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Prezado Aluno,  
 
no decorrer desta unidade você deverá desenvolve competência para:  
 

 Criticar o plano de ação emergencial discutindo sua abrangência e aplicação. 

 

Bom estudo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Material produzido no âmbito do Convênio nº 001/ANA/2011 – SICONV nº 756001/2011, firmado entre 
a Agência Nacional de Águas - ANA e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu - Brasil - FPTI. 

9 

1. INTRODUÇÃO 

 

As inundações são transbordamentos de água provenientes de rios, lagos e açudes, 

provocando o alagamento temporário de terrenos, normalmente secos, como 

conseqüência de um aporte atípico de um volume de água superior ao habitual, o 

que pode provocar danos a pessoas e bens. Quando extensas, destroem ou 

danificam plantações, residências e indústrias, e exigem um grande esforço para 

garantir o salvamento de animais e pessoas. Essa situação de crise é mais agravada 

pelos prejuízos que sofrem os serviços essenciais, especialmente os relacionados à 

distribuição de energia elétrica, ao saneamento básico e à saúde. 

Segundo o guia da Organização das Nações Unidas (United Nations) para redução 

de perdas devido a inundações (UNITED NATIONS, 2002), as inundações, dentre 

todos os desastres naturais do mundo, têm o maior potencial de causar danos. Elas 

lideram todos os desastres no número de pessoas afetadas e nas perdas 

econômicas resultantes, com números que chegam a taxas alarmantes.  

Segundo o Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), no Brasil, 

desde 1948, morreram 5905 pessoas em grandes inundações naturais. Foram 

considerados 90 eventos, totalizando mais de 13 milhões de atingidos e mais de 4,6 

bilhões de dólares de perdas (EM-DAT, 2007).  

Cheias ao longo dos vales são eventos comuns que se repetem periodicamente, de 

maior ou menor magnitude. Inúmeras estruturas são construídas freqüentemente 

para interferir na natureza dos cursos d’água. Algumas delas, como as barragens, 

exercem papel importante nas estratégias de gestão dos recursos hídricos por 

permitirem um melhor aproveitamento dessas cheias sazonais regularizando as 

vazões. Além de garantir maior segurança para a população, as barragens exercem 

um impacto positivo no bem estar dos indivíduos, por permitir a geração de energia, 

o abastecimento de água, favorecer a agricultura, a navegação e o lazer. 
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A implantação de reservatórios cumpre seu papel de propiciar uma considerável 

regularização da vazão, o que faz com que as cheias de menor porte sejam 

absorvidas, reduzindo, num primeiro momento, o impacto a jusante. Dessa forma, 

áreas que eram freqüentemente inundadas passam a ser mais protegidas e mais 

habitadas. O aumento do número de pessoas vivendo ao longo desses vales e 

planícies a jusante gera, muitas vezes, uma ocupação urbana densa e contribui para 

elevar a vulnerabilidade dessas zonas. Trata-se de um processo dinâmico, que pode 

ocorrer de forma desordenada, por meio da invasão de áreas legalmente protegidas 

ou, em outros casos, seguindo as diretrizes equivocadas da administração pública. 

Paradoxalmente há um aumento do risco às pessoas devido à propagação de 

grandes vazões associadas a eventos chuvosos de período de retorno elevado, ao 

deplecionamento rápido do reservatório ou um acidente na barragem. 

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

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

reservatórios. Só no século XX foram registrados cerca de 200 acidentes graves 

com barragens no mundo, que causaram a morte de mais de 8.000 pessoas e 

deixaram outras milhares desabrigadas. Incidentes e rupturas de conseqüências 

trágicas, ocorridos na Europa e nos Estados Unidos entre as décadas de 50 e 70 

(Malpasset, França, 1959; Vajont, Itália, 1963; Baldwin Hills e Teton, Estados Unidos, 

1951 e 1976), tiveram grande importância para o desenvolvimento das políticas de 

segurança de barragens e de vales e dos estudos de ruptura e propagação em seus 

respectivos países, possibilitando um controle mais rigoroso do comportamento das 

barragens.  

A Engenharia de monitoramento e observação de obras hidráulicas desenvolveu-se 

bastante nas últimas décadas, produzindo um importante avanço tecnológico, 

influenciando nos critérios de projeto, construção e exploração. Até os anos 50, 

existiam no mundo poucas regulamentações relativas à segurança de barragens e 

dos vales a jusante; nesse período, alguns acidentes na Europa e nos Estados 



 

 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Material produzido no âmbito do Convênio nº 001/ANA/2011 – SICONV nº 756001/2011, firmado entre 
a Agência Nacional de Águas - ANA e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu - Brasil - FPTI. 

11 

Unidos deram origem a um controle do comportamento dessas estruturas com base 

em instrumentos legais. Até aquele momento, o campo da segurança de barragens 

considerava apenas a segurança das próprias estruturas, sem incluir a hipótese de 

um provável cenário de acidente, como uma ruptura do barramento. O vale a jusante 

era considerado imperturbável. A partir de então, entrou-se no que Almeida (1999) 

chama de segunda e terceira fases na evolução dos regulamentos de segurança de 

barragens, quando se começou a considerar a segurança do vale a jusante, seus 

riscos potenciais de inundação, estudo de perdas econômicas e de vidas humanas. 

A gestão de riscos e emergências passou a ser considerada, motivando a 

elaboração de Planos de Ações Emergenciais. 

