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Resumo – A implementação do gerenciamento de risco no âmbito da segurança de barragens no 

Brasil teve inicio com a promulgação da Lei Nº 12.334, de 2010, como consequência de acidentes 

ocorridos que evidenciaram a necessidade de ações e padrões de segurança. O objetivo era a 

contribuição para a prevenção, mitigação e recuperação de possíveis desastres. Essa lei estabeleceu 

a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), a qual definiu os órgãos fiscalizadores e 

suas funções. Também criou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens sob 

a responsabilidade da Agência Nacional de Águas (ANA) para realizar a implantação de dados 

obtidos pelos órgãos fiscalizadores estaduais e, posteriormente, elaborar o Relatório de Segurança 

de Barragens. Este trabalho teve por objetivo descrever, de forma simplificada, a situação atual das 

barragens de acumulação de água do estado da Paraíba, referente ao gerenciamento de segurança e 

de acordo com o que propõe a PNSB. Por meio de visitas aos órgãos públicos estaduais vinculados 

à temática de segurança de barragens, observou-se que a Paraíba ainda se encontra em estágio 

inicial de organização para adequar-se à legislação, devido à carência de recursos humanos, 

materiais e financeiros. 
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THE DAM SAFETY AND THE INSPECTION AGENCIES ADEQUACY IN 

THE PARAÍBA STATE 
 

Abstract – The implementation of risk management within the safety of dams in Brazil began with 

the enactment of Law No. 12,334, 2010, as a result of accidents that have highlighted the need for 

action and safety standards. The aim was to contribute to the prevention, mitigation and recovery of 

possible disasters. This law established the National Policy on Dam Safety (NPDS), which defined 

the regulatory agencies and their functions. It also created the National System for Dam Safety 

Information under the responsibility of the National Water Agency (ANA, in Portuguese) to 

perform the implementation of data obtained by state regulatory agencies and subsequently prepare 

the Dam Safety Report. This study aimed to describe a brief discussion about the current situation 

of the water supply dams of Paraíba State, referring to security management and in accordance with 

proposing the NPDS. Through visits to state agencies related to dam safety, it was noted that 

Paraíba State is still at an early stage of organization to adapt to the law due to lack of human, 

material, and financial resources. 
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INTRODUÇÃO  

 Os graves impactos sociais, econômicos e ambientais decorrentes das rupturas de 

barragens, têm evidenciado que a situação ideal, de que toda barragem deveria ser adequadamente 

planejada, projetada, construída, inspecionada e monitorada, não está sendo plenamente atendida 

(MELO, 2014). Assim, a questão da segurança de barragens apresenta-se como um tópico de alta 

relevância para a sociedade em decorrência dos diversos acidentes ocorridos no mundo, incluindo o 

Brasil. 

 Devido a essa relevância fomentada pelo tema, o Governo Federal do Brasil promulgou a 

Lei Nº 12.334/2010, a qual estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e cria 

o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB) (BRASIL, 2010). O 

objetivo da lei é garantir a observância de padrões de segurança de barragens, de maneira a reduzir 

a possibilidade de acidentes e suas consequências, além de regulamentar as ações e padrões de 

segurança em todas as fases de vida de uma barragem (BRASIL, 2013a). 

No PNSB foram definidos os diversos agentes fiscalizadores (Agência Nacional de Águas-

ANA, Agência Nacional de Energia Elétrica-ANEEL, Departamento Nacional de Produção 

mineral-DNPM, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-

IBAMA, Órgãos Estaduais de Gestão de Recursos Hídricos e Órgãos Estaduais de Meio Ambiente) 

e suas respectivas funções: fiscalização, cadastramento e classificação das barragens sob sua 

jurisdição quanto à categoria de risco e dano potencial associado (BRASIL, 2013a). Em relação ao 

SNISB, a ANA foi o órgão encarregado pela sua organização, implantação e gerenciamento, além 

de promover a articulação entre órgãos fiscalizadores das barragens e coordenar a elaboração do 

Relatório de Segurança de Barragens e encaminhá-lo anualmente ao Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH). 

