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RESUMO – A Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) trouxe um conjunto de 

atribuições às agências de águas do Brasil, o que vem demandando mudanças organizacionais e novas 

estratégias de gestão. A PNSB define que as atividades de fiscalização em segurança de barragens 

devem basear-se na análise documental, vistorias técnicas, indicadores de segurança e outras ações. 

O presente trabalho busca registrar e avaliar as atividades da fiscalização em segurança de barragens 

desenvolvidos pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) executadas com base no Plano 

Anual de Fiscalização em Segurança de Barragens. Entre os principais resultados verifica-se que os 

registros de análise documental permitem o acompanhamento gerencial e estratégias de alocação de 

recursos humanos; a Apac realizou 107 vistorias técnicas no período analisado identificando 

barragens em situações distintas; houve aumento de 38% do número de barragens cadastradas e ainda 

assim a qualidade das informações passou a ser Boa ou Ótima para 23,8% das barragens segundo os 

indicadores de completude do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 

(SNISB). 
 

ABSTRACT– The National Dam Safety Policy (NDSP) brought a set of attributions to water 

agencies in Brazil, which has been demanding organizational changes and new management 

strategies. The NDSP defines that inspection activities in dam safety must be based on document 

analysis, technical inspections, safety indicators and other actions. The present work seeks to record 

and evaluate the activities of inspection in dam safety developed by the Pernambuco Water and 

Climate Agency (Apac) carried out based on the Annual Plan for Inspection in Dam Safety. Among 

the main results, it is verified that the records of document analysis allow the management follow-up 

and human resources allocation strategies; Apac carried out 107 technical inspections in the analyzed 

period, identifying dams in different situations; there was an increase of 38% in the number of dams 

registered and even so, the quality of the information became Good or Great for 23.8% of the dams 

according to the completeness indicators of the National System of Information on Dam Safety 

(NSIDS). 
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1) INTRODUÇÃO 

A Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, alterada pela Lei Federal nº 14.066, de 30 

de setembro de 2020, estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) trazendo 

um conjunto de definições e atribuições para figuras específicas como o empreendedor e o órgão 

fiscalizador (BRASIL, 2010). 

Uma vez que o órgão responsável por emitir a outorga de direito de uso de recursos hídricos é 

o responsável por fiscalizar as ações do empreendedor e a implantação da PNSB, as agências de águas 

brasileiras, como a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), receberam novas funções e um 

conjunto de desafios associados, como a adequação de organogramas, capacitação e formação de 

pessoal, atualização de bases cadastrais, atualização regimental e normativa, entre outras. 

No caso da Apac, após a criação da Agência em 2010, houve o início da incorporação das 

atividades de segurança de barragens através de treinamentos e oficinas junto à Agência Nacional de 

Águas e Saneamento Básico (ANA), evoluindo continuamente até a implantação de ações de 

fiscalização efetivas incluindo vistorias em campo, autuações e acompanhamento de situações de 

emergência. 

Em 2020, a Apac deu um novo passo no fortalecimento institucional com a criação de uma 

unidade específica em seu organograma para atuar com segurança de barragens. As ações 

relacionadas ao tema passaram a ser desempenhadas pela Gerência de Segurança de Barragens 

(GRSB), vinculada à Diretoria de Gestão de Recursos Hídricos (DRH). 

A ANA desenvolveu o Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas 

(Progestão), em apoio aos Sistemas Estaduais de Gerenciamento de Recursos Hídricos. O Progestão 

é um programa que tem objetivo de promover o uso múltiplo e sustentável dos recursos hídricos com 

incentivo financeiro, com o princípio de pagamento por alcance de metas definidas entre a ANA e as 

entidades estaduais, com base em normativos legais de adesão voluntária que foi ciado com o intuito 

de fortalecer a gestão das águas em todo o território nacional de forma integrada e participativa (ANA, 

2013). 

Desde 2018, a Apac possui metas no Progestão vinculadas à “Atuação em Segurança de 

Barragens”. Entre o conjunto de ações a serem realizadas no âmbito da gestão estadual, consta a 

elaboração de um Plano Anual de Fiscalização em Segurança de Barragens (PAFSB). Desde então 

esta Agência elabora o PAFSB segundo critérios preestabelecidos e acompanha a evolução das 

atividades de fiscalização através desse documento. Parte da história institucional da Apac sobre 

segurança de barragens, impulsionada pelas boas práticas do Progestão compõem as informações 

apresentadas a seguir. 
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2) OBJETIVOS 

O presente trabalho possui como objetivo registrar e avaliar a execução das atividades de 

fiscalização de segurança de barragens realizada pela Agência Pernambucana de Águas Clima 

(Apac), nas componentes de análise documental, vistorias técnicas, indicadores de segurança de 

barragem e outras ações.  

