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RESUMO 

A Lei Federal n
o
 12.334/2010 instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) 

sendo um marco para o desenvolvimento de uma cultura de segurança de barragens. Nesta Lei são 

definidas as barragens em que a PNSB é aplicável, as atribuições do órgão fiscalizador e dos 

empreendedores. No Estado da Bahia o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) 

é o órgão fiscalizador de segurança das barragens de acumulação de água e resíduos industriais 

situadas em rios de sua jurisdição. Nesse sentido o presente trabalho teve como objetivo descrever 

procedimentos e ações que o INEMA vem adotando para implementar a PNSB e atender aos 

requisitos da Lei Federal nº 12.334/2010, através de um estudo de caso na Barragem Santa Helena. 

A análise das ações do INEMA evidenciou que o órgão fiscalizador tem papel fundamental para a 

implantação e atendimento da PNSB e que o Instituto vem atuando de forma organizada e planejada 

visando o atendimento da PNSB. 

ABSTRACT 

Federal Law nº 12.334/2010 instituted the National Dam Safety Policy (PNSB) as a milestone for 

the development of a dam safety culture. This Law defines the dams to which the PNSB is 

applicable, the attributions of the supervisory body and the entrepreneurs. In the State of Bahia, the 

Institute for the Environment and Water Resources (INEMA) is the inspection body for the safety 

of water and industrial waste accumulation dams located in rivers under its jurisdiction. In this 

sense, the present work aims to describe procedures and actions that INEMA has been adopting to 

implement the PNSB and meet the requirements of Federal Law nº 12.334/2010, through a case 

study on the Santa Helena Dam. The analysis of INEMA's actions showed that the inspection body 

plays a fundamental role in the implementation and service of the PNSB and that the Institute has 

been acting in an organized and planned manner with a view to meeting the PNSB. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei Federaln
o
12.334/2010, alterada em 2020 pela Lei Federal n° 14.066/2020, é a 

primeira regulamentação que trata especificamente de segurança de barragem no Brasil. Através 

dela estabeleceu-se a Política Nacional de Segurança de Barragem (PNSB) e criou-se o Sistema 

Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB), permitindo entre outros aspectos 

a formação dos cadastros dos órgãos fiscalizadores e a identificação das barragens existentes. Aos 

órgãos fiscalizadores foi atribuída à responsabilidade pela classificação das barragens a partir de 

critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), a fiscalização 

e manutenção do cadastro das estruturas sob sua jurisdição e a definição do conteúdo mínimo do 

Plano de Segurança de Barragem (BRASIL, 2010 apud JESUS, 2021). Considerando que os 

principais processos desenvolvidos por entidades fiscalizadoras envolvem aspectos relativos ao 

cadastramento, classificação, regulação, fiscalização, atuação em caso de emergências, Relatório de 

Segurança de Barragens (RSB), Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 

(SNISB), educação e comunicação este trabalho visa descrever os procedimentos que o Instituto de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), o órgão fiscalizador estadual da Bahia, vem 

adotando para execução de suas atividades, bem como documentar as ações tomadas para 

implementar a PNSB e atender aos requisitos da Lei Federal nº 12.334/2010, através da análise de 

um estudo de caso da Barragem Santa Helena.Será avaliada a evolução da implantação da Lei 

Federal nº 12.334/2010 ao longo do tempo na barragem Santa Helena, cadastrada no INEMA e as 

consequências no seu estado de conservação descrevendo as ações realizadas por este órgão visando 

o cumprimento da Lei Federal n° 12.334/2010.  