De acordo com Brasil (2013a), a lei definiu que a responsabilidade pela segurança da 

barragem é do empreendedor, que pode ser um agente privado ou governamental que a explore para 

benefício próprio ou da coletividade, o qual deve mantê-la em condições adequadas, bem como 

cumprir as normas e regulamentos impostos pelo órgão fiscalizador estadual. As principais 

obrigações dos empreendedores são: elaboração dos planos de segurança da barragem e de ação de 

emergência; realização das inspeções de segurança regular e especial nas barragens; e, realização da 

revisão periódica de segurança de barragem. 

Para auxiliar o monitoramento das barragens nos Estados federativos, as Coordenadorias 

Estaduais de Proteção e Defesa Civil, com o apoio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa 
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Civil (SEDEC), possuem a responsabilidade de planejar e executar ações visando à redução de risco 

de desastres, a qual é conseguida por meio de atividades de: prevenção, preparação, mitigação, 

alerta, emergência, recuperação e reconstrução (BRASIL, 2015). 

Compõe também a SEDEC o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres 

Naturais (CEMADEN), que é o órgão responsável por receber: informações hidrológicas da ANA; 

informações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA)/Ministério da 

Defesa e centros estaduais; dados sobre análise de risco e de vulnerabilidade a desastres pelo 

Ministério da Integração Nacional, Ministério das Cidades e Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE); e dados sobre o mapeamento geológico-geotécnico pelo Serviço Geológico do 

Brasil (CPRM). Essas informações são repassadas, em situações de emergência, para os órgãos de 

Proteção e Defesa Civil estaduais (BRASIL, 2013b).  

No entanto, apesar de toda essa estruturação nacional, a Agência Executiva de Gestão das 

Águas do Estado da Paraíba (AESA), órgão fiscalizador estadual, ainda não repassou para a ANA, 

as informações sobre a questão da segurança das 417 barragens do estado cadastradas nesse órgão 

federal.  

Este trabalho teve por objetivo descrever, de forma simplificada, a situação atual das 

barragens de acumulação de água do estado da Paraíba, referente ao gerenciamento de segurança e 

de acordo com o que propõe a PNSB. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia empregada neste trabalho se iniciou com a revisão da literatura, a qual 

objetivou buscar informações sobre o marco legal quanto à segurança de barragens e suas 

consequências, incluindo as regulamentações definidas na Lei N° 12.334/2010 e a sua forma de 

implantação. 

Também foram realizadas visitas de campo para verificação in loco das condições de 

funcionamento das barragens de abastecimento de água da grande João Pessoa, PB (Gramame, 

Mamuaba e Marés), além de visitas aos órgãos públicos fiscalizadores. 

Nas visitas aos órgãos fiscalizadores foram realizadas entrevistas informais 

semiestruturadas, para verificar a aplicação da Lei de Segurança de Barragens, como também, obter 

dados atualizados sobre o andamento das regulamentações e ações de fiscalização nas barragens do 

Estado da Paraíba. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Barragens Gramame, Mamuaba e Marés 

Nas visitas de campo às barragens que abastecem a grande João Pessoa, foram verificadas 

que todas elas enfrentam os mesmos problemas, os quais são acarretados pela insuficiência de 

monitoramento e de inspeções.  A grande parte dos problemas encontrados foi causada pelo 

crescimento natural de vegetação, surgimento de formigueiros, obstrução ou inexistência de 

canaletas, entre outros, que podem ser resolvidos por meio de manutenção e cuidado com a 

estrutura das barragens.  

Entretanto, na barragem de Mamuaba foi diagnosticada, além desses entraves, uma erosão 

em estágio avançado no talude de jusante, que é uma grave ameaça à estabilidade do maciço, 

originada por atividade irregular de ação antrópica, devido a facilidade de acesso de transeuntes e 

motociclistas esportivos. 

