RESULTADOS SEMINÁRIO SEGURANÇA DE BARRAGEM
CBH PARANAÍBA
ABERTURA
Foram unânimes as falas sobre a importância da iniciativa do CBH Paranaíba em colocar tema,
da maior relevância para a gestão dos recursos hídricos em sua pauta. O presidente do Comitê,
Bento de Godoy Neto, ressaltou o papel de um dos membros do CBH, o Professor Cláudio Di
Mauro, como um dos promotores dessa iniciativa.

PALESTRAS/DEBATE
Pontos de Interseção entre a Política Nacional de Segurança de Barragem e a Política
Nacional de Recursos Hídricos
A primeira palestra foi proferida por Gilberto Canali, especialista e atuante no tema, com
formação e pós-graduação na área da engenharia hídrica e do direito. Canali abordou o tema da
integração entre as políticas públicas de segurança de barragem e de gerenciamento dos recursos
hídricos, como forma de delinear o papel e melhor atuação do comitê de bacia hidrográfica, no
âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Em sua fala Canali chama a atenção de todos para a existência de alguns institutos legais e
administrativos, além das leis que instituem as duas políticas, tais como a Resolução CNRH nº
37, que estabelece diretrizes para a outorga de recursos hídricos para a implantação de barragens
em corpos de água de domínio dos Estados, do Distrito Federal ou da União e a de nº 143 que
estabelece critérios gerais de classificação de barragens por categoria de risco, dano potencial
associado e pelo volume do reservatório, em atendimento ao art. 7° da Lei n° 12.334, de 20 de
setembro de 2010. Especialmente a Resolução nº37, já estabelece um papel atuante no CBH, na
medida em que vincula a outorga de barragem pelo órgão outorgante à observância no Plano de
Bacia, que por sua vez deve conter diretrizes que considere os usos múltiplos e as condições
adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso. A Resolução nº 143, ao classificar as
barragens, define aquelas, e apenas essas, que devem ter um Plano de Segurança de Barragem.
Canali lembra ainda dos quesitos benéficos advindos de uma obra de barramento, como a
garantia de abastecimento em época de estiagem e o controle das cheias, com significativos
benefícios socioambientais. Nesse sentido, mais que segurança de barragem, Canali recomenda
que o CBH trabalhe e atue no tema segurança hídrica. Neste ponto, defende o conceito dado pela
UN-Water, no qual segurança hídrica é “a capacidade de uma população de: i) assegurar o
acesso à água em quantidade adequada e de qualidade aceitável para a vida (subsistência)
sustentável, o bem-estar humano e o desenvolvimento socioeconômico; ii) garantir a proteção
contra a poluição e os desastres relacionados com a água, e a preservação ecossistemas, em um
clima de paz e estabilidade política". Ainda sobre o tema, o palestrante anuncia iniciativa da
Agência Nacional de Águas, ANA, de elaborar um Plano Nacional de Segurança Hídrica, cujo
termo de referência está em fase de elaboração.

No que se refere à segurança de barragem, Canali recomenda ainda que seja tratada a questão da
sustentabilidade da obra, que vai além da questão da segurança. Nesse aspecto a finalidade da
barragem, se foi ou não alcançada, precisa ser avaliada, pois uma barragem tem que ter uma ou
mais finalidades e estas devem ser alcançadas.
Por fim, Canali chama a atenção de todos para alguns avanços propostos pela Política Nacional
de Segurança de Barragem, dentre eles: i) o detalhamento das responsabilidades do poder
público; ii) garantias de padrões de segurança, que não se restringem à estrutura; e, ii) o fomento
à cultura da segurança de barragem, prevendo o envolvimento da comunidade para o tema.
Incidentes e Acidentes e os Planos de Ação de Emergência
Flávia Barros, da ANA, falou sobre a ação da ANA como agente público participante no que
refere aos incidentes e acidentes com barragens. Em sua ação a ANA, com apoio de alguns
Estados, vem estruturando o cadastro de barragens no território nacional. Flávia delimita bem a
ação da ANA, que se refere apenas às barragens identificadas como de múltiplos usos. De acordo
com a palestrante, as barragens das hidrelétricas são monitoradas e fiscalizadas pela ANEEL, as
barragens de rejeito de mineração pelo DNPM e as barragens industriais pelo IBAMA e órgãos
estaduais de meio ambiente. Neste ponto, Flávia informa que essas barragens têm plano de
segurança e um controle sistêmico e bem definido. De acordo com a apresentação da técnica da
ANA, tem-se cadastradas 13.550 barragens, sendo que dessas, 11.748 são barragens de
responsabilidade de fiscalização da ANA. A ANA tem como atribuições ainda, elaborar relatório
anual de segurança de barragens, implementar o sistema de informações e recepcionar denuncias
de emergência de barragens.
Durante sua palestra, Flávia informa que a Agência está regulamentando um Plano de Ação e
Emergência e que está em fase de elaboração o relatório anual de segurança de barragens e
ainda, em fase de implementação, o Sistema de Informações.
A Resolução ANA nº742/11 estabelece procedimentos para o cadastramento de barragens, para
inspeção de segurança e a Resolução ANA nº 91/12, define procedimentos para o Plano de
Segurança de Barragem. Flávia informa a necessidade de se ter o apoio dos comitês de bacia
para a identificação e o cadastramento das barragens de múltiplo uso. O risco maior está no
elevado número dessas barragens feitas de forma tecnicamente duvidosa e cuja maioria é
desconhecida dos órgãos gestores e de controle.
O Papel da Defesa Civil e a Gestão de Recursos Hídricos
Professora da Universidade Regional de Blumenau, FURB, Noemia Bohn, falou sobre a atuação
da Defesa Civil no âmbito da segurança hídrica, não apenas segurança de barragem. Para
contextualizar, a Professora define o que é política pública, chamando a atenção para o fato de
que o estado não a desenvolve e nem a implementa sozinho. Toda política pública, seja ela de

