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RESUMO – O Estado de Pernambuco possui grande número de reservatórios para acumulação de 

água com finalidade de abastecimento humano, controle de cheias, irrigação, entre outros. Neste 

contexto, o presente artigo tem por objetivo apresentar os principais desafios e atividades 

desenvolvidas até o ano de 2019 pela Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos de 

Pernambuco e Companhia Pernambucana de Saneamento, enquanto empreendedores com maior 

número de barragens enquadradas na Política Nacional de Segurança de Barragens no Estado. Em 

um ano, os dois órgãos realizaram mais de 100 Inspeções de Segurança Regular e seis Inspeções de 

Segurança Especial, 32 Planos de Segurança de Barragens e dois Planos de Ação de Emergência. 

Os maiores desafios enfrentados são o fortalecimento e capacitação das equipes que atuam na área, 

captação de recursos para execução dos Planos de Segurança, projetos e obras de recuperação, uma 

vez que a maioria dos barramentos são construções antigas, que demandam maior investimento para 

regularização. Espera-se que as experiências relatadas promovam o desenvolvimento das relações 

interinstitucionais e colaborem com as discussões sobre a temática no país. 
 

ABSTRACT– The State of Pernambuco has a large number of reservoirs for the purpose of storing 

water for human consumption, flood control, irrigation, among others. In this context, this article 

aims to present the main challenges and activities developed by the Secretariat of Infrastructure and 

Water Resources of Pernambuco and the Pernambuco' s Sanitation Company until 2019. Together, 

they have the largest number of dams that fit the National Dam Safety Policy. In one year, the two 

agencies carried out more than 100 regular safety inspections and six special safety inspections, 32 

dam safety plans and two emergency action plans. The biggest challenges faced are the 

strengthening and qualification of the teams that work in the area, fundraising for the execution of 

the security plans, projects and recovery construction works, since most of the dams were 

constructed many years ago, which require greater investment for regularization. The experiences 

reported are expected to promote the development of interinstitutional relations and collaborate with 

discussions on the topic in the country.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os graves desastres em barragens de mineração ocorridos em Mariana e Brumadinho, ambos 

no Estado de Minas Gerais, em 2015 e 2019, respectivamente, trouxeram grandes questionamentos 

quanto à aplicação e fiscalização da política de segurança de barragens no Brasil. Pereira (2019) 

aponta que tais acidentes ressaltam a dificuldade do estabelecimento de uma cultura de segurança 

de barragens no país, uma vez que a lei federal vigente foi promulgada há apenas uma década. 

Assim, a temática tornou-se de grande destaque em todas as esferas, abrangendo não apenas os 

barramentos para atividades de mineração, mas também os do setor elétrico, para abastecimento e 

demais usos.  

A Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabeleceu a Política Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB) e criou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 

Barragens (SNISB) (BRASIL, 2010). A Política se aplica a barramentos destinados à acumulação 

de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos 

industriais. A referida Lei também definiu, dentre outras, o empreendedor como o “agente privado 

ou governamental com direito real sobre as terras onde se localizam a barragem e o reservatório ou 

que explore a barragem para benefício próprio ou da coletividade” (BRASIL, 2010). 

Para ser enquadrada na PNSB, a barragem deve atender a, no mínimo, um dos seguintes 

critérios: altura do maciço igual ou maior que 15m, a partir do ponto mais baixo da fundação até a 

crista; capacidade total do reservatório igual ou maior a 3.000.000m³; reservatório que contenha 

resíduos perigosos; e/ou dano potencial associado classificado como médio ou alto (BRASIL, 

2010). 

Conforme dados disponibilizados no último Relatório de Segurança de Barragens (RSB), 

publicado em 2019, encontram-se cadastrados 499 barramentos em Pernambuco, que representam 

aproximadamente 3% do total de cadastros para todo o território nacional, a saber 17.604, sendo o 

terceiro estado do Nordeste em quantidade de barragens. Aplicando-se os critérios da PNSB, no 

Estado existem 198 barragens que se enquadram na legislação. Destas, os usos principais 

informados são abastecimento humano (46%), combate às secas (16%) e irrigação (15%) (ANA, 

2019). A preponderância de tais atividades justifica-se pelo clima e cenário de escassez hídrica 

vivenciados em Pernambuco. 