  

Entrevistas com os órgãos públicos: AESA, Sala de situação (AESA) e Defesa Civil estadual 

 Por meio de entrevista informal, feita a um representante do órgão fiscalizador estadual, 

AESA, foram obtidas algumas informações a respeito da situação atual e da adequação do Estado à 

PNSB, as quais são apresentadas resumidamente a seguir. 

 A implementação da Lei N° 12.334/2010 ainda não é realizada no âmbito estadual. No 

entanto, desde 2013 existe o trabalho de consultoria de uma empresa privada, contratada pela ANA, 

para o levantamento cadastral e classificação da categoria de risco e de dano potencial associado, 

em 413 (quatrocentas e treze) barragens de acumulação de água, localizadas nos estados da Paraíba 

e do Rio Grande do Norte.  

 Exclusivamente para a Paraíba já foi elaborado um Termo de Referência (TDR) para o 

levantamento cadastral e de classificação de risco, para mais 150 barragens no estado. A AESA 

também já iniciou os trabalhos de fiscalização junto aos empreendedores (Secretaria Estadual de 

Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia-SERHMACT e Departamento 

Nacional de Obras contra as Secas-DNOCS), para a regularização das barragens e para cobrar 

inspeções regulares. 

 O monitoramento das barragens do Estado é feito pelo empreendedor SERHMACT, porém 

esse trabalho ainda é insuficiente para atender os critérios propostos pela Lei N° 12.334/2010. 



  

 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  5 

 Segundo o entrevistado, foi verificado pelos resultados da classificação de risco, obtidos 

pela empresa privada contratada pela ANA, que a maioria das barragens da Paraíba possui risco alto 

quanto à segurança. Somado a isso, existem problemas como a inexistência de uma equipe 

responsável pela segurança de barragens tanto na AESA quanto na SERHMACT, devido à falta de 

profissionais habilitados nesses órgãos, além da falta de veículos automotivos e equipamentos 

necessários para a realização do trabalho. 

 Outro problema enfrentado na Paraíba é a falta de um banco de dados que contemple 

informações históricas e atualizadas das barragens cadastradas na ANA. Isso agrava ainda mais a 

estruturação dos órgãos estaduais para uma melhor e adequada implementação da Lei N° 

12.334/2010. 

 De acordo com outro entrevistado, funcionário da AESA, os funcionários do órgão tiveram 

dois treinamentos providos pela US Army Corps of Engineers (USACE), ocorridos em 2013 e 2014. 

Esses treinamentos tiveram por objetivo de capacitar o pessoal para melhor identificação dos riscos 

em inspeções de segurança de barragens e, assim promover um adequado gerenciamento desses 

riscos. Novamente foi registrada a carência de funcionários e de equipamentos como sendo um 

entrave para a padronização de segurança no território estadual. 

 Realizou-se também uma entrevista informal com um funcionário da Sala de Situação, 

localizada em Campina Grande/PB, a qual possui a função de monitoramento de tempo, clima e de 

recursos hídricos por técnicos da AESA. Foram obtidas informações atualizadas sobre os 

procedimentos de trabalho, os novos avanços tecnológicos aplicados e algumas dificuldades 

enfrentadas. 

 Essa Sala de Situação possui parceria com a ANA e com o governo do Estado e se constitui 

como um conjunto de técnicos, com disponibilização de equipamentos apropriados para a previsão 

e o acompanhamento contínuo de eventos meteorológicos extremos ou não. Caso se tenha a 

previsão de um evento extremo, esse órgão tem a responsabilidade de entrar em contato com os 

gestores públicos para as devidas providências de alertas precoces no sentido de salvaguardar vidas. 

