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RESUMO – As barragens, apesar dos seus benefícios, constituem uma ameaça para as áreas 

localizadas a jusante, podendo acarretar danos em termos de perda de vidas, econômicos e ambientais. 

A possibilidade da ruptura de uma barragem precisa ser considerada na gestão de risco dos 

municípios, que pode ocorrer por meio do planejamento territorial e de implementações de ações para 

reduzir as consequências. O primeiro passo para a gestão de risco é a identificação dos perigos e a 

delimitação as áreas que possam ser afetadas. A Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) 

estabeleceu as condições para elaboração do Plano de Ações de Emergência (PAE) por parte do 

proprietário da barragem. O PAE é o documento que possui as ações internas da barragem e a 

indicação detalhada das possíveis consequências no vale a jusante. No entanto, existem barragens que 

ainda não possuem o PAE, mesmo com obrigação legal. Por outro lado, os órgãos fiscalizadores de 

segurança de barragem devem classificar as barragens quanto a categoria de risco e dano potencial 

associado, sendo que esse processo pode ser entendido como uma avaliação prévia de risco. Com 

intuito de preencher essa lacuna, vislumbra-se a oportunidade de articulação entre os órgãos 

fiscalizadores, defesa civil e autoridades municipais para compartilhamento das análises de 

classificação dos órgãos fiscalizadores, buscando integrar políticas e planos com o intuito de 

desenvolver cidades seguras e resilientes, em concordância com a agenda 2030, em especial os 

objetivos de desenvolvimento sustentável 11.  

ABSTRACT– Dams, despite their benefits, constitute a threat to areas located downstream, which 

could cause damage in terms of loss of life, economic and environmental. The possibility of dam 

failure needs to be considered in the risk management of municipalities. The first step in risk 

management is the identification of hazards and the delimitation of potentially affected areas. The 

National Dam Safety Policy PNSB established the conditions for the preparation of the Emergency 

Action Plan (EAP) by the dam owner. The EAP is the document contains the internal actions of the 

dam and a detailed indication of the possible consequences in the downstream river. However, there 

are dams that do not have EAP even with legal obligation. On the other hand, regulatory agencies 

dam safety must classify dams according to their  risk category and associated potential damage. This 

process can be understood as risk assessment. That way, sharing information, including the risk 

assessment conduct by the regulatory agencies, may contribute to enhance the cooperation among the 

regulatory agencies, civil defense, and municipalities, integrating policies and plans in order to 

develop safe and resilient cities, in line with the 2030 agenda, in particular the sustainable 

development goals nº 11. 

Palavras-Chave – Mapeamento de Risco, PAE, Dano Potencial e Categoria de Risco 
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INTRODUÇÃO 

A construção de barragens pode proporcionar inúmeros benefícios para a sociedade, já que os 

reservatórios criados podem ter diversas finalidades como o fornecimento de água para o consumo 

humano, fornecimento de água à indústria, irrigação, combate a incêndios, regularização e controle 

de cheias, produção de energia hidroelétrica, navegação e atividades recreativas. No entanto, a 

existência de barragens localizadas próximas a áreas habitadas constitui um risco potencial para as 

populações, infraestruturas e propriedades localizadas no vale a jusante. A percepção e o 

conhecimento do risco associado a essas estruturas hidráulicas é pequena ou inexistente por grande 

parte da população e até mesmo pelas autoridades públicas. O Brasil possui uma Política Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB), da Lei no 12.334, de 20 de setembro de 2010, que tem como 

objetivo o fomento da cultura da segurança de barragens e da gestão de risco. A lei estabelece que o 

proprietário da barragem é o responsável legal pela segurança barragem, devendo elaborar o Plano 

de Ação de Emergência (PAE), quando exigido. Constata-se que há muitas ações que devem ser 

realizadas pelos diversos agentes envolvidos para que essa política seja totalmente implementada no 

Brasil. Assim, observou-se que existem barragem que, apesar de serem obrigadas por lei, ainda não 

possuem o PAE, o que leva a falta de informações, impossibilitando a gestão de risco da barragem. 