 

3) MATERIAIS E MÉTODOS 

A fiscalização de segurança de barragens deve basear-se em: análise documental, vistorias 

técnicas, indicadores de segurança de barragem e outras ações definidas pelo órgão fiscalizador, 

conforme Figura 1. O Plano Anual de Fiscalização em Segurança de Barragens (PAFSB) da Apac 

considerada como premissa abordar todos os temas centrais da fiscalização propostos na PNSB. 

O presente trabalho buscou analisar e avaliar cada um dos itens da fiscalização de segurança de 

barragens da PNSB executados pela Apac, observando que a estrutura dos parâmetros analisados 

demonstra o acompanhamento das ações de fiscalização da Agência, bem como a evolução da PNSB 

no Estado de Pernambuco. 

Uma vez que a força de trabalho disponível é diretamente proporcional aos quantitativos e 

indicadores observados, registra-se que os dados apresentados estão associados a um grupo de 

trabalho de 03 (três) engenheiros, sendo um gerente e dois analistas. 

 

Figura 1 – Divisão temática da fiscalização em segurança de barragens 

 

3.1) Caracterização de Análise Documental 

A análise documental consiste na etapa de fiscalização desenvolvida a partir da verificação de 

conformidade dos documentos apresentados pelos empreendedores como inspeções e planos de 

segurança, bem como as ações decorrentes das não conformidades como as notificações através de 

ofício, autuações com advertência, autuações com multa. 

Foi ainda considerada na fase de análise documental as etapas de cadastro de novas barragens 

que podem levar a identificação de novos empreendedores (proprietários), análise de processos de 

outorga para regularização da operação da barragem, elaboração de manchas de inundação para 

avaliação do dano potencial associado causado pelo rompimento das barragens. 
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O conjunto de atividades associadas ao tema análise documental, desenvolvidas pelo setor de 

segurança de barragens da Apac, foi registrado e acompanhado através de somatório configurando 

um indicador, ou “score” de análises. 

 

3.2) Caracterização de Vistorias Técnicas 

As vistorias técnicas consistem na etapa de fiscalização desenvolvida a partir da verificação das 

condições das barragens através de vistorias em campo, elaboração de relatórios e recomendações 

aos empreendedores. A Apac busca atender um conjunto de demandas distintas ao planejar as 

vistorias, como exemplo de acompanhar aquelas barragens que preocupam, atender denúncias e 

demandas do ministério público, conhecer barragens não cadastras. 

Após as vistorias técnicas existem atividades decorrentes consideradas na fase de análise 

documental. 

 

3.3) Caracterização de Indicadores de Segurança 

O Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) apresenta recursos 

para acompanhamento da evolução da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), como 

o indicador de Completude de Informações. O indicador de Completude aponta o quanto estão 

completos os dados completos os dados cadastrais e técnicos de uma de barragem. A Completude de 

Informações subdivide-se em mínima, baixa, média, boa e ótima (FIGURA 2), conforme as seguintes 

definições:  

Mínima - barragens que possuem apenas Nome, UF, Município, Coordenadas e Uso Principal 

Baixa – Dados da faixa Mínima + Altura, Capacidade e Empreendedor 

Média - Dados da faixa Baixa + Autorização 

Boa - Dados da faixa Média + Classificação (Dano Potencial Associado e Categoria de Risco) 

Ótima: Para barragens não sujeitas à PNSB: Dados da faixa Média + Classificação do DPA 

Ótima: Para barragens sujeitas a PNSB: Dados da Faixa Boa + Inspeção Regular, Revisão 

Periódica e Plano de Ações de Emergência (PAE). 

 

Figura 2 – Critérios de completude de informação de barragens cadastradas no SNISB 
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O indicador de completude de informações foi observado para todas as barragens fiscalizadas 

pela Apac, cadastradas no SNISB, nos anos de 2019, 2020 e 2021. 