 

2.RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO FISCALIZADOR  

 

A fiscalização é um processo contínuo que visa verificar se as atividades reguladas estão 

sendo realizadas em conformidade com as normas vigentes, apurando o cumprimento não só dos 

normativos legais, mas também verificando o estado de conservação das barragens em 

campo(ANA, 2017). Este processo é de fundamental importância no que tange a PNSB, já que o 

cumprimento, por parte dos empreendedores, dos dispositivos legais, viabiliza aos órgãos 

fiscalizadores a formação de um banco de dados sobre barragens. Segundo o art.5
o
 da Lei Federal nº 

12.334/2010, alterada pela Lei Federal nº 14.066/2020, a fiscalização deve se basear em análise 

documental, vistorias técnicas, indicadores de segurança de barragens e em outros procedimentos 
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  definidos pelo órgão fiscalizador.O artigo 16 da referida Lei que discorre sobre as atribuições do 

órgão fiscalizador cita que este é obrigado a manter o cadastro das barragens, sob sua jurisdição, 

exigir do empreendedor anotação de responsabilidade técnica, exigir do empreendedor o 

cumprimento das recomendações contidas nos relatórios de inspeção e revisão periódica de 

segurança bem como o cadastramento e a atualização das informações relativas à barragem no 

SNISB.A Lei Federal nº 12.334/2010, aponta ainda, entre outras, como competência do órgão 

fiscalizador classificar as barragens de sua jurisdição, por categoria de risco, por dano potencial 

associado e seu volume, definir a periodicidade das inspeções de segurança regular, das inspeções 

de segurança especial, assim como a periodicidade, a qualificação técnica da equipe responsável, o 

conteúdo mínimo, o nível de detalhamento da revisão periódica de segurança e o prazo para que o 

empreendedor cumpra as ações previstas para esta revisão. Por fim o órgão fiscalizador deve 

verificar se os empreendedores estão promovendo a gestão adequada de seus barramentos, tanto do 

pondo de vista das condições físicas das estruturas quanto do seu gerenciamento, contribuindo para 

a redução dos riscos envolvidos (ANA, 2017).  

 

3.RESPONSABILIDADES DO EMPREENDEDOR  

 

Consta no art. 17 da Lei Federal nº 12.334/2010 como atribuições do empreendedor, entre 

outras, prover recursos necessários à garantia de segurança da barragem, organizar e manter em 

bom estado de conservação as informações e documentações, efetuar inspeções e revisões 

periódicas, informar ao órgão fiscalizador alterações na barragem que possam acarretar redução da 

capacidade de descarga da barragem ou que possam comprometer a sua segurança, manter serviço 

especializado em segurança de barragem, elaborar e atualizar o Plano de Segurança da Barragem 

(PSB), Plano de Ação de Emergência (PAE), mapa de inundação, apresentar periodicamente 

declaração de condição de estabilidade de barragem, armazenar os dados de instrumentação da 

barragem, notificar órgãos afins qualquer alteração das condições de segurança da barragem que 

possa implicar acidente ou desastre. Segundo ANA (2017) uma vez que os empreendedores são 

responsáveis legais pela segurança das barragens, cabe a estes o papel central no controle de sua 

segurança, devendo cumprir a legislação e responder perante a entidade fiscalizadora, além de 

assegurar o controle efetivo da segurança nas diversas fases de sua vida. Por fim destaca que os 

empreendedores estão sujeitos a fiscalização por órgão competente e tem papel primordial na 

segurança das barragens através de práticas adequadas e contínua alicerçadas no cumprimento da 

Lei e das regulamentações.  
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  4. MÉTODO 

 

Para o desenvolvimento desse trabalho foi adotada uma abordagem metodológica 

qualitativa, compreendendo a revisão bibliográfica e análise de conteúdo de documentos 

institucionais visando descrever e interpretar os principais procedimentos e condutas do órgão 

fiscalizador face às orientações previstas pela PNSB.Foram coletados dados secundários existentes 

nos pareceres e relatórios emitidos pelo INEMA e EMBASA órgão empreendedor responsável pela 

operação e manutenção da barragem Santa Helena. Os dados obtidos foram predominantemente 

descritivos e abrangeram o período desde o cadastramento e classificação da barragem em 2011 até 