Durante as décadas de 70 e 80, nos Estados Unidos, agências federais, como o 

Bureau of Reclamation (USBR), produziram um elevado número de recomendações 

e procedimentos técnicos aplicáveis às barragens, destacando-se os critérios para 

fixação das cheias de projeto tendo em conta os efeitos no vale a jusante e os 

planos de emergências e de evacuação. Na Europa, a França e a Espanha 

apresentaram suas primeiras regulamentações referentes à segurança de barragens 

em 1966 e 1967, respectivamente, mas foi a década de 90 a mais marcante no 

desenvolvimento desses documentos. Nesse período, vários países europeus 

promulgaram ou iniciaram estudos de novas regulamentações ou normas técnicas 

de segurança considerando as conseqüências nos vales a jusante e a elaboração de 

planos de emergência e de sistemas de alerta às populações. Foi o caso de 

Portugal, em 1990, Suécia, Finlândia e Noruega, em 1997, e a própria França e a 

Espanha, com a revisão de seus regulamentos, em 1994 e 1996, respectivamente. 

Nessa fase, iniciada na década de 90, começou-se a unir a segurança da barragem 

e do vale, em termos da preparação de um plano integrado de emergência e 

evacuação, com sistemas de alerta, treinamentos e exercícios, tendo por base o 

estudo de zonas inundáveis e dos danos esperados a partir de cenários de ruptura. 
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Foram iniciados, ainda, questionamentos relativos à informação e participação 

pública, critérios para o uso e ocupação do solo e gerenciamento do risco. 

Apesar dos diversos custos potenciais resultantes de danos materiais ou da perda 

de benefícios diretos, a perda de vidas humanas é, na escala dos danos, a mais 

significativa. As conseqüências da ruptura de uma barragem são geralmente de uma 

gravidade tal que só a possibilidade de falha implica uma altíssima responsabilidade, 

tanto para os técnicos encarregados do seu projeto, operação e controle, que devem 

se esforçar ao máximo para minimizar esse risco, quanto para as autoridades 

públicas, que devem assegurar os recursos humanos e econômicos imprescindíveis 

para sua gestão. 

Como não existe risco zero, é necessário gerenciá-lo por meio de ações orientadas 

a mantê-lo em níveis socialmente aceitáveis. Essa gestão é tratada de forma distinta 

em cada país, ou melhor, em cada grupo de pessoas. As soluções são muito 

específicas e dependem da forma como as autoridades e as populações percebem 

os riscos e dos recursos disponíveis para se prepararem (estruturas de previsão de 

desastres, de defesa civil ou recursos financeiros). Essas estratégias influenciam 

diretamente o grau de vulnerabilidade do vale. Os procedimentos para o 

gerenciamento do risco e as respostas a situações de emergência geralmente são 

materializados em documentos chamados Planos de Ações Emergenciais ou Planos 

de Atendimento a Emergências. 

Segundo Martins (2000), a possibilidade de proteger vidas humanas em caso de 

uma ruptura de barragem depende de três fatores: o tipo da barragem (terra ou 

concreto), a distância entre ela e as áreas habitadas e a existência de sistemas de 

alerta. Uma sociedade que deseja um sistema de alerta civil eficiente tem no  uma 

ferramenta essencial, na qual são identificados e compilados em documento único 

os procedimentos e ações que devem ser tomados para mitigar riscos e responder 

com eficácia às emergências resultantes de desastres que possam ameaçar a 

segurança das populações. 
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O sucesso dos planos em certos países se deve ao fato de estarem acostumados a 

lidar com ameaças freqüentes de algum tipo de fenômeno natural (climáticos, 

terremotos, vulcões) ou de guerras e terrorismo, e ao seu grau de desenvolvimento 

econômico e cultural. 

Em países com uma herança sócio-cultural advinda de governos autoritários e/ou 

populistas, como é o caso dos sul-americanos, inclusive o Brasil, o Estado 

centralizava as informações relativas a riscos e desastres, o que resultou em 

desconhecimento e fez com que as populações negligenciassem significativamente 

ameaças naturais e tecnológicas. Características sócio-culturais como essas, 

associadas a situações de pobreza, levaram muitas pessoas a ocuparem áreas com 

risco potencial de inundações, dificultando significativamente a gestão do risco 

nessas regiões. Assim, uma abordagem relativa à mitigação de riscos, preparação 

da população e implantação de planos de ações emergenciais, principalmente a 

jusante de barragens, é um assunto político e socialmente muito delicado e que 

sempre exigiu muita cautela. Esse fato, associado à inexistência de uma legislação 

específica para o assunto, propiciou o fraco desenvolvimento desses planos. 

Embora em 1960 houvesse acontecido a ruptura da barragem de Orós, no Ceará, 

com um número de vítimas não oficial estimado em 1000 pessoas, somente nos 

últimos anos, com o colapso das barragens da Mineração Rio Verde, em 2001, da 

indústria Rio Pomba-Cataguases, em 2003 e de Camará, em 2004, a sociedade 

brasileira foi alertada para o problema das catástrofes associadas a essas estruturas 

hidráulicas. Esses acidentes aumentaram a discussão pública e política no Brasil 

sobre a segurança das estruturas barragens e das populações a jusante. 

O Brasil ainda conta com uma legislação específica relativa à segurança de 

barragens e de vales a jusante. A Lei 12.334, de 20 de setembro de 2010, 

estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e cria o Sistema 

Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens SNISB - (BRASIL, 2003). 

Existem também alguns artigos da Constituição Federal de 1988 que tratam da 
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segurança e dos direitos da população e deveres do Estado (BRASIL, 2006) e a Lei 

de Crimes Ambientais, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 

derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (BRASIL, 1998). Há 

também normas nos estados da federação, como as Deliberações Normativas do 

COPAM n°62/2002 e n° 87/2005, que tratam de critérios de classificação de 

barragens no estado de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 2002 e MINAS GERAIS, 

2005). 

