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RESUMO – A Lei 12.344/2010 estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens e apresenta 

como obrigação do órgão fiscalizador a classificação da barragem quanto Categoria de Risco (CR) e 

Dano Potencial Associando (DPA). Os critérios para a classificação foram instituídos pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) em sua Resolução nº 143. A classificação por CR retrata o 

grau de risco, baixo, médio ou alto que a estrutura apresenta e que sejam capazes de motivar a 

ocorrência de acidentes. O DPA é o impacto em função de perdas de vidas humanas, econômicas, 

sociais e ambientais ocasionadas pela ruptura da barragem no vale de jusante. No estado do Ceará a 

Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) é o órgão fiscalizador responsável por tal classificação. Neste 

trabalho foi realizada a classificação quanto à CR e DPA de barragens localizadas no estado do Ceará. 

Nas análises dos resultados observou-se que a ausência de informações sobre os barramentos e, 

principalmente, o estado de conservação que essas estruturas se encontram resulta em elevada 

classificação de risco das barragens. Além disso a intensa ocupação do vale de jusante, característica 

da região nordeste, resulta sempre em um potencial de perda de vida humana alto.  
 

ABSTRACT– The Law 12.334/2010 establishes the National Dam Safety Policy and establishes the 

obligation of the inspection agency to classify the Risk Category (RC) and Associated Hazard 

Potential (AHP) of the dam. The classification criteria were established by the National Water 

Resources Council in Resolution No. 143. The RC classification shows the degree of risk - low, 

medium or high - presents by the structure and that are able to motivate the occurrence of accidents. 

The AHP reflects in the impact due to the loss of human lives as well as social, economic and 

environmental losses caused by the rupture of the dam in the downstream valley. In the state of Ceará, 

the Secretary of Water Resources is the responsible to supervise the classification. In this paper was 

conducted the classification by RC and AHP of dams located in the state of Ceará. The analysis show 

that the lack of information about the dams and, mostly, the conservation status of these structures 

results in a high risk classification. Additionally, the intense occupation of the downstream valley, 

characteristic of the northeast region, results in a high potential for human live loss. 
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INTRODUÇÃO 

As barragens apresentam uma grande capacidade potencial de causar danos sérios ao vale a 

jusante, devido ao grande volume de água ou rejeitos concentrados em seus reservatórios. Após 

rupturas na década de 50 e 70 de barragens localizadas na Europa e nos Estados Unidos, países onde 

ocorreram os desastres progrediram nos conhecimentos de barragens, estudando as rupturas, o 

impacto e as políticas de segurança do barramento e das regiões a jusante (BALBI, 2008). 

No Brasil, a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), regulamentada pela Lei nº 

12.334 de 20 de setembro de 2010, tem, entre seus objetivos, o de garantir a observâncias de padrões 

mínimos de segurança de barragens de maneira a reduzir as possibilidades de acidentes e suas 

consequências, visando à proteção da população e do meio-ambiente. 

A Lei nº 12.334/2010 define as incumbências e mecanismos para gerenciar os riscos inerentes 

às barragens e estabelece as responsabilidades do órgão fiscalizador e do empreendedor, sendo este, 

de acordo com o Inciso III, artigo 4º da referida lei, o responsável legal pela segurança da barragem, 

cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la. O presente trabalho tem como objetivo 

classificar dez barragens do estado do Ceará de acordo com os critérios propostos na Resolução 

CNRH Nº 143, de 10 julho de 2012, quanto à Categoria de Risco (CR) que será determinada 

analisando projetos estruturais, manuais de operação, estado de conservação (Check-List), “As Bulit” 

e dados de inspeções e quanto ao Dano Potencial Associado (DPA), que será analisado a partir da 

delimitação de zonas de inundação, geradas por uma ruptura hipotética da barragem. 

O sistema de classificação de barragens por categoria de risco e por dano potencial associado 

é um dos instrumentos da PNSB e de competência dos agentes fiscalizadores. De acordo com 

Anderaos et al (2013), esta classificação deverá ser o dosador das medidas e procedimentos de 

monitoramento a serem adotados, de forma a tornar mais seguras as barragens, determinando a 

periodicidade e o conteúdo mínimo das inspeções regulares e especiais, da revisão periódica, e a 

obrigatoriedade ou não de elaboração do Plano de Ação de Emergência (PAE) da barragem. A 

metodologia a ser utilizada será a análise das características estruturais, dados coletados pelo 

empreendedor, imagens de satélite, utilização de metodologia simplificada desenvolvida pela ANA 

(Agência Nacional de Águas) para cálculo de dano potencial usando software de geoprocessamento. 