 

3.4) Caracterização de Outras Ações 

O conjunto de atividades observadas no tema Outras Ações considera outras atividades 

relacionadas à fiscalização e avanços na atuação em segurança de barragens que não se enquadraram 

nos itens anteriores. Esse tema permite ao órgão fiscalizador flexibilizar a escolha de atividades e 

propor ações como a capacitação de servidores, ações educativas, contratações e estudos 

desenvolvidos no tema. 

 

4) RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados observados possuem maior enfoque a partir do ano de 2020, após a criação da 

Gerência de Segurança da Barragens (GRSB) da Apac. Ainda assim, registra-se que as atividades de 

fiscalização em segurança de barragens da Apac já haviam iniciado em fase anterior, com servidores 

vinculados a Gerência de Outorga e Cobrança (GROC). 

Registra-se ainda que o início das atividades da GRSB coincide com o início da pandemia de 

Covid-19, o que em algumas ocasiões trouxe impactos em atividades específicas, mas não resultou 

na paralização de nenhuma atividade de fiscalização. 

 

4.1) Análise Documental 

O recorte de atividades observadas na análise documental traz, numa abordagem direta, os 

números e o desempenho isolado de cada atividade, com destaque 82 novos cadastros, 78 inspeções 

analisadas e 287 barragens com notificações emitidas em 2020.  

Além dos números isolados de cada atividade, a Tabela 1 demonstra uma visão gerencial da 

alocação de trabalho da Gerência de Segurança de Barragens, permitindo o acompanhamento 

evolutivo de segmentos distintos, bem como a possibilidade de planejar a atuação de ações especiais 

em áreas que demandem maior atenção. 

Nessa perspectiva observa-se que em 2021 houve um aumento de 182% na emissão de outorgas 

para regularização e operação de barragens, redução de 50% do número de novos cadastros, evolução 

de parte dos processos de notificação para emissão de auto de infração com advertência, e 

estabilidades nas demais atividades. 
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Tabela 1 – Análise documental de Segurança de Barragens realizada pela Apac em 2020 e 2021. 

Análise Documental de Barragens Realizado 2020 Realizado 2021 

Novos Cadastros 82 44 

Processo de Outorga de Regularização e Operação 17 48 

Mancha de Inundação 05 02 

Classificação (Dano Potencial e Categoria de Risco) 56 65 

Inspeção de Segurança Regular 78 63 

Inspeção de Segurança Especial 02 02 

Plano de Segurança de Barragem 08 05 

Plano de Ação de Emergência 00 03 

Notificação 287 188 

Auto de Infração com Advertência 00 74 

Auto de Infração com Multa 00 02 

TOTAL DE ANÁLISES 535 496 

 

Outro indicador observado é o total de processos analisados ao longo do ano, ou “score” de 

análises, embora num primeiro momento não tenha ocorrido um planejamento sobre o total de 

análises, observou-se que o total de 535 processos em 2020 e 496 em 2021 apresentam ordem de 

grandeza muito próximas. Isso demonstra que estes elementos podem refletir a capacidade 

operacional da equipe, num contexto de pandemia e trabalho remoto onde este acompanhamento 

administrativo se torna ainda mais importante. 

 

4.2) Vistorias Técnicas 

As vistorias técnicas de segurança de barragens da Apac iniciaram em 2018, e até 2021 foram 

realizadas 107 vistorias, conforme Figura 3. O ano com maior número de vistorias foi 2019, com 37 

visitas, enquanto em 2020 ocorrem apenas 11 vistorias, sendo esta a atividade mais impactada durante 

o período de isolamento de Covid-19. Ainda assim, demandas específicas foram atendidas uma vez 

que o ano de 2020 foi um ano de precipitações intensas, com 03 acidentes e 04 incidentes com 

barragens, conforme reportado pela Apac e publicado no Relatório de Segurança de Barragens 2020 

(ANA, 2021). 

As vistorias realizadas abordam situações e empreendedores distintos. As vistorias da Apac 

registraram situações como etapa de construção da barragem Ipojuca, localizada em Arcoverde-PE; 

manutenção da barragem Jucazinho, localizada em Surubim-PE; barragens em operação há vários 
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anos como a barragem Oitis em Brejo da Madre de Deus-PE e acidentes que levaram ao rompimento 

da barragem como a barragem Carlos Ferreira, em Sairé-PE, como ilustrado nas Figuras 4, 5, 6 e 7. 

 

 

Figura 3 – Histórico de vistorias de segurança de barragens realizadas pela Apac até 2021. 