A Política Nacional de Segurança de Barragens tem, entre seus objetivos, o de 

garantir a observância de padrões mínimos de segurança de barragens de maneira 

a reduzir as possibilidades de acidentes e suas conseqüências, visando à proteção 

da população e do meio-ambiente. A PNSB prevê a criação do Plano de Segurança 

da Barragem, que requer, entre outras informações, o Plano de Ação Emergencial 

para as barragens classificadas como “danos potenciais altos”. 

Um dos fundamentos da PNSB, que vai de encontro ao que é aplicado 

mundialmente, é de que o proprietário da barragem é o responsável pela sua 

segurança, devendo desenvolver ações para garantir isso. Essas ações devem se 

sustentar em três pilares básicos: 

 O projeto e a construção corretos; 

 A manutenção e o controle do comportamento durante a fase de operação 

(segurança técnico-operacional, monitoramento e vigilância) – Mitigação do Risco; 

 A preparação para atuar eficientemente e a tempo se ocorrer uma emergência 

(gestão do risco e das emergências) – Preparação e Resposta a situações de 

emergência. 

Em relação à organização do vale para responder a desastres como as inundações, 

o Brasil conta com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC. Os 

órgãos que o constituem objetivam à redução dos desastres ou a dos seus efeitos e 
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têm, entre suas finalidades: planejar e promover a defesa permanente contra 

desastres naturais, antropogênicos e mistos; atuar na iminência e em circunstâncias 

de desastres; prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações afetadas, 

e reabilitar e recuperar os cenários dos desastres (BRASIL, 2005). 

O aumento da discussão relativa aos riscos impostos à sociedade pela implantação 

de reservatórios, associado ao amadurecimento das leis de segurança de barragens 

e políticas de proteção civil, demanda maior preparo dos proprietários de barragens 

e das autoridades de defesa civil. Torna-se necessário um maior conhecimento 

sobre os procedimentos de gestão dos riscos para se implantar nacionalmente 

planos que efetivamente servirão para proteger a população. 
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2 SEGURANÇA DE BARRAGENS E PLANOS DE EMERGÊNCIA 

2.1 Gerenciamento do risco e das emergências 

O ciclo de gerenciamento do risco e das emergências, comuns às cheias naturais e 

também aplicável a rupturas e cheias induzidas por barragens, é normalmente 

apresentado dividido nas fases de Mitigação (Prevenção e Preparação), Resposta e 

Recuperação (ver Figura 1 – Ciclo de gerenciamento de riscos e emergências). 

Operacionalmente, pode-se dividir esse ciclo em três fases: antes, durante e após a 

emergência. Segundo essa abordagem, que consta em UNDRO (1991), a mitigação 

compõe a primeira fase denominada “antes da emergência”. Essa fase consiste na 

adoção de procedimentos de “prevenção” e “preparação” e seu funcionamento 

depende do estado de prontidão dos envolvidos para agirem num momento de crise.  

A prevenção, pelo lado do proprietário da barragem, consiste na redução da 

probabilidade de ocorrer um acidente através de medidas estruturais, como obras de 

reforço, de aumento da capacidade de extravazão ou de manutenção. Pode-se 

também implementar medidas não-estruturais que permitam detectar eventos 

perigosos em tempo hábil, como monitoramento, ou que reduzam o risco através de 

medidas operativas preventivas, como criação de volume de espera no reservatório 

ou seu deplecionamento emergencial. Os procedimentos operacionais relativos a 

essa etapa de prevenção geralmente são compilados nos “Planos de Segurança das 

Barragens”, nas “Normas de Exploração ou de Operação”, guias e instruções 

técnicas de manutenção, entre outros documentos adotados por cada proprietário de 

barragem. Pelo lado da Defesa Civil, consiste no monitoramento de eventos 

causadores de desastres, na elaboração e aplicação de leis de uso e ocupação dos 

solos, da remoção de estruturas localizadas em área de risco, na criação de 

programas educativos e de conscientização e outras medidas de segurança. 

A preparação atua mais na redução do fator vulnerabilidade. Consiste 

essencialmente na implementação de medidas não–estruturais para reduzir os 
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danos produzidos pela cheia induzida. Ao mantenedor da barragem compete 

comunicar as ocorrências excepcionais a todos os envolvidos nas ações de 

emergência e se manter preparado e de prontidão ao ser detectada uma anomalia. 

Aos responsáveis pela segurança da população a jusante compete atuar na redução 

da vulnerabilidade das pessoas ao longo do vale. As principais medidas 

“preparadas” nesta etapa, por ambos planejadores, são a implantação de sistemas 

de alerta e aviso, elaboração de planos de ações emergenciais e mapeamento das 

áreas de risco. 

A fase de resposta ocorre quando a emergência é declarada. Uma anomalia foi 

detectada, as tentativas de controlar o incidente se mostram ineficazes e o acidente 

é iminente ou já foi detectado, avaliado e tomou-se a decisão de agir. Aplica-se o 

planejamento preparado anteriormente para orientar os envolvidos nas ações a 

serem tomadas daí por diante. Nessa fase são dados os avisos, os recursos são 

mobilizados, os Centros de Operações de Emergência (COEs) são ativados, 

iniciando-se a evacuação e socorro da população. 