recursos hídricos ou segurança de barragem, ou outra, necessita que a sociedade se aproprie e
atue no tema, para que seja possível a implementação da política regulamentada e proposta.
Nesse contexto, apresenta a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que se ergue para atuar
na prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. E com esse espectro de momentos
para atuação, em casos de eventos hídricos extremos, ou mesmo acidentes e incidentes, Noemia
sugere a elaboração de uma matriz que considere a competências legais do CBH e seu papel em
cada um desses momentos.
Noemia fala ainda da atuação intrínseca aos comitês, como agente de força social de integração
de vários atores e políticas, que têm capacidade de planejar e ainda de capacitar a sociedade civil
dele participante, criando o processo civilizatório de responsabilidade civil. Atenção especial ela
imprime à necessidade de os comitês atraírem a participação dos municípios.
Gerenciamento para Segurança de Barragem
Vanda Tereza Malveira palestrou sobre os processos para o gerenciamento de uma barragem
com vistas à sua segurança. Repassou informações técnicas relevantes sobre processos
estruturais e de monitoramente de uma barragem. Abordou sobre o conteúdo mínimo de um
Plano de Segurança de Barragem. Comentou, ainda, que a maior causa de acidentes com
barragens é piping, ou seja, o carreamento por percolação de água de partículas de um solo por
erosão subterrânea, originando assim uma abertura progressiva de canais dentro do maciço, em
sentido contrário ao fluxo d’água.
Em sua fala, Vanda alertou para o fato de que barragem é um ser vivo, que, portanto, precisa ser
sistematicamente cuidado. No processo de gerenciamento o mais importante é conhecimento. É
preciso ter todas as informações sobre a barragem. Vanda falou também sobre a questão do risco
e como deve ser o processo de apresentação à comunidade dos parâmetros de risco, sem que a
informação possa desestabilizar a comunidade localizada a jusante de uma barragem. Enfatizou
que, a melhor forma de evitar riscos é fazer um bom projeto.
Observatórios Socioambientais
Angelo Lima, da WWF apresentou as várias experiências de observatórios, como espaço social
em forma de plataforma, para o acompanhamento e fomento da implantação de uma determinada
ação ou política pública. Ou seja, um espaço para o exercício da cidadania, que deve ser
democrático e apartidário e reunir o maior número possível de entidades representativas da
sociedade civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da gestão pública. Deu destaque
para a experiência de se implementar o Observatório das Águas, como um espaço de fomento e
acompanhamento da implantação da Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Apresentou diversos outros exemplos, como o Observatório do Código Florestal e o
Observatório de Barragens.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
1- Ao invés de tratar apenas de segurança de barragem, de acordo com as palestras, a
temática deve ser ampliada para segurança hídrica, como forma, inclusive, de se avaliar a
importância ou não da construção de barragens. Uma vez que barramentos, não raro,
trazem efeitos benéficos, como armazenamento de água para abastecimento, controle de
cheias, etc.
2- As barragens de maior risco são aquelas ainda desconhecidas pelos órgãos gestores e
controladores. É preciso intensificar a campanha de cadastramento de barragens e o
CBH-Paranaíba pode ser um agente importante dessa mobilização.
3- As barragens hidrelétricas estão cadastradas e são fiscalizadas pela ANEEL. De acordo
com sua classificação, conforme Resolução CNRH nº143, possuem plano de segurança.
Seria importante que o CBH-Paranaíba convidasse a ANEEL para apresentar situação das
barragens no âmbito da Bacia Hidrográfica do Paranaíba.
4- A Resolução nº 143 do CNRH determina quais barragens devam ter, obrigatoriamente,
Plano de Segurança de Barragem. Portanto, nem toda barragem tem ou requer esse Plano.
5- A Resolução CNRH nº 37, abre espaço para participação do CBH para a instalação das
barragens, na medida em que determina que os órgãos outorgantes devam observar as
diretrizes dos respectivos Planos de Recursos Hídricos. Portanto os Planos devem tratar
essas diretrizes com recomendação de que seja solicitado um Plano de Utilização dos
Reservatórios e que sejam observados todos os requisitos e parâmetros de avaliação de
segurança.
6- Tomou-se conhecimento de que não existe nenhuma autoridade pública que aprove um
projeto de barragem no Brasil.
7- Com a elaboração do Atlas Brasileiro de Desastres Nacionais, seria importante que o
CBH, quando da revisão de seu Plano de Bacia, avaliasse os riscos de desastres para que
fosse traçado um plano de investimento de prevenção, mitigação, preparação, resposta e
recuperação ao desastre identificado.

