0 m 

Tempo de formação do reservatório 60 dias 

Tempo de residência 49 dias 

DESVIO 

Tipo Túnel 

Vazão de desvio (TR: > 20 anos período menores cheias) 1250 m³/s 

Túnel 

Número de unidades 1 

Seção Arco-retângulo - 10,0 x 10,0 m 

Comprimento ~185 m 

Ensecadeiras 

Crista ensecadeira de montante 764,00 m 

Crista ensecadeira de jusante 746,50 m 

Comportas Gaveta 

Número de Comportas 2 

Cota da Soleira 742,00 m 

Largura do vão de vedação 4,0 m 

Altura do vão de vedação 11,3 m 

Comportas Vagão 

Número de Comportas 1 

Cota da Soleira 742,00 m 

Largura do vão de vedação 4,0 m 
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Altura do vão de vedação 11,8 m 

BARRAGEM 

Tipo de estrutura/material Gravidade, CCR 

Comp. Total da crista (com vertedouro) 618 m 

Altura máxima ~67 m 

Cota da crista 811,00 m 

VERTEDOURO 

Tipo Livre, sobre a barragem 

Capacidade (vazão efluente) 6542 m³/s 

Cota da soleira 805,00 m 

Número de vãos 12 

Largura do vão 20,0 m 

Comprimento total 249,9 m 

SISTEMA ADUTOR 

Túnel de Adução (Baixa Pressão) 

Comprimento ~1460 m 

Seção Arco-retângulo - 9,4 m 

Câmara de Carga 

Largura (nível normal) ~90 m 

Tomada d'Água 

Altura total 33,50 m 

Número de vãos 2  

Comprimento (nível normal) ~90 m 

Túnel Forçado (Alta Pressão) 

Número de unidades 2  

Comprimento (trecho em concreto) ~210 m 

Diâmetro interno (trecho em concreto) 4,50 m 

Comprimento (trecho blindado) ~79 m 

Diâmetro interno (trecho blindado) 4,00 m 

Comporta Vagão 

Largura 3,75 m 
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Altura ~4,8 m 

Comporta Ensecadeira 

Largura 3,75 m 

Altura ~5,1 m 

Grades 

Painéis 5 

Largura 6,0 m 

Altura total 9,5 m 

CASA DE FORÇA / CANAL DE FUGA 

Tipo Abrigada 

Nº de unidades geradoras 2 

Larg. Dos blocos das unidades 13 m 

Larg. Da área de montagem 23 m 

Comprimento total 50 m 

PCH 

Tipo Abrigada 

Nº de unidades geradoras 1 

TURBINAS 

Tipo Francis de eixo vertical 

Potência unitária nominal 61 MW 

Rotação síncrona 257,14 rpm 

Queda Nominal 84,78 m 

PCH 

Tipo Francis de eixo horizontal 

Potência unitária nominal 3,40 MW 

GERADORES 

Potência Unitária Nominal 66,76 MVA 

Rotação síncrona 257,14 rpm 

Tensão nominal 13,8 kV 

PCH 

Potência Unitária Nominal 3,5 MVA 
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ESTUDOS ENERGÉTICOS  

Operação reservatório Depleção de 17,5 m 

Queda de referência 84,78 m 

Vazão de referência 160,0 m³/s 

Potência da usina 120 MW 

Potência da PCH 3,40 MW 

Potência total da UHE Santa Clara 123,40 MW 

Energia assegurada da usina 69,60 MW médios 

Energia média 65,71 MW médios 

Energia firme PCH 2,85 MW médios 

Potência assegurada 110,9 MW 

 

E. DESCRIÇÃO, LOCALIZAÇÃO E ACESSOS 

 

A Usina Hidrelétrica de Santa Clara, é propriedade da ELEJOR – CENTRAIS 

ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO S.A, e está localizada na bacia do rio Paraná, sub-bacia 

do rio Iguaçu, no curso d’água do rio Jordão. A casa de força (margem esquerda) está 

localizada no município de Pinhão a 76 km de Guarapuava sendo que a barragem, na 

margem direita do rio, localiza-se no município de Candói. Na Figura 3 é apresentada a 

localização das estruturas da UHE Santa Clara. 
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Figura 3 – Localização das estruturas da UHE Santa Clara 

 