Os municípios são responsáveis pelo planejamento de uso e ocupação e pelo planejamento de ações 

voltadas para mitigação de risco e ações de proteção a desastres do seu território. No entanto, o 

primeiro passo para a gestão de risco é a identificação dos perigos e a delimitação as áreas de origem 

e as que possam ser afetadas. Dessa forma, a falta do conhecimento dos riscos ao território resulta 

numa gestão de risco ineficiente do município, podendo levar a ocupação e instalação de 

infraestruturas urbanas em áreas potencialmente afetadas e um planejamento de resposta a 

emergência ineficiente. A PNSB estabelece que os órgãos fiscalizadores devem classificar as 

barragens quanto à categoria de risco (CRI) e ao dano potencial associado (DPA). Apesar de ser uma 

avaliação geralmente simplificada, o processo de classificação pode ser entendido como identificação 

de ameaças decorrentes da ruptura de uma barragem. Esse estudo avalia os benefícios de 

compartilhamento das informações de classificação realizados pelos órgãos fiscalizadores com as 

autoridades municipais e de órgão de defesa e proteção civil, com objetivo de sanear a falta de 

identificação e mapeamento de ameaças devido a existência de barragem. O tema é de grande 

importância e relevância devido aos acidentes recentes ocorridos envolvendo barragens no Brasil. 

Trata-se de buscar formas de proporcionar maior segurança para a população e desenvolvimento 

sustentável do munícipio, temática que este em consonância do Objetivos de Desenvolvimento 
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Sustentável (ODS) 11, da Agenda 2030, que busca “Tornar as cidades e os assentamentos humanos 

inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. 

 

MUNÍCIPIOS E A GESTÃO DE RISCOS DE DESASTRES  

O município possui a competência de promover o adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (BRASIL, 1988).  

Os princípios e os objetivos do ordenamento territorial do município são apresentados no Plano 

Diretor, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, que foi 

estabelecido pelo Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2010. Trata-se de uma 

ferramenta legal com o propósito de controlar, alterar e orientar os processos de uso e ocupação do 

território, com base numa visão integrada e na busca do desenvolvimento sustentável. 

 Os objetivos do Plano Diretor devem buscar o ordenamento do desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes (Carvalho e Braga, 2001), o que inclui 

minimizar o risco de desastres da população. Um importante marco no Brasil, relacionado com a 

gestão de riscos de desastres, foi a promulgação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(PNPDEC), Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Esse marco legal reflete a incorporação de ações 

de proteção e defesa civil no planejamento municipal, estabelecendo ao munícipio a necessidade de 

identificar e mapear as áreas de risco de desastres, fiscalizar e vedar novas ocupações nessas áreas e 

manter a população informada sobre áreas de risco (BRASIL, 2012). 

Para o efetivo gerenciamento de riscos e de desastres é necessário conhecer os riscos e as 

ameaças em que o território está potencialmente sujeito, portanto, a PNPDEC prevê o apoio e 

articulação do governo federal, estadual e municipal para ações de estudos para identificar ameaças 

e no mapeamento das áreas de risco.  

Os municípios, visando a proteção da sua população e território, precisam mapear as ameaças, 

instituir órgãos municipais de defesa civil e elaborar o Plano de Contingência (PLANCON).  

O PLANCON pode ser definido como um documento que contém o planejamento elaborado 

com base na percepção e análise de um ou mais cenários de risco de desastres e estabelece os 

procedimentos para ações de monitoramento (acompanhamento das ameaças), alerta, alarme, fuga, 

socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais (MI, 2017).  

Para UNISDR (2017), a resiliência a desastres de uma cidade está ligada a existência da gestão 

dos riscos com um planejamento urbano, com base em informações atualizadas dos riscos, com a 

identificação, monitoramento e proteção de pessoas, comunidades, meios de vida, saúde, patrimônio 

cultural e ecossistemas.  
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Portanto, o mapeamento dos riscos existentes no território do município é fundamental para que 

as autoridades proponham ações para evitar ou minimizar as consequências de desastres na 

população, nos equipamentos públicos, como escolas e hospitais, e infraestruturas, como sistema 

viário, linhas de transmissões, abastecimento público entre outros. 

 

GESTÃO DE RISCO E BARRAGENS  

As barragens possuem capacidade de causar danos sérios ao vale a jusante, independente do 

material armazenado no reservatório. O processo de construção e a entrada de operação dessas 

infraestruturas hidráulicas constituem um fator de risco tecnológico para as áreas localizadas no vale 

a jusante (BALBI, 2008). Trata-se de um risco imposto, uma vez que a população localizada a jusante 

não possui controle sobre a potencial ameaça dessa estrutura (VISEU, 2013).  