Após a fase de emergência, iniciam-se os processos de recuperação do que foi 

atingido, a começar pela restauração dos serviços essenciais, como água, energia e 

saúde pública, seguida da reconstrução, seja dos bens destruídos, seja da 

barragem, se julgar viável. 
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Figura 1 – Ciclo de gerenciamento de riscos e emergências  

 

Fonte: Nota do autor. 
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2.1.1 Gerenciamento do risco 

O gerenciamento do risco abrange processos de avaliação e mitigação e busca 

assegurar que certo nível de risco relacionado a acidentes com barragens e cheias 

de ruptura seja controlado e socialmente aceitável. A Figura 2 – Gestão operacional 

do risco nas barragens e vales a jusante (VISEU, 2006) mostra esquematicamente o 

processo contínuo de gerenciamento de risco no vale e na barragem, que 

compreende as fases de avaliação e de mitigação do risco. 

A avaliação do risco corresponde aos riscos associados à barragem que devem ser 

gerenciados internamente através de procedimentos de segurança de barragens e 

de redução de riscos, e riscos no vale a jusante que requerem procedimentos 

externos. 

Figura 2 – Gestão operacional do risco nas barragens e vales a jusante 

 

 Fonte: VISEU, 2006. 
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Considerando a barragem, o gerenciamento consiste na adoção de um plano de 

segurança que visa identificar e caracterizar situações que ameacem as suas 

estruturas e, quando o risco é considerado inaceitável, promover a sua reabilitação 

através da adoção de medidas estruturais ou não. 

No vale, dados os riscos a que está sujeito – grau de perigo da onda, vulnerabilidade 

e exposição – pode-se reduzir o risco investindo no preparo. Esse preparo é feito, 

essencialmente, através da implementação de medidas não estruturais como o 

planejamento das ações de resposta, os sistemas de comunicação, alerta e aviso, 

treinamentos, e a preparação de mapas de zoneamento de risco para planejamento 

e ordenamento do uso e ocupação do solo. 

2.1.2 Gestão de emergências 

A gestão de crises e de emergências é constituída por um conjunto de metodologias 

e ações coordenadas de resposta para minimizar a magnitude dos danos devidos a 

incidentes e acidentes com barragens (impacto), bem como as perdas potenciais na 

barragem e no vale a jusante, assegurando a melhor resposta durante e após o 

acidente (ALMEIDA et al., 2003). 

Nessa fase, espera-se que as medidas adotadas na fase de mitigação tenham sido 

eficientes na redução das consequências e que todos os procedimentos preparados 

na fase anterior ao impacto sejam adequados e seguidos pelos responsáveis por 

sua execução. 

A resposta implica a ativação e a implementação dos planos e procedimentos de 

emergência, bem como a coordenação dos esforços de resposta, designadamente, 

na emissão de alertas e avisos; disponibilidade de informação adequada ao público; 

assistência durante e após o desastre, inclusive no cuidado a mortos e feridos, 

provendo abrigos de emergência e locais para evacuação, cuidados médicos, 

alimentação e vestuário. 
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2.2 Gestão de riscos e emergências de barragens 

Breve histórico 

Cada sociedade aprendeu a lidar com os desastres de forma distinta. No passado, a 

ideia de que as ameaças tinham origem divina teve como consequência sacrifícios e 

outros rituais religiosos. Com o desenvolvimento, veio a melhor compreensão dos 

desastres, com a caracterização das contingências pela razão e ciência e, 

posteriormente, gerenciando as incertezas, com ações preventivas e de resposta, 

comunicação etc. 

Blasco e Ortega (1998) atribuem o sucesso de planos de ações emergenciais em 

alguns países a duas condições. A primeira engloba países que sofrem frequentes 

ameaças de algum tipo de fenômeno natural (climáticos, terremotos, vulcões) ou de 

guerras e terrorismo; isso colabora para que as pessoas envolvidas sejam mais 

receptivas às indicações de um, colaborem mais na sua concepção e participem 

ativamente de programas de treinamento. A segunda condição diz respeito ao alto 

grau de desenvolvimento econômico e cultural desses países, permitindo acesso a 

novas tecnologias para combater as consequências de um desastre, além de 

favorecer atitudes mais positivas das pessoas frente à prevenção, devido ao melhor 

padrão de vida. 

Desastres causados por rupturas de barragens em diversos países serviram de 

motivação para que se desenvolvessem leis, normas e regulamentações destinadas 

a garantir a segurança da barragem e do vale. Cada país desenvolveu, muitas vezes 

na sequência de grandes desastres, ou antecipando-se a eles, seus documentos 

oficiais de segurança de barragens e de gestão de emergências.  

Os acidentes com as Barragens de Malpasset, na França, em 1959, Vajont, na Itália, 

em 1963, e Baldwin Hills, nos Estados Unidos, em 1963, motivaram os governos 

desses e de vários outros países a decretarem novas leis e regulamentos relativos à 

construção e à operação de barragens e reservatórios. No caso de Baldwin Hills 
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(1963), sistemas de alerta e de evacuação, já em desenvolvimento nos Estados 

Unidos, foram utilizados, resultando na redução significativa de vítimas fatais (5 em 

16.500 pessoas em risco). Ao contrário, a ruptura da barragem de Vega de Tera na 

Espanha, quando não houve aviso, 150 das 500 pessoas em risco morreram. 

Fatos como esses contribuíram para que, a partir da década de 60, surgissem 

regulamentos e procedimentos de segurança de barragens e de prevenção contra 

os potenciais efeitos de acidentes nos vales a jusante, incluindo sistemas de alerta e 

planos de evacuação das populações. Almeida (2001) considera que, nessa época, 

a regulamentação começou a sair de um primeiro estágio, onde o foco era 

unicamente na segurança das estruturas do barramento - sem incluir a hipótese de 

um cenário de acidente - e começou a entrar no segundo estágio evolutivo, o qual 

considerava as consequências a jusante de um possível acidente. Conceitos como 

sistemas de alerta, mapas de inundação e avaliação de risco a jusante passaram a 

ser considerados. 