2021.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Breve Histórico da Barragem Santa Helena 

 

A Barragem de Santa Helena foi construída em dezembro de 1979, ao longo do rio Jacuípe e 

encontra-se localizada no município de Dias D’Ávila/Camaçari, nas coordenadas de latitude 12º 33' 

44,33” e longitude 38º 09' 35,92'' (Figura 1), tendo como empreendedor a EMBASA – Empresa 

Baiana de Água e Saneamento S/A. Seu uso destina-se prioritariamente ao abastecimento de água 

atendendo aos municípios de Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, São Francisco do 

Conde, e Madre Deus.Santa Helena é uma barragem de terra homogênea, com 27 m de altura, 290 

m de extensão, 241 hm
3
 de volume e cota de coroamento de 23 m. O vertedor foi projetado para 

uma vazão de 1.776,30 m
3
/s considerando um tempo de recorrência de 10.000 anos e o seu controle 

é realizado através de três comportas de acionamento automático (Figura 2). Seu sistema de 

drenagem é composto por drenos verticais e horizontais, sua estrutura dispõe de dez piezômetros 

tipo Casagrande, dezesseis piezômetros pneumático, cinco marcos superficial e uma seção de régua 

linimétrica para leitura diária do nível de água (EMBASA, 2016).Em 09/05/1985 houve elevação 

do nível do rio a jusante do barramento e as condições previstas em projeto foram superadas 

provocando subpressão na laje do canal sangradouro e consequentemente o seu deslocamento ou 

destruição levando ao rompimento da barragem (MENEZES, 2016 apud VIEIRA, 2018). A 

barragem foi reconstruída entre 2001 e 2005, operando como reservatório auxiliar no abastecimento 

de água da região metropolitana de Salvador. A barragem inicialmente foi classificada como 
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categoria de risco médio e dano potencial associado alto, e Classe A. Em novembro de 2017 foi 

reclassificada como categoria de risco baixo e dano potencial associado alto, mantendo a classe A. 

  

Figura 1. Localização e vista aérea da Barragem 

Santa Helena(Fonte: Google Earth, acessado em 

26/01/2022). 

Figura 2. Vista do vertedor da Barragem Santa 

Helena (Fonte: EMBASA ,2019) 

 

Procedimento da Fiscalização do INEMA  

 

O procedimento de fiscalização do Inema compreende, sobretudo, a análise documental 

visando verificar se o empreendedor está atendendo as exigências legais tais como relatórios e 

demais documentos assinados pelo responsável técnico com as respectivas ART’s, cumprimento de 

prazos para a elaboração e envio de documentos, documentos enviados em conformidade com as 

Portarias INEMA n
o
16.481/2018 e 16.482/2018, entre outras.  De forma complementar é realizada 

vistoria de campo com o objetivo de avaliar o estado geral da segurança da barragem, verificando-

se in loco o atendimento dos dispositivos legais e regulatórios e analisando-se o grau de risco do 

empreendimento. Após a vistoria é elaborado o Relatório de Fiscalização e Segurança de Barragem 

(REFISB) e caso seja necessário é emitida notificação de não conformidade e aplicação de 

penalidades, sendo realizado o acompanhamento do atendimento ao solicitado. O registro interno 

relativo a cada barragem é realizado através do SEI – Sistema Eletrônico de Informação, gerando 

um processo para cada estrutura analisada. 