 A Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos - SEINFRA, através da sua Secretaria 

Executiva de Recursos Hídricos - SERH, é o órgão responsável pela gestão dos recursos hídricos no 



      

 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

3 

Estado. A Companhia Pernambucana de Saneamento - Compesa é a concessionária responsável 

pelo abastecimento e esgotamento sanitário da quase totalidade dos municípios de Pernambuco, 

sendo vinculada ao Governo do Estado, por meio da SEINFRA/SERH. Em conjunto, são 

responsáveis pelas principais barragens de Pernambuco e por 34% do total de barragens sujeitas a 

PNSB no Estado, correspondendo a 67 empreendimentos, dos quais 39 tem por empreendedor a 

Compesa e 28 a SEINFRA/SERH. Ademais, a Compesa figura na sexta posição entre os 

empreendedores com maior número de barragens enquadradas na PNSB no Brasil (ANA, 2019). 

Neste contexto, o presente estudo tem por objetivo apresentar um panorama das principais 

obrigações dos empreendedores de barragens, de acordo com as leis e resoluções vigentes para o 

estado de Pernambuco, e os avanços e atividades desenvolvidas até o ano de 2019 pela Compesa e 

SEINFRA/SERH, enquanto empreendedores, bem como os principais desafios referentes ao tema 

de segurança de barragens enfrentados pelos órgãos. 

 

2. PANORAMA DA POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS NO 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

Conforme definido na PNSB, para barramentos com finalidade de acumulação de água, 

exceto para aquelas de aproveitamento hidrelétrico, as ações de fiscalização cabem aos órgãos 

concedentes da outorga de direito de uso dos recursos hídricos, observando-se o domínio do corpo 

hídrico. No Estado de Pernambuco, tem-se a atuação de dois órgãos fiscalizadores: a Agência 

Nacional de Águas - ANA e a Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC, para barragens 

construídas em rios de domínio da União e do Estado, respectivamente. Ambos possuem resoluções 

que regulamentam os instrumentos da legislação federal, em consonância com seus artigos 8°, 9°, 

10, 11 e 12, como pode-se observar na Tabela 1. 

Tabela 1 - Resoluções das entidades fiscalizadoras do estado de Pernambuco 

Órgão Fiscalizador Resolução Diretrizes 

ANA 
Nº 236 de 30 de 

janeiro de 2017 

Estabelece a periodicidade de execução ou atualização, 

a qualificação de responsáveis técnicos, o conteúdo 

mínimo e o nível de detalhamento do Plano de 

Segurança de Barragens (PSB), das Inspeções de 

Segurança Regular (ISR) ou Especial (ISE), da Revisão 

Periódica de Segurança de Barragem (RPSB) e do 

Plano de Ação de emergência (PAE) 

APAC 
Nº 03 de 28 de 

dezembro de 2017 

Fonte: Autores (2020). 
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A elaboração do PSB, do qual são partes integrantes a RPSB e o PAE, e a realização das ISR 

e ISE são de responsabilidade do empreendedor, consoante estabelecido na Política Nacional de 

Segurança de Barragens. Tais obrigações visam a manutenção da segurança dos barramentos e, 

consequentemente, a minimização da ocorrência de desastres e maior proteção da população do 

entorno dos empreendimentos. Além das citadas anteriormente, também pode-se destacar, como 

exigências ao empreendedor, a obrigatoriedade de manter serviço especializado em segurança de 

barragem (BRASIL, 2010).  

Embora o presente estudo aborde apenas as barragens de responsabilidade da 

SEINFRA/SERH e Compesa, cabe pontuar que existem outros empreendedores em Pernambuco, tal 

como o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, instituição vinculada ao 

Governo Federal. Também destaca-se que, apesar de não possuírem um quantitativo expressivo de 

barragens sujeitas à PNSB, a Secretaria de Desenvolvimento Agrário - SDA juntamente com 

Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART são responsáveis por um grande 

número de pequenos barramentos construídos por todo o interior do Estado, com finalidades para 

atividades ligadas à agricultura e abastecimento (Figura 1). 

