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RESUMO 

Uma proposta para a avaliação probabilística da estabilidade de barragens de terra, com base 

no método de análise de confiabilidade estrutural First Order Reliability Method (FORM) 

[1-2] aplicada ao fator de segurança (FS), é apresentada. Abordagens probabilísticas diferem 

das determinísticas por considerarem a aleatoriedade de algumas variáveis [3]. Dentre os 

resultados da aplicação do método proposto estão o índice de confiabilidade estrutural 

estimado e a probabilidade de ruptura estimada da barragem. O FS de Janbu [4] e o FS de 

Bishop [5] foram escolhidos para descrever o desempenho estrutural da barragem na análise 

probabilística. Acessos ao aplicativo SLOPE/W
®

 [7] foram realizados, para o cálculo do FS, 

durante as execuções do algoritmo. Foi sugerida uma alternativa conforme [6], para o uso de 

funções recursivas, no caso o FS, no algoritmo FORM. As informações de uma seção da 

barragem de terra da Usina Hidrelétrica de Itaipu foram usadas para validação do algoritmo 

proposto. A porção da barragem, que compreende a referida seção, mostrou-se em boas 

condições de segurança, visto que o índice de confiabilidade estimado e a probabilidade de 

ruptura estimada estão em intervalos de valores considerados seguros pela literatura. O bom 

funcionamento do método de análise probabilística de estabilidade proposto foi comprovado.  
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