 

Análise Documental da Barragem Santa Helena 

 

A Lei Federal n° 14.066/2020 incluiu no art.5, inciso V, § 2°, entre outros, que a fiscalização 

deve ser baseada em análise documental.Como primeiro procedimento em uma análise documental 
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  o empreendedor deve colocar a disposição do órgão fiscalizador a documentação disponível em 

relação à barragem.  Nesse sentido a EMBASA apresentou o Resumo Executivo do Plano de 

Segurança de Barragem, bem como o Plano de Ação de Emergência (PAE) com o estudo de 

rupturae o Relatório da Revisão Periódica de Segurança de Barragem (RPSB) realizada em 

08/02/2019. Como resultado desta atividade o INMEA verificou que os documentos referentes ao 

atendimento do RSB foram entregues no prazo determinado pelas Resoluções CNRH nº144/2012 e 

CNRH nº 178/2016. Foi apresentado o formulário técnico da barragem relativo aos anos de 2016 e 

2017 eos dos anos de 2018, 2019 e 2020 não foram encaminhados, pois este documento só deve ser 

entregue em caso de atualização. Considerando a RPSB entregue ao INEMA em 2019, foi 

solicitado ao empreendedor o envio do referido formulário, contendo as informações consistidas e 

atualizadas, de acordo com esta revisão. O empreendedor apresentou o extrato de inspeção de 

segurança regular de barragem, indicando que foi atendida a periodicidade das inspeções. Tendo 

sido realizadas treze inspeções no período de 2013 a 2021, em atendimento a Portaria INEMA n° 

4.673/2013, que determinava uma periodicidade semestral e posteriormente alterada pela Portaria 

INEMA n° 16.482/2018 cuja periodicidade é anual. Além disso,a EMBASA apresentou a 

declaração do estado de conservação e segurança da barragem referente às inspeções onde declarou 

que a estrutura estava funcionando normalmente e sem anomalias significativas que implicasse em 

risco à segurança. 

Foi apresentado o extrato do Plano de Segurança de Barragem (PSB) juntamente com a 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável. Constatou-se que 

algumas informações constantes nesse extrato estavam divergentes das apresentadas no SNISB e 

nos documentos da Revisão Periódica de Segurança, sendo solicitada a atualização e correção do 

extrato.A Revisão Periódica da Segurança de Barragem (RPSB) estava prevista para 2015, porém 

teve o seu prazo ajustado e o documento foi entregue em 08/08/2019. O INEMA realizou a análise 

considerando as Portarias INEMA nº 4.672/13 e nº 16.481/2018 e indicou os itens não cumpridos.  

Assim o atendimento ao Relatório de Segurança de Barragem de 2017/2018 foi concluído 

parcialmente. Após análise da documentação do Relatório de Segurança de Barragem de 2019/2020 

foi solicitado o cronograma de execução das ações prevista e recomendadas na Revisão Periódica 

de Segurança da barragem Santa Helena (Projeto de Recuperação da barragem).  

O Plano de Ação Emergencial (PAE)foi encaminhado com estudo de rompimento e de 

propagação da cheia associada e as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos 

responsáveis pela elaboração, porém os mapas de inundação foram enviados posteriormente. A 

versão encaminhada datava de 20/02/2019, por isso foi solicitado ao empreendedor o envio de uma 

versão atualizada.  
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Fiscalização in loco - Vistoria Técnica  

 

A vistoria em campo é parte integrante do processo de fiscalização estando prevista na Lei 

Federal n° 12.334/2020. Visando atender esse requisito legal, foram realizadas duas vistorias na 

Barragem de Santa Helena, uma no ano de 2013 e outra no ano de 2015. Essa última vistoria teve 

como objetivo verificar as informações e anomalias apresentadas pelo empreendedor da barragem 

no atendimento ao relatório de segurança de barragem (RSB) – 2014. Durante a vistoria verificou-

se que foi atendida a Portaria INEMA nº 16.482/2018, quanto à realização da inspeção de barragem, 

prazo e envio do extrato contendo as anomalias e ações a serem tomadas. A declaração do estado 

geral de conservação e segurança de barragem também foi enviada dentro do prazo, estando 

assinada. Quanto à infraestrutura operacional foi constatada a precariedade no acesso de veículos, 

falta de cercas de proteção e inexistência de PAE/Plano de contingência no local da barragem. 