A França é um importante exemplo, considerando que seu Regulamento de 

Segurança de 1966 (reflexo do acidente de Malpasset) já tornava obrigatória a 

preparação de planos de alerta e socorro às populações a jusante de barragens, 

baseados em mapas de inundação (Almeida, 1999). Em 1967, a Espanha 

apresentou seu primeiro regulamento sobre o tema. 

Nos Estados Unidos, as agências federais, nomeadamente o Bureau of Reclamation 

(USBR) e a Federal Energy Regulatory Commission (FERC) produziram, durante as 

décadas de 70 e 80, um elevado número de recomendações e procedimentos 

técnicos aplicáveis às barragens sob suas respectivas jurisdições. Essas ações 

resultaram, principalmente, no “Presidential Memorandum”, de outubro de 1979, e 

nos “Federal Guidelines for Dam Safety”, de junho de 1979, que surgiram após a 

ruptura da barragem de Teton, 1976. Esses procedimentos passaram a ser 

estudados e adotados por agências ligadas à segurança de barragens de diversos 

países. 
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Na província de Alberta, no Canadá, a partir de 1988, a legislação passou a exigir 

dos donos de barragens a elaboração de Planos de Emergência e de Sistemas de 

Aviso específicos para cada local (Almeida, 1999).  

Na Itália, na década de 80, a legislação obrigou os responsáveis pelas barragens a 

efetuarem estudos relativos às áreas inundáveis a jusante, por efeito de descargas e 

de hipotéticos colapsos estruturais, inclusive considerando o sistema de alarme e a 

sinalização de perigo, em caso de ruptura (ITÁLIA, 1986). 

Nas décadas de 80 e 90, foram propostos e desenvolvidos novos conceitos e 

metodologias integradas para a segurança nos vales a jusante, conjugando os 

conhecimentos de engenharia de barragens com novas tecnologias de apoio à 

decisão e à proteção civil, com metodologias de ciências sociais aplicadas, como a 

sociologia e a psicologia social e, finalmente, com a gestão da ocupação do vale, 

tendo em conta os riscos de ocorrência de cheias (Almeida, 2001). 

Na década de 90, vários países europeus promulgaram ou iniciaram estudos de 

novas regulamentações ou normas técnicas de segurança, envolvendo o estudo das 

conseqüências nos vales a jusante e a elaboração de planos de emergência e de 

sistemas de alerta às populações, como foi o caso de Portugal, em 1990, e da 

França e da Espanha, com a revisão de seus regulamentos em 1994 e 1996. 

Essa nova fase corresponde ao terceiro estágio do que Almeida (2001) considera 

processo evolutivo da regulamentação de segurança de barragens, envolvendo a 

Segurança da barragem e do vale em termos da preparação de um plano de 

emergência e evacuação, da implementação de um sistema de aviso e da execução 

de treinos e exercícios, mapeamento de risco de áreas inundáveis e estimativa de 

danos.  
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2.3 Gerenciamento de riscos e emergências no Brasil 

2.3.1 O gerenciamento do risco na barragem 

Embora o Brasil seja um país com um grande número de barragens construídas nas 

últimas décadas, 594 grandes barragens até 1998, segundo WCD (2000), o seu 

histórico de rupturas que causaram grandes perdas e comoção popular é pequeno.  

Acidentes ocorridos no século passado, já têm gerado discussão há alguns anos 

sobre os métodos aplicados à segurança de barragens no país. Cardia (2007) cita a 

preocupação da comunidade ligada à segurança de barragens com as garantias de 

performance das estruturas quando o governo iniciou seu plano de privatizações na 

década de 1990. O autor ainda recorda a realização de eventos técnicos que 

visavam auxiliar os envolvidos na operação dessas estruturas a encontrarem um 

modo melhor de compatibilizar os objetivos da privatização, num mercado 

competitivo, com os critérios de segurança adequados. Esse desafio ainda existe 

como tema em discussão. 

Foram produzidos, então, dois importantes documentos no início desta década. O 

primeiro, coordenado pela Eletrobrás, é o “Critérios de Projeto Civil de Usinas 

Hidrelétricas” (ELETROBRÁS, 2001), e o segundo, produzido pelo Ministério da 

Integração Nacional (MI), é o “Manual de Segurança e Inspeção de Barragens” (MI, 

2002). Esses manuais são aplicados ao projeto e à segurança das barragens, 

respectivamente. Ambos já tratavam, ainda que simplificadamente, do planejamento 

de ações emergenciais para o caso de ruptura ou acidente envolvendo as 

barragens, embora o foco não fosse esse. 

Em 2003, o acidente da barragem da Cataguases motivou a proposição no 

Congresso Nacional de um projeto de lei relativo à segurança das barragens, que 

será visto adiante no item sobre legislação. Os acidentes posteriores com as 

barragens de Camará, em 2004, e Mineração Rio Pomba-Cataguases, em 2007, 
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ganharam divulgação na imprensa, fazendo com que a sociedade passasse a exigir 

mais comprometimento das autoridades e dos proprietários das barragens. 

Com relação aos Planos de Emergências de Barragens Brasil ainda são poucos os 

planos divulgados no país.  

2.3.2 A gestão das emergências no vale 

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) conceitua Defesa Civil 

como: “conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e recuperativas, 

destinadas a evitar ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e 

restabelecer a normalidade social”. 