 
Figura 1 - Panorama dos empreendedores para as barragens cadastradas e sujeitas a PNSB do Estado de Pernambuco. 

Fonte: Autores (2020). 

2.1. Classificação das barragens quanto à Categoria de Risco e Dano Potencial 

Associado em 2018 

As barragens são classificadas quanto à Categoria de Risco - CR e Dano Potencial Associado 

- DPA pelos órgãos fiscalizadores, sendo a primeira função das características técnicas, estado de 

conservação e do atendimento ao PSB, enquanto a segunda relaciona-se com o potencial de perdas 

de vidas humanas e dos impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes da ruptura da 
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barragem (BRASIL, 2010). Em 2018, considerando os dois órgãos em conjunto, a maior parte dos 

barramentos foram classificados com CR e DPA Altos e, por consequência, Classe A. Em seguida, 

tem-se 12 barragens na Classe D e 06 na Classe C. As barragens que constam como “Sem 

classificação” referem-se a 03 empreendimentos que estão parcialmente construídos (Figura 2).  

 

Figura 2 - Classificação das barragens sujeitas a PNSB da Compesa e SEINFRA/SERH. Fonte: Autores (2020). 

Vale ressaltar que as classificações de CR e DPA não estão diretamente relacionadas ao risco 

de rompimento das barragens ou a um possível estado de emergência das mesmas. As classificações 

acima mencionadas são uma ferramenta de gestão de segurança de barragens, que resultam na 

indicação daquelas que possuem maior relevância. 

 

3. AÇÕES REALIZADAS EM 2019 

3.1. Equipe responsável pela segurança de barragens 

A Compesa possui uma Gerência de Segurança de Barragens - GSB, que foi inserida no 

organograma institucional em agosto de 2019, estando ligada a Diretoria Técnica de Engenharia. 

Atualmente, sua equipe multidisciplinar é formada por 01 geóloga, 05 engenheiros civis com 

especialidades em hidrologia, estruturas e geotecnia e 03 técnicos em saneamento. A GSB foi 

formada para cumprir as atribuições específicas do órgão empreendedor, tais como coordenar, 

elaborar e atualizar os PSBs e PAEs. 

A SEINFRA/SERH, apesar de não possuir um setor específico de segurança de barragens, 

apresenta, dentro de seu organograma, a existência de duas superintendências técnicas e cada uma 

delas possui profissionais que atuam na área de barragens, incluindo a política de segurança. Além 

disso, a Secretaria realiza a contratação de consultores especialistas em barragens, os quais são 
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responsáveis por atividades como a realização da ISE e a proposição de soluções para situações de 

emergência. 

3.2. Realização de ISR e ISE 

Em 2019, a Gerência de Segurança de Barragens da Compesa realizou 81 Inspeções de 

Segurança Regular, que geraram uma atualização interna quanto à classificação de CR, DPA e, 

consequentemente, da Classe das barragens, auxiliando no gerenciamento das ações referentes a 

segurança das mesmas.  

Para o mesmo ano, a SEINFRA/SERH realizou ISR em 20 empreendimentos, o equivalente a 

71% do total de barramentos sob sua responsabilidade e enquadrados na Política Nacional. Ainda 

sobre as ISR, pontua-se que técnicos da Secretaria não conseguiram realizar a inspeção em duas 

barragens que constam nos dados disponibilizados no SNISB. Para a primeira, havia duas 

referências geográficas distintas e, com visitas in loco, constatou-se que em um dos pontos 

localizava-se uma pequena barragem, provavelmente privada, e no outro, um barramento de nome 

diferente e que pertencia a outro empreendedor. Já para a segunda, não existia nenhuma coordenada 

geográfica e na prefeitura do município, os funcionários alegaram não saber a existência da 

barragem em questão. Além da ISR, a SEINFRA/SERH realizou, através dos consultores 

especialistas em barragens, seis Inspeções de Segurança Especial em diferentes empreendimentos. 