Acidentes devido a ruptura de barragem pode ser considerado um evento pouco frequente, 

estimando-se que a frequência anual média de ruptura de grandes barragens é da ordem de 10-4 e, 

para o caso de uma barragem nova, a probabilidade estimada é tipicamente da ordem de 10-6 . No 

entanto, os danos eventualmente provocados pela cheia resultante da ruptura da barragem podem ter 

as consequências extremamente significativas ao vale a jusante (VISEU, 2013).  

Para Carmo (2013), a gestão de riscos relacionados a barragens e seus reservatórios podem 

contemplar dois processos, o processo de avaliação do risco, no qual é realizada análise e avaliação 

quantitativa do risco, e o processo de mitigação do risco, em que são identificadas e implementadas 

ações para a redução do risco. 

Portanto, trata-se de uma análise dos fatores risco associados à barragem e que podem ocasionar 

o seu risco de ruptura com os riscos em que está sujeito a região dos vales a jusante da barragem 

devido ao fato da estrutura eventualmente colapsar (VISEU e ALMEIDA, 2011).  

Para estimar as consequências no vale a jusante é necessário um estudo que, com base na 

simulação da cheia induzidas, possibilite determinar as zonas que serão afetadas pela cheia provocada 

pela ruptura da barragem em termos de vidas perdidas, impactos ao meio ambiente, na infraestrutura 

e econômicos (ANA, 2016).  

A redução do grau de vulnerabilidade do vale a jusante pode ser realizada por medidas de 

planejamento de emergência, que inclui sistemas de comunicação e alerta e treinamentos, e por 

medidas na área de planejamento e ordenamento do uso e ocupação do solo.  

Em geral, o planejamento de emergência deve contemplar duas fases, interna e externa. A fase 

interna contempla o monitoramento da barragem, sistemas de comunicação e a instalação dos meios 

de aviso na zona de autosalvamento – ZAS, sob responsabilidade do proprietário da barragem. A fase 
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externa está relacionada com o aviso à população ao longo do vale a jusante e sua evacuação, sendo 

o seu desenvolvimento de responsabilidade do Sistema de Proteção Civil. A ZAS pode ser entendida 

como o trecho do vale a jusante da barragem em que não haja tempo suficiente para intervenção da 

autoridade competente em emergência, conforme mapa de inundação (BRASIL, 2010). 

 

POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS 

No Brasil existem registos de acidentes com barragens que resultaram em perdas de vida, danos 

em infraestruturas e impactos ambientais. Esses acidentes e a crescente consciência do tema de 

segurança levou a promulgação da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), Lei nº 

12.334, de 20 de setembro de 2010.   

No entanto, após a sua promulgação ocorreram os acidentes no subdistrito de Bento Rodrigues, 

em Mariana (2015), e em Brumadinho/MG (2019). Esses dois acidentes resultaram na publicação da 

a Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020, que trouxe atualizações ao texto da PNSB.  

A legislação é aplicada às barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à 

disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais que apresentem pelo 

menos uma das seguintes características (BRASIL, 2010): altura do maciço maior ou igual a 15 m; 

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

perigosos conforme normas técnicas aplicáveis; categoria de dano potencial associado médio ou alto, 

em termos econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas; categoria de risco alto, a 

critério do órgão fiscalizador. 

Os órgãos fiscalizadores devem classificar as barragens por Categoria de Risco (CRI) e por 

Dano Potencial Associado (DPA) e pelo seu volume, com base em critérios gerais estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).  

O CRI deve ser entendido como a classificação da barragem de acordo com os aspectos que 

possam influenciar na possibilidade de ocorrência de acidente ou desastre. As barragens podem ser 

classificadas por CRI Alto, Médio ou Baixo com base na avaliação dos seguintes critérios (CNRH, 

2012): características técnicas, estado de conservação da barragem e plano de segurança da barragem. 

O DPA é definido como o dano que pode ocorrer devido a ruptura, vazamento, infiltração no 

solo ou mau funcionamento de uma barragem, independentemente da sua probabilidade de 

ocorrência, a ser graduado de acordo com as perdas de vidas humanas e os impactos sociais, 

econômicos e ambientais (BRASIL, 2010)  

No caso da classificação do DPA, as barragens podem ser classificadas como alto, médio ou 

baixo. Para análise do DPA deve ser com considerado os seguintes critérios gerais: natureza dos 
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rejeitos ou resíduos armazenados; volume total do reservatório; potencial de perdas de vidas humanas, 

impacto ambiental e impacto socioeconômico. 

