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Razões para Monitorar a Performance
- A auscultação pode indicar um comportamento anormal,
antes de consequências graves e onerosas ;
- Os dados da instrumentação fornecem uma
ferramenta no gerenciamento de riscos operacionais;

forte

- O gerenciamento de risco reduz gastos;
- Os riscos decorrem de incertezas sobre o comportamento
futuro.

O que pode ser diferente do esperado?
*Adaptado de Palestra de W. Allen Marr
“Key components of an Effective Perfomance Monitoring Program for Constructed Facilities”

- Deslocamentos superiores aos esperados, originando trincas que podem
causar altas infiltrações;
- Altas sub-pressões na fundação, que podem comprometer as condições
de segurança da barragem.
Valor esperado

Valor
medido

Probabilidade
de ocorrência
Valor de
atenção
Valor de alerta

Parâmetro de performance

Plano de Monitoramento Efetivo
- Objetivos Claros;

- Abordagem sistemática;

- Verba suficiente;

- Avaliação e interpretação
dos dados;

- Estrutura organizacional
de apoio;
- Qualificação e dedicação
da equipe;
- Treinamento;

- Manutenção permanente;
- Documentação eficiente
e completa;
- Boa comunicação e elaboração de relatórios.

IMPORTÂNCIA DOS PÊNDULOS DIRETOS
NA INSTRUMENTAÇÃO DE BARRAGENS
Aparelho de
fixação do fio

Base do
coordinômetro

Ilustração de um pêndulo com seus
vários componentes.

Representação dos deslocamentos
horizontais da barragem e da
fundação.

IMPORTÂNCIA DOS PÊNDULOS DIRETOS
NA INSTRUMENTAÇÃO DE BARRAGENS

Elástica dos deslocamentos horizontais medidos pelo PD em
um bloco "chave" da Barragem Principal de Itaipu.

DETECÇÃO FALHA GRAVE NA BARRAGEM
DE ZEUZIER PELOS PÊNDULOS

Vista aérea da região da barragem de Zeuzier, na Suiça com 156 m
de altura. Falha após 21 anos de operação normal.

IMPORTÂNCIA DA INSTRUMENTAÇÃO

Galeria de investigação do túnel rodoviário próximo a Zeuzier.

IMPORTÂNCIA DOS PÊNDULOS DIRETOS
NA INSTRUMENTAÇÃO DE BARRAGENS
Os deslocamentos das ombreiras causaram a abertura das juntas
centrais de contração entre blocos, e fissuras com até 10 mm de
abertura, na base, acompanhando as ombreiras.

Esquema representativo dos deslocamentos da barragem. Sua
recuperação envolveu a injeção de 12.630 l de resina epoxi.

Treinamento da Equipe
- O treinamento da equipe deve ser adaptado em termos
de função e responsabilidade.
- Instalação dos aparelhos;
- Manutenção e proteção dos aparelhos;
- Avaliação das leituras;
- Interpretação dos dados e tomada das decisões;
- Execução das ações necessárias;
- Monitorar e gerenciar o programa durante toda sua vida útil.

- O treinamento deve ser ministrado periodicamente, sendo este
formalizado e acompanhado.
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Diretores

Revisão dos elementos principais da barragem

Tipo de Treinamento

Proprietário/

Gerenciamento,
Segurança

Treinamento Anual – Allen Marr

Tecnologia Apropriada
- Tipo e quantidade adequada de instrumentos para assegurar os
objetivos requeridos;
- O que deve ser medido?
- Com que frequência e por quanto tempo medir?
- Requerem certo nível de detalhamento e experiência na obtenção
e processamento dos dados, o que irá estabelecer as condições para
aquisição dos dados por tipo de instrumento;
Exemplo Allen Marr: A medição de deslocamentos horizontais em
túneis TBM movendo 24 m/dia, necessita habilidade para obter e
encaminhar os dados a cada meia hora, o que seria praticamente
impossível com sistemas manuais.

Inspeções visuais – SBB 2018
Anomalias não indicadas pela instrumentação

Sinkhole na crista da Barragem de Bennett - Canadá

Programa de Monitoramento
- Determinar o que deve ser medido e onde;
Qual a pergunta que as medições devem responder?

- Decidir como medir;
- Desenvolver e aplicar métodos para a instalação e desenvolver
ações operacionais objetivando 100% de sucesso;
- Definir o que deve ser feito com os dados obtidos;
Níveis de ação e planos de ação desenvolvidos previamente.

- Traçar e tomar medidas de atenuação quando necessário;
Planos de contingência e prevenção.

Níveis de Ação
Estado de Ação

Descrição

Resposta

NORMAL – CONDIÇÕES COMO ESPERADO
NORMAL - VERDE

Inspeções e medições
indicam valores
aceitáveis.

Continuar inspeção, monitoramento e
programa de manutenção.

NÍVEL DE ATENÇÃO
Checar a confiabilidade dos dados.

ATENÇÃO - AMARELO

Um ou mais indicadores
de performance estão
acima dos valores
esperados.

Reunir a equipe de avaliação para decidir as
ações.
Informar todos os envolvidos e recomendar
o plano de ação.
Agir para reduzir as chances das leituras
excederem o valor de alerta.

NÍVEL DE ALERTA
ALERTA - VERMELHO

Um ou mais indicadores
estão acima dos valores
de alerta estabelecidos
para cada instrumento.

Interromper os trabalhos na área afetada.
Implementar plano contingencial.

Desenvolver passos seguros para seguir.

Respostas para os níveis de ação
Nível de Atenção – leituras estão acima do valor esperado, em um
nível com alguma preocupação.
-

Checar as leituras;
Avaliar e interpretar os dados para entender a causa do
comportamento anormal;
Tomar medidas para evitar que as leituras atinjam o limite de alerta;
Considerar se os níveis de ação devem ser modificados.

Nível de Alerta – leituras atingiram um nível de risco inaceitável.
-

Interromper o trabalho na área afetada;
Tomar medidas para reduzir as grandezas para os níveis de atenção ou
normal;
Revisão a performance da estrutura, para determinar se os níveis de
ação devem ser modificados.

Plano Contingencial
- Ações bem definidas a serem tomadas quando a instrumentação
indicar a necessidade de uma ação para alterar um comportamento
inadequado;
- Pode incluir diferentes ações que dependem da natureza dos dados
que geram a ação necessária;
- Deve ser escrito sem ambiguidades (dúvidas), com ações e
responsabilidades específicas;
- Deve ser revisado e atualizado periodicamente, a medida que ocorre
a evolução do projeto e há maior entendimento sobre o
comportamento da estrutura.

QUESTÕES PARA DEBATE
- A partir de que altura das barragens de concreto, deve-se

propor a instalação de PÊNDULOS DIRETOS;
- Qual o melhor procedimento para a previsão dos Valores

de “Atenção” e de “Alerta”, para extensômetros de hastes;
Qual o melhor critério para o estabelecimento dos Valores
de “Atenção” e de “Alerta”, para as vazões de infiltração;
-

- Concordam com a seguinte sequência, sobre a importância

da instrumentação de uma barragem, para a indicação de
uma condições Emergencial:
 Pêndulo direto;
 Medidor de vazão;
 Extensômetro de Hastes.

Barragem em arco de Emosson, Suiça.

MUITO OBRIGADO A TODOS

THANK YOU VERY MUCH

MUCHAS GRACIAS

