
XII Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe - 18 a 22 de março de 2019, Aracaju/SE 
ÁGUA PARA TODOS: NÃO DEIXAR NINGUÉM PARA TRÁS 

 
 

 PANORAMA DE RISCOS DAS BARRAGENS DO ESTADO DE SERGIPE, 
NORDESTE DO BRASIL 

 
Jean Henrique Menezes Nascimento1; Pedro Henrique Carvalho de Azevedo2; Allana Karla Costa 

Alves3; Lucivaldo de Jesus Teixeira4; & Gabriela Macedo Aretakis de Almeida5 

 
 

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo fornecer um panorama da atual situação acerca 
das barragens do estado de Sergipe, nordeste do Brasil. Foi realizada a análise dos dados 
presentes no Relatório de Segurança de Barragens publicado pela Sistema Nacional de 
Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) referente ao ano de 2017. O interesse pelo 
tema surgiu devido aos rompimentos de barragens que estão ocorrendo gradativamente no Brasil, 
o conteúdo deste estudo denota uma coleção dos aspectos mais atuais da situação das barragens 
atrelado ao nível de riscos envolvidas em suas condições. Constatou-se na literatura técnica, dados 
capazes de referenciar suas principais aplicações, quanto ao uso, o tipo de material, o tipo de risco 
e dano associado, a fim de mensurar as condições de cada barragem do estado. 
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INTRODUÇÃO 

A problemática acerca da disponibilidade de água afeta diversas populações por todo o 
mundo. Como meio de tentar resolver esse problema, as civilizações antigas começaram a construir 
barragens para armazenamento de água, e devido a sua eficiência até os dias atuais elas ainda 
são amplamente utilizadas (MOTA, 2017). 

No Brasil, existem inúmeras barragens de diversas dimensões e destinadas a diferentes usos, 
tais como barragens para acumulação de água, geração de energia, aterros ou diques para 
retenção de resíduos industriais, barragens de contenção de rejeitos de mineração, entre outros 
(ESPÓSITO; DUARTE, 2010). A diversidade de tamanhos e usos desses barramentos refletem-se, 
também, nas condições de manutenção dessas estruturas. Algumas ainda estão conservadas, 
atendendo normas de segurança compatíveis com os padrões internacionais, considerados os mais 
exigentes, enquanto outras apresentam-se com sérios problemas e riscos que ultrapassam os 
limites de segurança, podendo, inclusive, resultar no rompimento da estrutura (ESPÓSITO; 
DUARTE, 2010). O rompimento das barragens podem resultar em graves consequências para as 
pessoas e para o ambiente. 

Dessa forma, torna-se imprescindível a realização de levantamentos das condições de 
segurança das barragens, para se evitar possíveis incidentes. Acidentes com barragens são 
frequentes e sempre existirá perigo iminente, com isso, medidas preventivas e de controle devem 
ser levadas como prioridades no quesito segurança do responsável pela barragem, mitigando ou 
mesmo impedindo danos à população e ao meio ambiente (UEMURA, 2009). 

Tendo isto em vista, o presente trabalho tem como objetivo mostrar a situação das barragens 
do estado de Sergipe com base nos dados apresentados pelo Sistema Nacional de Informações 
sobre Segurança de Barragens (SNISB). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 Área de Estudo 
A área estudada corresponde ao estado de Sergipe, incluído na região nordeste do Brasil. O 

estado possui população estimada de 2.278.308 pessoas e área territorial de 21.918,443 km2 (IBGE, 
2018). As barragens sergipanas estão inseridas em distintos municípios e apresentam elevada 
importância para o estado, devido a sua diversidade de usos (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Mapa de localização das barragens presentes no estado de Sergipe, nordeste do Brasil, 

classificadas de acordo com seu uso preponderante. 
 

Metodologia 
Foi realizada uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva, ou seja, envolvendo a 

pesquisa bibliográfica em busca do aprofundamento de conhecimentos que irão auxiliar para 
fundamentação dos resultados; descritiva porque preconiza analisar, classificar e interpretar os 
fatos, sem que o pesquisador interfira ou manipule-os (MARCONI e LAKATOS, 1990; CHIZZOTTI, 
1991). Quantos aos instrumentos utilizados na coleta de dados, o estudo se apoia nas seguintes 
fontes, como pesquisa documental (análise de relatório técnico das barragens) e análise do banco 
de dados. 

O Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) é responsável 
pela emissão dos laudos das barragens, fazendo com que seu banco de dados apresente estudos 
das atividades oriundas dessas represas. Neste trabalho, os pontos chave foram: o principal uso 
associado as barragens, (abastecimento de água, hidrelétrica, contenção de rejeitos, irrigação, 
aquicultura, dessedentação animal e outras atividades); principal tipo de material (terra; terra-
enrocamento; e concreto); categoria de risco (alto; médio; e baixo); e potencial de dano associado 
(alto; médio; e baixo). 