 

METODOLOGIA 

As dez barragens escolhidas para esse trabalho foram Barragem Angicos, Aracoiaba, Castro, 

Forquilha I, Gameleira, Gavião, Jaburu I, Malcozinhado, Pacajus e Thomas Osterne todas estão 

localizadas no estado do Ceará. O critério de escolha das barragens foi estabelecido conforme a 
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qualidade da imagem do Google Earth da área à jusante que se torna necessária para a classificação 

quanto ao DPA, e disponibilidade de documentação e fichas de inspeções, estas necessárias para a 

classificação quanto a CR.  

As barragens serão classificadas quanto à Categoria de Risco e Dano Potencial Associado de 

acordo com os critérios estabelecidos pelo CNRH, por meio da sua Resolução nº143/2012.  

Para a classificação será necessário o levantamento de dados e informações das barragens, estas serão 

obtidas junto a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH). A partir desses dados serão 

preenchidas as matrizes de classificação, estas por sua vez, possui para cada critério de avaliação uma 

pontuação que caracteriza o risco. No fim será somado todos os pontos de CR e de DPA.  

No resultado final a classificação será apresentada em categoria alta, média ou baixa de CR e 

DPA. No CR se a pontuação for maior que 60 pontos considera-se risco alto, se estiver entre 35 e 60 

pontos é considerado risco médio e inferior a 35 pontos classifica-se como risco baixo. No DPA, se 

superior a 16 pontos enquadra-se em um dano alto, se estiver entre 10 e 16 pontos enquadra-se em 

um dano médio e se inferior a 10 pontos classifica-se em um dano baixo. 

 

Classificação quanto à Categoria de Risco (CR) 

A classificação quanto a categoria de risco é feita de acordo com aspectos da barragem 

capazes de influenciar na segurança. Os critérios na resolução são características técnicas, estado de 

conservação e plano de segurança da barragem.  

Quanto às características técnicas será realizado um estudo detalhado dos projetos executivos 

e “As Built” das barragens, bem como outros documentos e relatórios, e apoiado nesses dados serão 

preenchidos, posteriormente, a matriz de classificação quanto às categorias técnicas. 

 Os dados relativos ao estado de conservação das barragens serão obtidos através da análise do Check-

List de Inspeção Regular realizados por técnicos da COGERH, a partir desses dados é realizado o 

preenchimento da matriz de classificação quanto ao estado de conservação. 

As informações sobre o Plano de Segurança das barragens serão obtidas através de entrevista 

realizada na COGERH, e em seguida será classificado de acordo com a matriz de classificação quanto 

ao Plano de Segurança. 

 

Classificação quanto ao Dano Potencial Associado (DPA) 

O DPA é definido pela Resolução nº 143/2012 como dano que ocorre devido a ruptura, 

vazamento, infiltração de água no solo ou mau funcionamento de uma barragem, independentemente 

da sua probabilidade de ocorrência, podendo ser graduado de acordo com as perdas de vidas humanas 
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e impactos sociais, econômicos e ambientais que a ruptura da barragem pode provocar. Para o 

preenchimento do quadro de DPA, serão necessárias as informações de mancha de inundação, esta 

será obtida junto a COGERH, e foi obtida através de metodologia simplificada da ANA, 

exclusivamente desenvolvida para a classificação do DPA, desta forma, não pode ser utilizada para 

elaboração do Plano de Ação de Emergência.  

Com a delimitação da área de inundação será realizado o cadastro dos usos e ocupações dentro 

da envoltória. Este cadastro será realizado utilizando imagem de satélite disponibilizada no programa 

Google Earth. 

 

RESULTADOS 

Em conformidade com a Lei 12.334/2010, os resultados da classificação de cada barragem 

são apresentados na Tabela 1. Quanto à CR os resultados variaram quanto ao nível alto e baixo. Seis 

barragens apresentaram nível alto de risco e quatro barragens nível baixo. Em relação a DPA todas 

as barragens abordadas nesse estudo apresentaram elevado nível de dano a jusante. 

Tabela 1 - Resultado da Classificação 

BARRAGENS 
CATEGORIA DE 

RISCO 

DANO POTENCIAL 

ASSOCIADO 

ANGICOS ALTO ALTO 

ARACOIABA BAIXO ALTO 

CASTRO ALTO ALTO 

FORQUILHA I ALTO ALTO 

GAMELEIRA ALTO ALTO 

GAVIÃO BAIXO ALTO 

JABURU I ALTO ALTO 

MALCOZINHADO BAIXO ALTO 

PACAJUS BAIXO ALTO 

THOMAS OSTERNE ALTO ALTO 

 

Características Técnicas (CT) 

Em relação à altura, todas as barragens não ultrapassaram 60 metros e foram superiores a 15 

metros (Figura 1). A mais alta é a barragem Jaburu I com 46 metros, e a menor é Angicos com 18,9 

metros. 