 

 

Figura 4 – Vistoria à barragem Ipojuca, em construção, localizada em Arcoverde-PE 

 

 

Figura 5 – Vistoria à barragem Jucazinho, em manutenção, localizada em Surubim-PE  
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Figura 6 – Vistoria à barragem Oitis, em operação, localizada em Brejo da Madre de Deus-PE 

 

 

Figura 7 – Vistoria à barragem Carlos Ferreira, após rompimento, localizada em Sairé-PE 

 

4.3) Indicadores de Segurança 

Os indicadores de segurança avaliados através da completude de informações do Sistema 

Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) mostram que houve um aumento 

de 38% das barragens cadastras entre os anos de 2019 a 2021.  

Mesmo com mais barragens cadastradas, observa-se através dos indicadores de completude que 

houve melhoria na qualidade dos dados e evolução na implantação da Política Nacional de Segurança 

de Barragens em Pernambuco, uma vez que houve inclusão de 62 barragens na completude de 

informações Ótima, representando 15,2% do total de barragens em 2021. E a manutenção de 35 

barragens com completude Boa, que representa 8,6 % em 2021, totalizando 23,8% das barragens na 

condição Boa ou Ótima, como observado na Figura 8. 

Outra análise positiva obtida dos indicadores é que embora o número de barragens cadastradas 

tenha aumentado, houve diminuição de 29,3% nas barragens cadastradas com informações mínimas 

entre os anos de 2020 e 2021. Isso mostra que de modo geral vários elementos do grupo melhoram 

de categoria, uma vez a Apac estimou as características de altura e volume através de técnicas de 

geoprocessamento aplicando a base cartográfica do Programa Pernambuco Tridimensional (CIRILO 

et. al, 2014) para as novas barragens cadastradas, o que justificou tais resultados. 
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Figura 8 – Evolução da completude de informações das barragens fiscalizadas pela Apac e cadastradas no SNISB 

 

Segundo Medeiros e Pinto (2014), é importante que a avaliação da segurança de barragens seja 

feita a partir da combinação de ferramentas e alternativas tecnológicas. Desse modo cabe destacar 

que o SNISB é um instrumento de gestão da PNSB, sendo importante que seu desempenho seja 

avaliado a partir de abordagens distintas de outros fiscais ou perfis de empreendedores. 

 

4.4) Outras Ações 

Além das atividades registradas, a Apac pode citar no tema Outras Ações a realização do 

Webinar Segurança de Barragens nos Municípios; parceria entre o Comitê de Bacia Hidrográfica do 

Rio São Francisco (CBHSF) e a Agência Peixe Vivo para cooperação técnica e contratação de 

empresa para identificação remota e cadastro de barragens; início de projeto de pesquisa através do 

Edital FACEPE nº 03/2021 visando o desenvolvimento de "Ferramentas de Tecnologia da 

Informação e Comunicação para Gestão e Regulação dos Recursos Hídricos", com projeto com 

objetivo de facilitar o desenvolvimento de manchas de inundação. 

Cabe destacar a amplitude de atividades abordadas no tema Outras Ações, e que embora muitas 

vezes pareça um tema simples ou menos importante, é onde se configura uma alternativa para agregar 

tecnologias e inovação à gestão pública. Ainda assim, na perspectiva gerencial, é necessário ponderar 

a força de trabalho alocada em outras atividades em contraponto as atividades de rotina. 

 

5) CONCLUSÕES 

Com base nos resultados apresentados referentes a execução das atividades de fiscalização em 

segurança de barragens desenvolvidas pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), 

conclui-se que: 
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• Existe relação positiva entre o Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das 

Águas (Progestão), a cultura de elaboração do Plano Anual de Fiscalização em Segurança de 

Barragens (PAFSB) e o desenvolvimento de ferramenta para monitoramento das ações de 

fiscalização da Apac, bem como a evolução da PNSB no Estado de Pernambuco. 

• Ao realizar 107 vistorias de campo, a Apac identificou situações distintas entre barragens e 

empreendedores, reforçando a importância do planejamento das atividades e verificando a 

necessidade deste serviço ser realizado mesmo durante o período de pandemia de Covid-19. 

• Mesmo com incremento de 38% no número de barragens cadastradas na Apac, foi possível 

observar que em 2019 não haviam barragens na completude Boa ou Ótima e em 2021 o SNISB 

mostrava 23,8 %. 
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