Mesmo não havendo uma cultura mais disseminada de defesa civil no Brasil, 

medidas emergenciais de proteção da população já foram tomadas por autoridades 

públicas em diversos casos de acidentes com barragens. Essas ações promoveram 

a proteção da população ameaçada nos vales a jusante, reduzindo muito o número 

de vítimas. Citam-se aqui os desastres envolvendo a barragem de Orós, em 1960, 

quando mais de 100.000 pessoas foram evacuadas pelas forças armadas (ver item 

3.1.9), e da barragem Santa Helena, em 1985, quando a defesa civil evacuou mais 

de 5.000 pessoas, durante a noite, em três cidades situadas a jusante (Cardia, 

2007). 

A organização Defesa Civil no Brasil teve início em 1942 e atualmente está 

organizada sob a forma do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – 

SINPDEC, composto por vários órgãos. A Secretaria Nacional de Defesa Civil – 

SEDEC é o órgão central desse Sistema, responsável por coordenar as ações de 

defesa civil em todo o território nacional. 

A atuação da defesa civil compreende ações de prevenção, de preparação para 

emergências e desastres, de resposta aos desastres e de reconstrução, e se dá de 
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forma multisetorial, nos três níveis de governo – federal, estadual e municipal – com 

ampla participação da sociedade.  

No nível municipal, o órgão responsável é a Coordenadoria Municipal de Defesa 

Civil – COMDEC, de extrema importância por ser o primeiro a ter que atuar em uma 

situação emergencial. O município deve estar preparado para atender 

imediatamente à população atingida por qualquer tipo de desastre, reduzindo perdas 

materiais e humanas. Dentre os principais exemplos de ações ligadas à defesa civil 

e à prevenção de riscos à população brasileira podem ser citados:  

 os Planos Preventivos de Defesa Civil (PPDC) para escorregamentos de encostas 

na Serra do Mar, elaborados pelo IPT-IG/SMA e coordenados pela Defesa Civil 

Estadual (CEDEC). Estão implantados desde 1988 nos municípios paulistas da 

Baixada Santista;  

 o Plano de Emergência Externo do Estado do Rio de Janeiro (PEE/RJ) para 

atender a uma situação de emergência nuclear na Central Nuclear Almirante Álvaro 

Alberto (CNAAA) (SEDEC/RJ, 2002). Atualmente na 3ª revisão, conduzida pelo 

Departamento Geral de Apoio Comunitário da Secretaria de Estado da Defesa Civil 

do Estado do Rio de Janeiro, insere-se no âmbito do Sistema de Proteção ao 

Programa Nuclear Brasileiro (SIPRON); e  

 o Sistema de Alerta contra Enchentes na Bacia do Rio Doce, em Minas Gerais, tem 

o objetivo é o de alertar 16 municípios da bacia quanto ao risco de ocorrência de 

enchentes. Vem sendo operado desde 1997 pelo Serviço Geológico do Brasil 

(CPRM), em parceria com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos do 

Estado de Minas Gerais/Instituto Mineiro de Gestão das Águas (SIMGE/IGAM) e a 

Agência Nacional de Águas (ANA). 



 

 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Material produzido no âmbito do Convênio nº 001/ANA/2011 – SICONV nº 756001/2011, firmado entre 
a Agência Nacional de Águas - ANA e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu - Brasil - FPTI. 

27 

2.4 Aspectos da legislação de segurança de barragens no mundo 

O conteúdo apresentado pela legislação de cada país pode assumir características 

muito distintas, principalmente quanto ao seu caráter técnico ou não. Alguns países 

apresentam documentos legais apenas de caráter jurídico-administrativo, como é o 

caso da França e da Suíça. Outros vão além, incluindo em seus textos requisitos 

técnicos que estabelecem critérios a serem seguidos e servem de orientação aos 

envolvidos no gerenciamento dos riscos das barragens, como é o caso dos Estados 

Unidos, da Espanha e do Reino Unido. 

2.4.1 Responsabilidades  

Os países tratam de maneira semelhante a questão da responsabilidade pela 

segurança das estruturas do barramento e elaboração dos s. Em geral é uma 

atribuição do dono da concessão, seja ele o Estado, uma agência governamental ou 

uma empresa privada. As autoridades normalmente apenas fiscalizam e 

supervisionam essas atividades. 

O “guia para elaboração de planos de ações emergenciais” da Federal Energy 

Regulatory Commission (FERC, 2007) dos Estados Unidos estabelece que os 

mapas de inundação devem ser desenvolvidos pelos proprietários em coordenação 

com as agências locais e estatais de gestão de emergências. 

FERC (2007) frisa que o desenvolvimento do em conjunto com todas as entidades, 

jurisdições e agências que poderiam ser afetadas por uma cheia proveniente da 

barragem, ou que têm responsabilidades sobre alertas, evacuação e ações pós-

inundação possibilita a redação de um documento final mais amigável e realista 

quanto às responsabilidades e capacidades organizacionais. O propósito dessa 

coordenação é garantir que os mapas contenham informações suficientes para as 

agências alertarem e evacuarem todas as pessoas do risco de uma ruptura com 

mais eficácia. 
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2.5 A Legislação brasileira de segurança de barragens 

Como não existem legislações específicas sobre a proteção da população para 

desastres produzidos por barragens, a seguir são citados alguns documentos legais 

cujo conteúdo se relaciona ao tema tratado neste trabalho.  

O inciso XVIII do Art. 21 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2006) estabelece 

que compete à União “planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades 

públicas, especialmente as secas e as inundações.” O § 5º do Art. 144 determina que 

cabe aos Corpos de Bombeiros Militares, além das atribuições definidas em lei, a 

execução de atividades de defesa civil. A segurança pública, onde se insere a defesa 

civil, é portanto dever do Estado e compete à União legislar sobre o tema.  