A Lei 12.334 de 2010 estabelece, em seu Artigo 1º, inciso I, a altura da barragem contada do 

ponto mais baixo da fundação à crista. Porém as alturas de barragens encontradas em alguns 

documentos e fichas técnicas não descrevem qual a referência: se a fundação ou a base do maciço. 

Entretanto as barragens que possuem projeto executivo, apresentam a altura da barragem da fundação 

até o coroamento. 
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Figura 1 - Altura das barragens 

 

Do total de barragens classificadas, 7 barragens: Angicos, Aracoiaba, Castro, Gameleira, 

Gavião, Jaburu I e Malcozinhado, apresentam vazão de projeto milenar (TR= 1.000), a de Pacajus 

apresenta vazão de projeto deca milenar (TR= 10.000) e devido à falta de informações sobre a vazão 

de projeto, as barragens Forquilha I e Thomas Osterne obtiveram as pontuações máximas (TR<500) 

nesse critério (Figura 2). 

Figura 2 - Vazão de Projeto 

 

As barragens de Gavião, Pacajus, Forquilha I e Thomas Osterne em virtude da falta de 

documentos com descrição da fundação tiveram máximas pontuações no tipo de fundação (Solo 

residual/Aluvião). Em sua maioria as fundações encontradas são de rochas alteradas com tratamento. 

Quanto ao tipo de material do maciço, todas as barragens são de terra. As barragens de Pacajus 

e Jaburu I têm seus maciços de terra zoneada, a barragem de Malcozinhado é de terra homogênea, 

com zoneamento no espaldar de jusante. As barragens de Angicos, Aracoiaba, Castro, Forquilha I, 

Gavião, Gameleira e Thomas Osterne são de terra homogênea. 

Quanto à idade das barragens o resultado encontra-se na Figura 28, no qual apenas uma 

barragem tem idade maior que 60 anos, a barragem de Forquilha I com 90 anos. A mais nova, com 5 

anos, é a barragem de Gameleira. Caso a barragem tenha passado por uma significante recuperação, 
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a idade dessa barragem será alterada para o ano da obra. A única barragem que apresentou esse tipo 

de consideração foi a Jaburu I, onde em 2010 foi realizada uma obra de recuperação do sangradouro, 

região da tomada d’água no talude montante, além do tratamento da fundação, por isso a idade dela 

passou para 7 anos. 

 

Estado de Conservação (EC) 

O Estado de Conservação foi avaliado através de Check-Lists realizados pela COGERH duas 

vezes ao ano, antes e após o período de chuva. O Check-List usado foi do período posterior ao período 

de chuva do ano de 2016, isto é, no segundo semestre.  

As anomalias analisadas no Check-List de cada barragem são anomalias que podem 

comprometer a segurança da estrutura e muitas são causadas por falta de manutenção preventiva e 

corretiva de seus dispositivos. 

Todas as barragens apresentaram anomalias, porém as mais críticas foram as barragens de 

Forquilha I e Thomas Osterne, apresentando excesso de vegetação e dispositivos obstruídos, com 

presenta de vazamentos e visível falta de manutenção. 

 

Plano de Segurança (PS) 

Quanto ao plano de segurança, as barragens Castro, Malcozinhado, Angicos e Aracoiaba 

apresentaram projetos executivos e "As Built". Pacajus e Gameleira possuem apenas projetos 

executivos. A barragem de Gavião possui documentação de projeto executivo de uma recuperação 

realizada em 1977, porém foi considerada como pontuação de projeto executivo. 

A barragem Jaburu I não dispõe de projeto executivo, básico ou “As Built”, porém foram 

realizadas diversas intervenções desde a sua construção e estas foram documentadas e assim foi 

considerado como pontuação de projeto básico.  

A barragem Thomas Osterne possui apenas um relatório de intervenção de talude, e este 

possui apenas informações do estado atual da barragem, sem informações sobre sua construção ou 

projeto, consequentemente na classificação ficou como inexistente a documentação. A barragem de 

Forquilha I apresenta um relatório geral que contém informações de cálculo de dimensionamento de 

algumas estruturas da barragem, sem informações sobre a construção ou projeto, sendo, portanto, 

classificado como projeto básico. 

Em relação a emissão de relatórios de inspeção, apenas a barragem Jaburu I emite 

regularmente relatórios, estes são solicitados pela ANA, órgão responsável pela fiscalização da 
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barragem. Nas demais barragens são realizados Check-List duas vezes ao ano, porém os relatórios só 

são realizados caso haja alguma solicitação. 