No processo de classificação do DPA de barragens é necessária a elaboração do mapa de 

inundação do vale a jusante, com objetivo de delimitar a área de análise e possibilitar a identificação 

dos impactos a jusante em termos de perdas de vidas humanas, ambiental e socioeconômico.  Na 

Figura 1 apresenta-se o exemplo de um mapa de inundação elaborado para fins de classificação. 

Figura 1 – Exemplo de mapa de Inundação para fins de classificação. 

 
 

O proprietário da barragem deve desenvolver as ações necessárias para garantir as condições 

de segurança, o que inclui elaborar o PAE, nas situações em que é exigido, e encaminhar o documento 

para os órgãos de proteção e defesa civil dos municípios inseridos no mapa de inundação.  

O PAE é um documento que estabelece as ações a serem executadas pelo proprietário da 

barragem em caso de emergência, que indica as áreas afetadas e os locais críticos, os tempos 

disponíveis para as ações de resposta e identificação dos agentes a serem notificados nas ocorrências.   

No contexto do Brasil, o PAE pode ser considerado com o documento de planejamento da fase 

interna que contempla as ações voltadas para barragem, sistemas de comunicação e a instalação dos 

meios de aviso na ZAS.   

O PLANCON, que é elaborado e executado pelo órgão de defesa e proteção civil, possui as 

características da fase externa do planejamento de emergência por tratar do aviso e da evacuação da 

população localizada ao longo do vale a jusante fora da ZAS. Cabe ressaltar que a elaboração do 

PLANCON depende das informações a serem disponibilizadas pelo PAE.  

 

 PANORAMA DA SEGURANÇA DAS BARRAGENS NO BRASIL  

O Relatório de Segurança de Barragens 2019 (RSB, 2019) informa que há 33 entidades 

fiscalizadoras atuando na área de segurança de barragens e que existem 19388 barragens distribuídas 

pelo território brasileiro cadastradas no SNISB (ANA, 2020).   
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No entanto, apenas 7621 barragens (39,3%) foram avaliadas quanto ao enquadramento da 

PNSB, sendo que 2336 barragens não possuem características para serem enquadradas e 5285 

enquadram-se por apresentarem pelo menos uma das características estabelecidas na PNSB.  

As barragens construídas com a finalidade de usos múltiplos, como irrigação, abastecimento 

público, regularização de vazões, dessedentação de animais entre outros, representam cerca de 74,6% 

das barragens enquadradas na PNSB.  Em seguida, verifica-se que as barragens construídas 

priorizando a geração de energia representam cerca de 16,7%, as barragens construídas para 

contenção de rejeitos de mineração com cerca de 8,1% e as barragens construídas para Contenção de 

resíduos industriais com cerca de 0,6%.  

Reporta-se que 7257 barragens foram classificadas quanto ao DPA, conforme apresentado 

figura 2. Desse total, 3306 barragens foram classificadas com DPA Alto, 2821 barragens classificadas 

com DPA Médio e 930 barragens classificadas com DPA Baixo.  Sendo que, 12131 barragens não 

possuem classificação.   

Quanto a classificação de CRI, verifica-se, na figura 3, que 1823 foram classificadas com CRI 

Alto, 1483 barragens classificadas com CRI Médio e 1628 barragens classificadas com CRI Baixo. 

Observando-se que 945 barragens não foram classificadas, por se tratar de barragens em construção 

ou por não possuírem nenhuma das características estabelecidas da PNSB. Sendo que 13509 

barragens não possuem informação para classificação.   

  
Figura 2 –Barragens classificadas quanto ao DPA 

(Adaptado de ANA,2020) 

Figura 3 –Barragens classificadas quanto ao 

CRI(Adaptado de ANA,2020) 

Existem 1096 barragens classificadas concomitantemente como CRI e DPA alto, portanto, são 

barragens que possuem aspectos relevantes que podem resultar na ocorrência de um acidente com 

alto potencial de consequências em termos de perdas de vidas humanas e os impactos sociais, 

econômicos e ambientais (ANA, 2020). Destaca-se que dessas 1096 barragens, apenas 63 possuíam 

PAE no ano de 2019, conforme apresentado tabela 21.  
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Tabela 1 – Barragens Classificadas simultaneamente com DPA e CRI Alto (Adaptado de ANA,2020) 

Uso Principal  Sem PAE  Com PAE  TOTAL  

Abastecimento humano  489  16  505  

Irrigação  162  8  170  

Regularização de vazão  122  5  127  

Dessedentação Animal  92  1  93  

Aquicultura  60    60  

Recreação  49  2  51  

Contenção de rejeitos de mineração  4  30  34  

Abastecimento Industrial  28  1  29  

Combate às secas  17    17  

Defesa contra inundações  6    6  

Contenção de resíduos industriais  3    3  

Proteção do meio ambiente  1    1  

TOTAL  1033  63  1096  

  

Considerando as informações apresentadas, verifica-se que existem muitas ações a serem 

realizadas para implementar a PNSB, como a complementação das informações do cadastro, 

classificação das barragens e a elaboração do PAE.   