Importante ressaltar que a Secretaria também realiza vistorias em barragens de outros 

empreendedores, quando solicitado pela defesa civil ou outros órgãos da administração, conforme 

estabelecido no Decreto nº 47.698, de 10 de julho de 2019 (PERNAMBUCO, 2019). 

A partir dos relatórios das ISRs dos dois órgãos, em conjunto, pode-se obter um diagnóstico 

detalhado das principais anomalias encontradas nos barramentos (Figura 3).  

 
Figura 3 - Principais anomalias encontradas nas barragens da Compesa e SEINFRA/SERH. Fonte: Autores (2020). 
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Como pode-se observar, a presença de árvores e de vegetação na bacia juntamente com as 

fissuras no concreto, são as mais recorrentes. Em seguida, tem-se os defeitos nos dispositivos de 

controle e a ocorrência de erosões. Os sinais de movimento e de deslocamento da estrutura, bem 

como as juntas danificadas são as anomalias menos constatadas. 

3.3. Elaboração de PSB e PAE 

Considerando-se todo o universo de barragens da Compesa, sujeitas ou não à PNSB, a GSB 

elaborou 32 PSBs e dois PAEs, sendo os mesmos desenvolvidos pela própria equipe. Ainda no 

âmbito da Compesa, há a contratação para a elaboração do PAE e projeto de instrumentação da 

barragem Pirapama, uma das mais importantes para o abastecimento de água da Região 

Metropolitana de Recife, com capacidade de armazenamento de cerca de 61 milhões de m3.   

Quanto à SEINFRA/SERH, encontra-se em andamento o processo licitatório para contratação 

dos PSBs e PAEs de 04 barragens, assim como, estão em fase de desenvolvimento os termos de 

referência para contratação dos mesmos documentos para mais nove empreendimentos. 

3.4. Realização de estudos hidrodinâmicos 

Os estudos de ruptura e de modelagem de ondas de cheia são de extrema importância tanto 

para o empreendedor, quanto para os municípios, entidades, população e demais envolvidos. Nesse 

sentido, a Compesa desenvolveu dois estudos, sendo os mesmos partes integrantes dos PAEs 

elaborados. Tais estudos contemplaram as Zonas de Autossalvamento - ZAS, que são definidas 

como a região à jusante da barragem em que se considera não haver tempo suficiente para uma 

intervenção das autoridades competentes em caso de acidente (ANA, 2017); o tempo de chegada da 

onda de cheia e o grau de perigo em função da velocidade e profundidade da onda (Figura 4).  

 

Figura 4 - Simulação hidrodinâmica de ruptura, com identificação da ZAS e do tempo de chegada da onda de 

ruptura. Fonte: Autores (2020). 
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Com o intuito de fundamentar o processo de tomada de decisão, a Gerência de Segurança de 

Barragens da Compesa também elaborou três simulações hidrodinâmicas de rompimento de 

barragens. 

A SEINFRA/SERH produziu 03 estudos de modelagem de onda de cheia para as barragens de 

sua responsabilidade que estão ou estiveram classificadas com Nível de Perigo Global da Barragem 

- NPGB como Emergência (3), a saber as barragens Senador Nilo Coelho, Poço Grande e Ipanema 

I. Esta última, tendo passado por situação de emergência no primeiro semestre de 2020. As manchas 

de inundação produzidas foram disponibilizadas para a defesa civil estadual e para os municípios 

potencialmente afetados, para que os mesmos pudessem confeccionar ou atualizar seus Planos de 

Contingência.  

3.5. Contratação de Projetos de Recuperação 

A Compesa já formalizou a contratação do projeto de recuperação da barragem Pirapama e 

tem como meta realizar processo licitatório para mais 05 empreendimentos. Além dos projetos, 

prevê pequenas contratações para ISE, recuperação de vertedouro e serviços topográficos em 04 

barramentos. 