Em relação àconservação das estruturas identificou-se buraco e deterioração da superfície do 

concreto do muro lateral direito e esquerdo e descalçamento da argamassa de revestimento da parte 

superior do muro lateral direito nas estruturas vertedoras; defeitos das vedações (vazamentos) com 

comportas fechadas; corrosão e falha na pintura da estrutura das comportas e nas estruturas de 

içamento e no guarda-corpo do passadiço do vertedouro;fuga d'água na ombreira direita, sem 

evidência de carreamento de material; caixas coletoras das canaletas no encontro da ombreira 

direita com surgência e fluxo d'água, com leve iridiscência e presença de pequenos peixes; ponto de 

surgência em junta da parede da canaleta, sem evidência de carreamento de material sólido; faixa de 

surgência no pé da ombreira direita, evidência de iridiscência e presença de vegetação mais 

exuberante;rip-rap incompleto/deslocado de magnitude pequena no talude de montante; 

formigueiros/cupinzeiros no talude de jusante; evidência de leve afundamento no talude de jusante; 

erosões e escorregamentos no encontro da ombreira esquerda e canaleta obstruída na ombreira 

esquerda com acúmulo de água.Verificou-se que as anomalias identificadas durante a vistoria de 

campo não estavam de acordo com as informações apresentadas noextrato de inspeção regular da 

barragem datado de 22/09/2014, pois neste constava apenas - fuga d'água na ombreira direita e stop-

log com corrosão. Como resultado dessa vistoria foi elaborada uma Nota Técnica e o empreendedor 

foi notificado a fazer oProjeto de Recuperação da Barragem, com o prazo de execução, orçamento e 

fonte de recursos; realizar a recuperação dos drenos e das canaletas de toda a barragem; monitorar a 

vazão proveniente das surgências na ombreira direita; e elaborar o PAE. 

 

Histórico de Anomalias da Barragem Santa Helena 
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  Cabe ao empreendedor, conforme estabelecido na Lei Federal n
o
 12.334/2010 a realização 

de inspeção de segurança regular, cuja periodicidade é regulamentada pelo órgão fiscalizador. A 

Barragem Santa Helena está classificada com dano potencial alto e categoria de risco baixo, e de 

acordo a Portaria INEMA n
o
 16.482/2018 o empreendedor deve realizar a ISR anualmente. Essa 

mesma Portaria estabelece como produtos finais da ISR, a Ficha de Inspeção Regular preenchida, o 

Relatório de Inspeção Regular, o Extrato de Inspeção de Segurança Regular de Barragem e a 

Declaração do Estado Geral de Conservação e Segurança da Barragem.  

De acordo com os extratos de inspeção enviados pelo empreendedor, em 2013 a Barragem 

de Santa Helena apresentava como anomalias a ferragem do concreto exposta no muro esquerdo do 

vertedor, sinais de corrosão nos equipamentos hidromecânicos (Figura 3), fuga d´água na ombreira 

direita e erosão em pontos no talude da ombreira esquerda. Neste mesmo ano a ferragem exposta do 

vertedor foi coberta com argamassa e essa anomalia desapareceu.O extrato de inspeção regular da 

barragem datado de 22/09/2014 apresenta apenas as anomalias: fuga d'água na ombreira direita e 

stop-log com corrosão. Neste ano a vazão de percolação passou a ser monitorada com o objetivo de 

acompanhar a fuga d´água na ombreira direita. 