Primeiramente, foi realizado levantamento da quantidade de barragens registradas em 
Sergipe e o seu uso preponderante, conforme catalogação do SNISB (2017) presente nos relatórios 
emitidos pela Agência Nacional de Águas (ANA) (2017). Com os dados obtidos, foi realizada uma 
sistematização das informações, apresentando resultados no que diz respeito ao uso das barragens 
sergipanas, verificando principalmente a situação das mesmas, sendo possível analisar e classificar 
as categorias de risco e o dano potencial associado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A maioria das barragens sergipanas foram construídas no ano de 1905 e as mais recentes 

na década de 1990, sendo as mais recentes incluídas no complexo hidrelétrico de Xingó. Com base 

em fatos históricos, pode-se dizer que nesse período as cidades começaram a surgir e a se 
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desenvolver. Vendo a necessidade de armazenar água para o uso da cidade as barragens foram 

construídas (MOTA, 2017). 

Sergipe possui diversas barragens utilizadas de diversas formas e de grande relevância para 

a população. Das 32 barragens Sergipanas catalogadas pelo Sistema Nacional de Informações 

sobre Segurança de Barragens (SNISB), apenas 30 estão reguladas pela Lei nº12.334 de 2010, da 

Política Nacional de Segurança de Barragens (BRASIL, 2010). O estado conta com onze barragens 

na bacia hidrográfica do rio Sergipe, onde algumas delas já passaram por restauração, seis na bacia 

do rio São Francisco, quatro na bacia do rio real e Japaratuba, três na bacia do rio Vaza barris e 

duas na bacia do Piauí. Quanto ao seu principal uso, dez barragens possuem como função principal 

o abastecimento de água da população, sete são utilizadas para geração de energia elétrica, três 

para contenção de rejeitos, três para irrigação, uma para aquicultura e uma para dessedentação de 

animais (Figura 2). Sobram sete barragens, que segundo o relatório de barragens do SNISB (2017) 

não há informações sobre seus principais usos para o estado.  

 
Figura 2. Classificação das barragens de Sergipe, nordeste do Brasil, de acordo com seu 

principal uso. 

 

Além desses usos, algumas barragens possuem funções complementares, são exemplos 

desse caso a barragem Governador João Alves Filho e Jacarerica I, localizadas em Itabaiana, que 

possuem função de lazer e regulamentação de vazão, respectivamente, também as barragens 

Jabiberi em Tobias Barreto e a Jacarecica II em Malhador que possuem como segunda função a 

piscicultura e a barragem Ernesto Benício de Oliveira em Poço Verde que também é utilizada como 

local de lazer para comunidade. 

Tratando-se dos tipos de material utilizados para construção das barragens do estado de 

Sergipe, têm-se que 50% das barragens enquadradas são de terra, 25% de concreto, 16% de terra-

enrocamento e 9% não possuem informação sobre seu material (Figura 3). De acordo com 

levantamentos estatísticos, o tipo de barragem que tem maior potencial de risco é a barragem de 

terra, porque ela possui maior vulnerabilidade a sofrer ocorrência de galgamento (ANA, 2011), que 

é quando algum fator, natural ou não, propicia ondas, que ao chocarem-se com o talude passam 

por cima da crista (BRITO, 2007). Logo, é imprescindível a realização de monitoramento constante 

nessas construções.  
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Figura 3. Classificação das barragens de Sergipe, nordeste do Brasil, de acordo com o tipo 

de material utilizado para sua construção. 

 

Com isso, devido aos danos e riscos associados às instalações de barragens, faz- se 

necessário à classificação das mesmas através dos critérios estabelecidos na Resolução CNRH 

143/2012 que traz as condições para classificar as Categoria de Risco e o Dano Potencial 

Associado.  Grande parte das barragens de Sergipe estão classificadas como de alta categoria de 

risco e elevado dano potencial associado (Figura 4). Além disso, por conta desses danos e riscos 

faz-se necessário à implementação de Plano de Ação de Emergência (PAE) e Plano de Segurança. 

Nenhuma das barragens sergipanas possui PAE e apenas sete (as barragens de Xingó e de Rosário 

do Catete) possuem Plano de Segurança.  

 
Figura 4. Classificação das barragens de Sergipe nordeste do Brasil, de acordo com sua 

categoria de risco e dano potencial associado. 

 

As barragens classificadas com alto risco são barragens de terra e que não possuem 
informações sobre seu uso principal, já as classificadas com risco médio foram construídas de terra 
ou concreto e apresenta como uso principal o abastecimento de água. Partindo para as com baixo 
risco, elas foram construídas de concreto ou terra-enrocamento e possuem como uso principal a 
geração de energia elétrica ou contenção de rejeitos. E se tratando do dano potencial associado a 
cada uma, constata-se que a grande maioria das barragens classificadas com alto dano é utilizada 
para geração de energia elétrica ou abastecimento de água, enquanto que a maioria com médio 
dano não possui informação sobre o seu principal uso. Já as poucas classificadas com baixo dano 
apresentam como principal uso a dessedentação de animais, aquicultura e contenção de rejeitos. 
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CONCLUSÕES 

Os dados provenientes do levantamento da pesquisa, disponibilizado pelo Sistema Nacional 
de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) forneceram um panorama geral das 
condições atuais das barragens em Sergipe  

  Conhecendo as condições e riscos da barragem pode-se evitar incidentes que podem 
ocasionar impactos negativos nos âmbitos sociocultural, econômico e ambiental. Sendo assim, tais 
informações servem como suporte para o desenvolvimento de medidas de controle, fiscalização e 
mitigação desses possíveis riscos associados às barragens no estado de Sergipe. 
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