Usualmente, em diversos países, os proprietários, ou concessionários de barragens 

devem fornecer informações adequadas e suficientes para que os órgãos de defesa civil 

se organizem e possam atuar em situações de emergência.  

Os planos de contingência ligados à população têm como objetivos essenciais salvar 

vidas, reduzir o sofrimento das pessoas e minimizar os prejuízos econômicos e em 

situações de desastre, as ações de resposta e de reconstrução e recuperação serão de 

responsabilidade do Prefeito Municipal ou do Distrito Federal. Quando a capacidade de 

atendimento da administração municipal estiver comprovadamente empregada, compete 

ao Governo, estadual ou federal, confirmar o estado de calamidade pública ou a 

situação de emergência, e atuar de forma complementar na resposta aos desastres e na 

recuperação e reconstrução, no âmbito de suas respectivas administrações. 

Esse artigo estabelece, ainda, que cabe aos órgãos públicos localizados na área 

atingida por desastres a execução imediata das medidas que se fizerem necessárias e 

que a atuação dos órgãos federais, estaduais e municipais na área atingida far-se-á em 

regime de cooperação, cabendo à COMDEC, ou ao órgão correspondente, ativar 

imediatamente um comando operacional para administrar todas as ações e medidas de 

resposta ao desastre, estabelecendo, dependendo de suas características e 

complexidade, comando unificado acordado entre as entidades envolvidas com o 
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atendimento do desastre. Os s são as ferramentas mais adequadas preparadas, 

anteriormente aos desastres, para responder a eles. 

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil tem, entre as suas diretrizes, a atuação 

articulada entre a União, os Estados e os Municípios para redução de desastres e apoio 

às comunidades atingidas e a participação da sociedade civil. 

O planejamento contra desastres de natureza tecnológica, como as inundações 

induzidas por barragens, está inserido na Política Nacional de Defesa Civil através dos 

“Projetos de Proteção de Populações contra Riscos de Desastres Focais” (BRASIL, 

2007). Esses projetos objetivam o planejamento e a preparação dos órgãos do 

SINPDEC, em interação com as comunidades locais, para atuarem frente a desastres 

de natureza tecnológica. 
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3 PLANO DE AÇÕES DE EMERGÊNCIA (INSTITUCIONAIS E EXTERNOS) 

A segurança do sistema vale-barragem só pode ser garantida por meio da adoção 

de medidas integradas de gerenciamento de risco e emergências por parte dos 

responsáveis por ambos os conjuntos do sistema. O documento que consolida os 

procedimentos para o gerenciamento do risco e as respostas a situações de 

emergência são os Planos de Ações Emergenciais ou Planos de Atendimento a 

Emergências. 

Neste capítulo são apresentadas metodologias utilizadas em diversos países para o 

planejamento ao atendimento a emergências relacionadas a inundações induzidas 

por barragens tanto no âmbito do responsável pela barragem quanto no âmbito dos 

responsáveis pela proteção da população que vive no vale a jusante. Inicialmente 

será apresentada uma breve introdução onde se justifica a necessidade de dividir os 

s em Plano de Emergência da Barragem e Plano de Emergência Externo (à 

barragem). Em seguida são apresentadas as revisões dos elementos que os 

compõem, estruturados em tópicos, e serão propostos passos a serem seguidos na 

elaboração dos respectivos planos. 

3.1 Introdução aos Planos de Atendimento a Emergências  

Segundo Viseu e Almeida (2000), existem razões teóricas e vantagens práticas em 

decompor os em: Interno à barragem e Externo (município). O primeiro corresponde 

ao conjunto de ações a serem tomadas pela operação da barragem a fim de detectar 

o problema, tomar as decisões necessárias e notificar os demais envolvidos 

(populações e autoridades), devendo conter os mapas de inundação. O segundo 

plano contempla os sistemas de alerta e procedimentos de evacuação da população. 

O Bureau of Reclamation dos Estados Unidos (USBR) trabalha, para suas 

barragens, com o conceito de “Early Warning System”, ou Sistema de Alerta 

Antecipado, e o define como consistindo de cinco fases (USBR, 1995): 
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Sob responsabilidade do operador e do proprietário estão: 

 a Detecção; 

 a Tomada de Decisão; e 

 a Notificação. 

Sob responsabilidade das autoridades de proteção da população estão os processos 

de: 

 Alerta e Alarme; e 

 Evacuação. 

 

Em Portugal, o Plano de Emergência da Barragem, chamado de Plano de 

Emergência Interno (PEI), deve ser elaborado pelos responsáveis pela operação da 

barragem, técnicos em diversas especialidades. É um documento onde o conjunto 

de situações desencadeadas por potenciais eventos anômalos perigosos para a 

barragem em risco deverá estar caracterizado e as ações de resposta para evitar ou 

minimizar os efeitos de um acidente deverão estar fixadas. O objetivo final do plano 

é notificar todos os envolvidos no processo e orientar na execução das ações que 

devem ser tomadas imediatamente após o evento. 

Por outro lado, o Plano de Emergência Externo (PEE) está centrado na gestão da 

emergência no vale a jusante e seu desenvolvimento deve ser responsabilidade das 

autoridades de Defesa Civil. É um documento onde se identificam as ações que 

devem ser tomadas, a partir dos indicadores de ameaças e da notificação advinda 

do Plano de Ações Emergenciais da Barragem (), para assegurar a segurança no 

vale a jusante, tendo em vista uma rápida e adequada intervenção das autoridades e 

da população potencialmente afetada, no caso da ocorrência de uma inundação.  