O arranjo do empreendimento foi concebido de modo a aproveitar a queda natural 

existente ao longo da curva em forma de “U” que o rio Jordão faz para a esquerda, a 

jusante do local da barragem. As estruturas são divididas em duas regiões onde na 

primeira estão a barragem e concreto compactado a rolo CCR, o vertedouro em soleira 

livre, a PCH no pé da barragem com potência instalada de 3,6 MW e tomada d’água. O 

segundo grupo conta com o túnel de baixa pressão com seção arco retângulo de 9,4 m e 

1.460,0 m de comprimento, a câmara de carga, os dois tuneis de alta pressão e casa de 

foça abrigada com duas unidades do tipo Francis de eixo vertical com potência total de 

120 MW. 
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O acesso principal à barragem é feito por meio da rodovia estadual PR-560 no sentido 

norte sul. A UHE Santa Clara dista aproximadamente 20 km da cidade de Candói. Na 

Figura 4 é apresentado o acesso a UHE Santa Clara.  

 

 

Figura 4 – Acesso a UHE Santa Clara 

 

F. INSTRUMENTOS DE AUSCULTAÇÃO CIVIL DAS ESTRUTURAS DO 

BARRAMENTO 

 

Com o objetivo de monitorar as condições de segurança da barragem vertente em CCR 

da UHE Santa Clara (SCL), foram instalados instrumentos de auscultação, agrupados de 

acordo com os fenômenos a serem observados (comportamento térmico: TE; 

deslocamentos e deformações: MS, EM, MD e PD; vazões de drenagem: MV, DRF, DRC 

e DRJ; pressões e subpressões: PSP). 
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No Quadro 4 são apresentados os tipos de instrumentos instalados nas estruturas da UHE 

SCL, bem como as quantidades instaladas na construção do empreendimento e as 

quantidades ainda em condições operacionais. 

 

Quadro 4 – Resumo de instrumentos de auscultação das estruturas da UHE SCL 

Instrumentos Localização 

Quantidade 

Instalados na 

construção 

Operante

s em 2020 

Medidor de vazão triangular MV Galeria da barragem 04 04 

Drenos de fundação, cortina e 

junta 

DRF, DRC 

e DRJ 
Galeria da barragem 220 220 

Piezômetro tipo Standpipe PSP 

Galeria da Barragem e dos 

Condutos Forçados, e 

Câmara de Carga 

52 52 

Medidor de deformação 

triortogonal 
MD 

Galeria da barragem e dique 

da câmara de carga 
33 33 

Pino de deformação PD Dique da câmara de carga 14 14 

Extensômetro múltiplo de 

hastes 
EM Galeria da barragem 25 25 

Termômetro elétrico TE Blocos 10, 15 e 16 (interior) 18 15 

Marco superficial MS 
Crista/Mureta montante da 

barragem 
08 08 

Totais  374 371 

 

Desconsiderando os drenos, do total de 154 (cento e cinquenta e quatro) instrumentos 

instalados, 151 (cento e cinquenta e um) encontram-se operacionais, ou cerca de 98%. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

PAC 0xx/2022 – Especificação Técnica 0xx/2022 

Revisão Periódica de Segurança da Barragens (RPS) para o CEFSC 

 

Página 78 de 78 

 

ANEXO II – CRONOGRAMA GERAL PARA EXECUÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

 

Evento Discriminação 

Prazo de 

execução 

(DAAC) 

MC 1 
UHE SCL - Entrega de 1 RT (RT 1 - Análise e Revisão da 

Documentação Técnica) 
20 

MC 2 UHE SCL - Entrega de 5 RTs 40 

MC 3 UHE SCL - Entrega de 5 RTs 60 

MC 4 
UHE SCL - Entrega de 2 RTs (RT 12 - Relatório Final de 

Revisão Periódica de Segurança e RE - Resumo Executivo) 
100 

MC 5 
UHE FND - Entrega de 1 RT (RT 1 - Análise e Revisão da 

Documentação Técnica) 
100 

MC 6 UHE FND - Entrega de 5 RTs 120 

MC 7 UHE FND - Entrega de 5 RTs 150 

MC 8 
UHE FND - Entrega de 2 RTs (RT 12 - Relatório Final de 

Revisão Periódica de Segurança e RE - Resumo Executivo) 
180 

*MC = Marco Contratual; DAAC = Dias A partir da Assinatura do Contrato 

 

 

 

 