 Segundo esse entrevistado, em termos de equipamentos a Sala de Situação está bem 

equipada e funcionando normalmente (computadores, monitores, estações meteorológicas 

automáticas e sistemas de alerta). Com relação aos profissionais, “existe uma equipe de 

meteorologistas e um profissional da Defesa Civil, porém há necessidade ainda da contratação de 

engenheiros e outros meteorologistas que auxiliem no monitoramento, já que o acompanhamento é 

ininterrupto”. 
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 Atualmente, a Sala de Situação está trabalhando em conjunto com o CEMADEN para 

organização de locais para instalação de telepluviômetros nas áreas vulneráveis a risco de desastres 

localizados na região litorânea dos municípios de João Pessoa e de Cabedelo. 

 A Gerência Executiva Estadual de Proteção e Defesa Civil (GEEPDC) também foi 

procurada para auxiliar na coleta de informações sobre a situação do Estado, em termos de 

segurança de barragens. Na visita a esse órgão, foram esclarecidos alguns pontos a respeito da 

existência ou não de planos de contingência e de emergência, procedimentos do Plano Integrado de 

Proteção e Defesa Civil e sobre a situação dos sistemas de alertas à população. 

 De acordo com o funcionário entrevistado da GEEPDC, as barragens na Paraíba não 

possuem planos de contingência e nem de emergência formalmente elaborados. A Defesa Civil 

estadual acompanha o monitoramento feito pela AESA e pela SERHMACT, recebendo informações 

sobre as precipitações pluviométricas pela Sala de Situação. Caso ocorra qualquer problema em 

alguma barragem, o órgão é imediatamente informado. Para os municípios que possuem barragens 

no seu território, a GEEPDC trabalha em parceria com as Coordenadorias Municipais de Proteção e 

Defesa Civil, no sentido do monitoramento dessas e acompanhamento do caminho percorrido pelas 

águas a jusante.  

Na ocorrência de algum evento extremo, a Defesa Civil assume a responsabilidade de 

mobilizar todos os órgãos integrantes a nível estadual (órgãos municipais, órgãos estaduais e órgãos 

federais), a depender da gravidade da situação, e de coordenar os grupos de trabalhos (Polícia 

Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Secretária de Comunicação Social, Assistência Social, 

Secretária de Saúde, Meteorologista e Engenharia), baseado no Plano Integrado de Proteção e 

Defesa Civil (plano operacional geral para qualquer tipo de desastre). Em princípio, segundo 

informações da Defesa Civil estadual, em todas as coordenadorias municipais existem pessoas que 

podem dar o alerta para a população em caso de desastres. 

 

CONCLUSÕES 

A legislação brasileira regulamentada pela da Lei N° 12.334/2010, estabelece ações e 

padrões de segurança em relação a todas as “fases de vida” de uma barragem, medidas essas, que 

sempre foram necessárias no território nacional, porém só regulamentas recentemente. 

Especificamente no estado da Paraíba, a adequação da lei pelo órgão fiscalizador (AESA) e pelo 

órgão estadual de proteção e defesa civil (GEEPDC) ainda se encontra em estágio inicial. A AESA 

ainda está em fase de cadastro e classificação e, a GEEPDC ainda não possui planos de 

contingência e emergência específicos para desastres relacionados com barragens. 
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Essa situação evidencia que o Estado está consideravelmente atrasado no processo de 

adaptação a PNSB. Esse atraso é contribuído pela insuficiência de profissionais capacitados e 

qualificados, falta de veículos e equipamentos que auxiliem o trabalho e, ainda pela inexistência de 

um sistema de informática que organize dados históricos e atuais sobre eventos extremos, 

monitoramento e inspeções. Ou seja, a carência de recursos humanos, materiais e financeiros são os 

implicadores para esse entrave nos órgãos estaduais quanto a segurança de barragens. 

Há necessidade, portanto, de um maior investimento de recursos que proporcionem o 

aumento do quadro de funcionários e de equipamentos, tornando o monitoramento e inspeções 

procedimentos padrões no Estado e cooperando com o estabelecimento de um gerenciamento para a 

redução de risco a desastres em barragens no Brasil. 
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