A maioria das barragens não foram classificadas quando ao Dano Potencial e Categoria de 

Risco, portando não há para esses casos uma análise sobre o risco que essas infraestruturas podem 

causar aos vales a jusante.   

No caso das barragens classificadas com DPA Alto pode ser constatado que há dificuldades na 

elaboração do PAE por parte do proprietário da barragem, principalmente para as barragens de usos 

múltiplos. O que indica uma situação em que foi realizada a análise do dano potencial, mas os 

municípios desconhecem esses riscos que seus territórios estão sujeitos por estarem a jusante de uma 

barragem.   

 

ARTICULAÇÃO ENTRES FISCALIZADORES E MUNICÍPIOS   

A Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) reforçam a atualidade 

e relevância do tema redução do risco de desastres. No contexto, existe o objetivo 11 denominado 

“Cidades e comunidades sustentáveis” e que tem como propósito tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”. Sendo enfatizada a importância do 

desenvolvimento e da implementação do gerenciamento do risco de desastres em todos os níveis, de 

acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-2030 (UNISDR, 2015).  

Os munícipios possuem mecanismos para propor ações voltadas para a redução do risco, por 

utilização de instrumentos de ordenamento territorial como o plano diretor municipal (BRASIL, 
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2001).  Ainda, os munícipios devem estar preparados para lidar com as ameaças e desastres em que 

o seu território está sujeito. Para isso, o município deve instituir órgão municipal de defesa civil e 

elaborar o PLANCON com base nas principais ameaças presentes no território.   

No caso de segurança de barragens, o proprietário responsável pela segurança de barragens 

deve elaborar o PAE de acordo com os critérios estabelecido na lei. Após sua elaboração, o PAE deve 

ser entregue às prefeituras e aos órgãos de defesa civil dos munícipios potencialmente afetadas.    

Apesar da lei reforçar a necessidade da participação da população e dos órgãos de defesa civil 

na elaboração do PAE, geralmente, as autoridades municipais tomam conhecimento dos danos 

potenciais referente a barragem no momento de recebimento do documento.  Como verificado RSB-

2019, existem barragens obrigadas a elaborar e não possuem o PAE.  

Uma solução para preenchimento dessa lacuna seria a disponibilização, por parte dos órgãos 

fiscalizadores, dos estudos de classificação para os municípios localizados nos vales a jusante das 

barragens. 

A posse dessas informações dará conhecimento da questão e subsídio para o município e para 

autoridade da defesa civil, permitindo elaborar políticas voltadas para o planejamento urbano e ações 

de proteção visando a diminuição do risco da população. Uma vez que que a classificação de CRI e 

DPA pode ser considerado como uma análise inicial da situação da barragem e da indicação das áreas 

em potencial risco relacionado a uma barragem. 

Pode, ainda, trazer aspectos positivos como: cobrança para que o proprietário da barragem 

elabore o PAE, cobrança pela elaboração do PLANCON por parte do município e maior debate no 

processo de classificação das barragens. 

Nesse momento não há normativo legal prevendo essa disponibilidade dos estudos de 

classificação ao município, porém pode ser uma proposta a ser discutida no CNRH e ser 

implementada temporariamente enquanto houver grande quantidade de barragens classificadas com 

DPA Alto ou Médio sem o PAE.  

Esta proposta vai ao encontro do que preconiza e a PNPDEC, principalmente, no que se refere 

à necessidade da identificação dos riscos e na articulação entre os governos federal, estadual e 

municipal para identificação de ameaças nos municípios.  

No entanto, esta proposta não deve ser utilizada para eximir os proprietários de barragem da 

responsabilidade de elaborar o PAE.  Portanto, cabe aos órgãos fiscalizadores continuar com a ação 

de complementação das informações do cadastro e realizar a classificação das barragens, bem como 

tomar as devidas providências legais para que os proprietários das barragens elaborem o PAE e 

disponibilizem para os municípios potencialmente afetados.   
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