A vistoria realizada pela equipe do INEMA em 2015 apontou a existência de um número 

maior de anomalias, resultando na emissão de uma notificação solicitando a elaboração de um o 

Projeto de Recuperação da Barragem. Já os extratos de inspeção regular de 2015, indicavam que a 

fuga d'água na ombreira direita e a corrosão nos equipamentos hidromecânicos permaneceram 

constantes. Nesse ano foram observados pela primeira vez presença de vegetação no rip-rap do 

talude de montante, erosão na encosta próxima a ombreira esquerda, erosão na margem direita do 

lago da barragem e vegetação rarefeita fazendo com que o solo obstruísse as canaletas à jusante no 

dreno de pé. Em 2016 a presença de vegetação no rip-rap diminuiu, pois a vegetação foi retirada e 

passou-se a controlar o seu crescimento; foi elaborado o projeto de contenção da encosta da 

ombreira esquerda e da margem direita do lago da barragem, as demais anomalias permaneceram 

constantes. Já em 2017 foi contratada uma empresa para executar os projetos de contenção da 

encosta da ombreira esquerda e da margem direita do lago da barragem e em 2018 as obras estavam 

em andamento.Em 2019 foi iniciado um processo licitatório para um projeto para separação das 

águas percoladas pela ombreira e pelo sistema de drenagem e em 2020 a empresa foi contratada. 

Ainda em 2019 foi finalizada a obra de contenção da encosta da ombreira esquerda e da margem 

direita do lago da barragem e contratada empresa para estabilizar o restante da encosta da ombreira 

direita. Em 2020 desapareceram as anomalias referentes à erosão do lago da barragem, vegetação 

rarefeita próximo a canaleta do dreno de pé, canaletas a jusante quebradas/ obstruída; diminuiu a 

anomalia referente a erosão no talude da ombreira esquerda e as demais permaneceram constante. 
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  Verifica-se pela análise das anomalias que estas de um modo geral foram classificada como 

de pequena magnitude, indicando que elas podiam ser tratadas pela própria equipe local da 

barragem e nível de perigo 1, não comprometendo o nível de segurança da barragem a curto prazo, 

mas devendo ser monitorada e controlada ao longo do tempo, entretanto observa-se que o 

tratamento dado a algumas anomalias envolveu a contratação de equipe especializada para 

elaboração de projeto e execução da obra, a exemplo sinais de corrosão em equipamentos 

hidromecânicos, erosão na encosta próxima à ombreira esquerda e na margem direita do 

reservatório e fuga d’água na ombreira direita (Figura 5). Destaca-se que as anomalias foram 

tratadas e a maioria desapareceu (Figuras 4, 6, 7 e 8).Por fim pode-se dizer que o empreendedor está 

monitorando a evolução das anomalias e implementando as ações recomendadas e que o 

acompanhamento pelo órgão fiscalizador tem papel decisivo na implementação dessas ações. 

   

Figura 3. Sinais de corrosão em 

equipamentos hidromecânicos 

Figura 4. Recuperação da 

encosta na ombreira esquerda 

Figura 5.Fuga d’água na 

ombreira direita 

 

   

Figura 6.Retiradada vegetação 

no rip-rap 

Figura 7.Canaleta a 

jusanterecuperada 

Figura 8.Margemdireita do 

reservatóriorecuperada 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através da análise das ações do INEMA e do Estudo de caso na Barragem Santa Helena, 

ficou evidente que o órgão fiscalizador tem papel fundamental para a implantação e atendimento da 

PNSB. O Institutovem atuando de forma organizada e planejada visando o atendimento da PNSB. 

Nesse sentido o órgão tem uma rotina definida que visa não só realizar a analise documental, mas 

também execução de vistorias em campo e regulamentação da Lei Federal n
o
 12.334/2010, através 

da publicação de Portarias. O estudo de caso realizado na barragem Santa Helena permitiu relatar a 
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  rotina realizada pelo INEMA para verificar os requisitos regulatórios que devem ser cumpridos pelo 

empreendedor, atendendo ao objetivo previsto na PNSB de monitoramento e o acompanhamento 

das ações de segurança empregadas pelos responsáveis por barragens.Através do registro das 

anomalias pode-se perceber a evolução da melhoria das condições físicas das estruturas da 

barragem Santa Helena o que contribuiu para aumentar o nível de segurança da mesma.  
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