Encontra-se em fases de análise e ajustes os projetos executivos de recuperação das barragens 

de Nilo Coelho e Inhumas, geridas pela SEINFRA/SERH. Também se encontra em andamento o 

processo licitatório para contratação de projetos de mesmo objetivo para mais 03 empreendimentos. 

3.6. Treinamento 

É obrigação do empreendedor a manutenção de serviço especializado em segurança de 

barragem. Assim, em 2019, a Compesa promoveu e sediou um Curso Básico da Legislação e PSB, 

ministrado pela Apac. O evento contou com a participação de colaboradores da Compesa e da 

SEINFRA/SERH. 

Além deste, técnicos de ambos os órgãos participaram de cursos de Inspeção de Segurança 

Regular de Barragem, promovidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e pela ANA, que 

aconteceram em Brasília/DF e João Pessoa/PB. Ademais, profissionais dos dois órgãos também 

participaram do curso de Elaboração de Plano de Ação Emergencial, ocorrido em Brasília/DF, no 

qual abordou-se a experiência norte americana sobre o tema. 

3.7. Desenvolvimento de base de dados 

 Também se ressalta o desenvolvimento de uma base de dados da Compesa, intitulada de GIS 

Segurança de Barragens, que tem por objetivo o cadastro atualizado de todas as barragens 
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pertencentes ao órgão. Também apresenta informações temporais sobre a realização das ISRs, com 

simbologias e cores variando em função da classe da barragem e do período de dias desde a última 

Inspeção realizada (Figura 5). Essa ação destaca o compromisso do órgão em cumprir com seu 

papel de empreendedor e condiz com uma das atribuições da GSB, que é a coordenação de estudos 

e pesquisas relacionados à inovação tecnológica com foco na segurança de barragens. 

 

Figura 5 - Ambiente virtual do GIS Segurança de Barragens. Fonte: Autores (2020). 

  

4. CONCLUSÕES 

A Política Nacional de Segurança de Barragens é uma legislação relativamente recente no 

Brasil e que tem sido implementada e regulamentada nos Estados, ao longo dos anos, através das 

figuras do empreendedor e das entidades fiscalizadoras. Para Pernambuco, buscou-se apresentar, 

neste artigo, as ações realizadas no ano de 2019 pela Compesa e SEINFRA/SERH, que são 

responsáveis por barramentos de grande importância para o Estado. 

Através das atividades elencadas, que objetivam atender as obrigações do empreendedor, 

definidas na PNSB, pode-se perceber o compromisso dos órgãos quanto ao cumprimento efetivo da 

legislação, contribuindo para a prevenção de possíveis acidentes, a proteção das comunidades que 

vivem no entorno dos barramentos, bem como para o fortalecimento da cultura de segurança de 

barragens no país. 

Como desafios encontrados destaca-se a necessidade de maior consolidação dos dados 

apresentados no SNISB, especialmente para a identificação de barragens que não possuem acervo 
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técnico, como as mais antigas, construídas entre as décadas de 70 e 90 por órgãos já extintos. Um 

exemplo de dificuldade encontrada foi a situação relatada pela SEINFRA/SERH, que consta como 

empreendedor de duas barragens que aparentemente não existem na realidade. Também se pontua a 

necessidade de aumento da equipe dedicada às atividades de segurança de barragem, qualificação 

dos profissionais atualmente envolvidos e planejamento orçamentário para a realização das ações 

necessárias à manutenção preventiva e corretiva em barragens. Para tanto, as ações de promoção de 

cursos pela ANA, APAC, e mesmo pelo empreendedor, como realizado pela Compesa, são de 

grande valia. 

Por fim, espera-se que as experiências relatadas para a Compesa e SEINFRA/SERH, no 

âmbito da Política Nacional de Segurança de Barragens, contribuam para as ações a serem adotadas 

por outros empreendedores; promovam o desenvolvimento das relações interinstitucionais,  através 

da troca de vivências; e colaborem com as discussões sobre a temática no país.  
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