 

Dano Potencial Associado (DPA) 

Quanto ao DPA, foram observados os impactos decorrentes de uma provável ruptura. Para 

isso foram classificados quanto ao volume de água no reservatório, potencial de perdas de vidas 

humanas, impacto ambiental e impacto socioeconômico.  

A capacidade de armazenamento do reservatório reflete diretamente na inundação do vale a 

jusante provocada pela eventual ruptura da barragem. O valor dos volumes de cada barragem é 

apresentado na Figura 3.  

Figura 3 - Volume dos Reservatórios 

 

 

Os demais critérios foram classificados a partir das manchas de inundações sobrepostas nas 

imagens do Google Earth. Há dificuldade de identificação de áreas de impacto ambiental, pois estas 

não são delimitadas pelo satélite, de identificação das rodovias e vias vicinais, de identificação de 

áreas agrícolas devido ao estágio de desenvolvimento da plantação e da identificação de ocupação 

permanente ou não permanente, pois a resolução da imagem não permite a caracterização da 

edificação.  
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Na mancha da barragem Jaburu I (Figura 4) foi observada que nos primeiros quilômetros não 

há identificação de potencial perdas de vidas humanas ou impactos socioeconômicos devido ao vale 

de jusante ser bastante encaixado, aumentando a velocidade da provável onda, mas logo depois a 

mancha atinge uma área de planície com povoados, casa e estradas 

Figura 4 -  Mancha de inundação da barragem Jaburu I 

 

 

Na mancha de inundação gerada para a barragem Gavião (Figura 5) atentou-se para o fato da 

mesma atingir uma região com intensa ocupação na cidade de Fortaleza, além de afetar a barragem 

do rio Cocó. 

A mancha produzida possui 15,28 km a partir da barragem, encerrando-se ainda na área 

urbana de Fortaleza. Contudo, Bezerra (2010) usando os programas HEC-HAS e HEC-HMS simulou 

o rompimento hipotético da barragem Gavião e a mancha de inundação produzida possui mais que 

30 km, percorre a área urbana de Fortaleza até o oceano. Desta forma, há uma limitação da 

metodologia simplificada da ANA para delimitação das manchas de inundação. 
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Figura 5 - Mancha de inundação da barragem Gavião 

 

 

CONCLUSÃO 

A lei 12.334/2010, que estabelece a PNSB, define que a segurança de uma barragem deve ser 

considerada em todas as suas fases, desde o projeto, a construção, o primeiro enchimento e até seu 

descomissionamento. A lei determina que o órgão fiscalizador é responsável pelo cadastro e 

classificação das barragens. No estado do Ceará a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) fiscaliza as 

barragens de domínio estadual. Neste trabalho foram classificadas quanto a categoria de risco e dano 

potencial associado 10 barragens localizadas no estado do Ceará, utilizando os critérios estabelecidos 

pela Resolução CNRH nº 143. 

Quanto à classificação do DPA, todas as barragens apresentaram alto potencial de dano. Este 

resultado é reflexo do uso e ocupação intensos do solo à jusante das barragens, características comuns 

da região do Nordeste que por ter em seu histórico a escassez de água acabam por se desenvolver 

cidades e povoados em locais próximos aos corpos hídricos. 

Em relação a classificação quanto à CR, 60% apresentaram categoria de risco alta e 40% 

baixa. A falta de informações referentes as características técnicas das barragens resultaram em uma 

pontuação alta dos critérios relacionados ao item. Foi observado que, quanto ao estado de 

conservação, a maioria das barragens apresentaram problemas relacionados a falta de manutenção 

corretiva, principalmente pelo crescimento excessivo de vegetação nos taludes.  

A classificação da barragem define quais as exigências mínimas que o órgão fiscalizador 

solicitará ao empreendedor, como a necessidade de elaboração do Plano de Ação de Emergência, a 

periodicidade das Inspeções de Segurança Regular, as situações em que deve ser realizada 
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obrigatoriamente Inspeção de Segurança Especial, e a periodicidade da Revisão Periódica de 

Segurança de Barragem. 

Haja vista as dificuldades encontradas para a classificação, recomenda-se que os órgãos 

responsáveis pela classificação mantenham os documentos, informações e projetos digitalizados e 

atualizados, além de manter uma uniformização dos dados, para uma maior eficácia nos resultados. 

 Aconselha-se para trabalhos futuros, na classificação quanto ao DPA, o desenvolvimento das 

manchas em diferentes softwares, exemplo do HEC-RAS, tendo em vista as limitações apresentadas 

pela metodologia simplificada da ANA. Em seguida comparar os resultados e analisar qual o mais 

adequado para a classificação. 
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