Nos Estados Unidos, a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA - 

Federal Emergency Management Agency), em seu guia técnico relativo ao 

planejamento de emergências para proprietários de barragens (FEMA, 1998), se 

preocupa em definir as responsabilidades dos envolvidos em cada ambiente. Assim, 
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o , que é tratado no guia, é de responsabilidade do proprietário da barragem e trata 

das ações que devem ser tomadas por ele na gestão de emergência. O Estado ou 

as autoridades locais de gestão de emergências deverão dispor de algum tipo de 

plano para a comunidade potencialmente atingida, seja um Plano Local de 

Operações Emergenciais ou um Plano de Alerta e Evacuação.  

A Diretriz Básica de Planejamento de Proteção de Civil ante Risco de Inundações 

Espanhola (ESPANHA, 1995) considera dois níveis de planejamento: Estatal e de 

Comunidades Autônomas (integrados aos Planos de Ações de Âmbito Municipal). 

Fazem parte desta estrutura geral os Planos de Emergência de Barragens (PEPs – 

Planes de Emergência de Presas) elaborados pelos proprietários das mesmas. 

Esses planos são integrados aos correspondentes Planos de Comunidades 

Autônomas e, em caso de emergência de interesse nacional, ao Plano Estatal. O 

planejamento de emergências ante o risco de ruptura de barragens se fundamenta 

(i) na elaboração dos PEPs; (ii) na previsão das atividades de proteção de pessoas e 

bens, a serem tratados nos Planos Estatais, nos Planos das Comunidades 

Autônomas e nos Planos Ações Municipais; e (iii) no estabelecimento de sistemas de 

notificação de incidentes e de alerta e alarme que permitam à população e às 

organizações envolvidas intervir em tempo real.  

Observa-se aqui a mesma necessidade de se trabalhar com planos distintos para as 

barragens e para as comunidades. 

A Argentina trabalha com um sistema um pouco distinto de gestão da emergência e 

formatação dos Planos. As concessionárias de barragens devem elaborar os Planos 

de Ação Durante Emergências (PADE), a serem seguidos pela operação das 

mesmas, e o Organismo Regulador de Segurança de Barragens (ORSEP) deve 

desenvolver o Plano Interno Durante Emergências, com suas próprias funções e 

formas de atuação. As autoridades de proteção civil das “províncias e municípios” 

devem elaborar seus próprios Planos de Emergência. 
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No Brasil, o setor de geração de energia nuclear é precursor no gerenciamento 

integrado de emergências ligadas a riscos tecnológicos. O planejamento de ações 

para eventuais situações de emergência nuclear prevê a adoção de Planos 

(Internos) de Emergência Local e Setorial pela ELETRONUCLEAR e pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear (CNEN), respectivamente. Externamente, são 

preparados os Planos de Emergência Externo, Municipal e Complementares. 

Com relação às barragens, a Lei 12.334/10 prevê que o tratado no documento como 

sendo o da barragem, deve estabelecer as ações a serem implementadas pelo 

empreendedor da barragem em caso de situação de emergência e identificar os 

agentes a serem notificados. O plano deverá estar disponível no empreendimento e 

nas prefeituras envolvidas e deve ser encaminhado às autoridades competentes e 

aos organismos de Defesa Civil. Além disso, o órgão fiscalizador deverá informar 

imediatamente à ANA e ao Sistema Nacional de Defesa Civil sobre qualquer não 

conformidade que implique risco imediato à segurança ou sobre qualquer 

incidente/acidente ocorrido nas barragens sob sua jurisdição. 

Um exemplo de integração entre planos internos e externos de um sistema 

vale/barragem, e seus respectivos procedimentos é ilustrado esquematicamente na 

3. 
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Figura 3 – Gestão operacional da segurança integrada Barragem/Vale 
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Fonte: ALMEIDA, 2001. 
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3.2 Os Planos de Emergência de Barragens 

A segurança de barragens consiste na adoção de uma rotina eficaz de 

monitoramento, num plano de manutenção adequado e na prontidão para situações 

de emergência. A rotina de monitoramento e manutenção possui procedimentos 

operacionais específicos que devem apontar para um plano de emergência sempre 

que for detectado um evento não usual ligado à segurança da barragem. Esse 

conjunto de procedimentos de emergência é consolidado no chamado Plano de 

Ações Emergenciais da Barragem, ou simplesmente, Plano de Emergência da 

Barragem (PAE), que é um dos focos deste trabalho. 

O Plano de Emergências deve estar implementado antes do primeiro enchimento da 

barragem, quando ela sofre sua primeira grande solicitação, sendo efetivamente 

testada. O PAE deve ser testado e atualizado periodicamente, garantindo sua 

eficiência nas diferentes fases da vida da barragem e quando for necessária sua 

colocação em prática. 

Trata-se de uma medida não-estrutural de gestão de emergências. Outros 

procedimentos para adoção de medidas estruturais devem ser tratados em 

documentos específicos como “Instruções de Procedimentos Operacionais” ou 

Normas Técnicas. Esses procedimentos e normas devem ser adaptados ao contexto 

local e os funcionários devem ser treinados para atuar rapidamente em situações de 

crise. 

3.2.1 Conteúdo dos Planos de Emergência de Barragens 

As pessoas reagem aleatoriamente quando se vêem envolvidas em uma situação de 

perigo; normalmente são reações naturais e instintivas, os quais, sem o preparo e 

treinamento adequados, podem não ser as melhores ações a serem adotadas em 

caso de emergência, a tempo de se evitar um desastre. 
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Os envolvidos na operação e manutenção da barragem freqüentemente se deparam 

com questões como essas: 

 Que evento ou deterioração pode ameaçar a segurança da barragem? 

 Se houve uma ocorrência excepcional, como avalio a gravidade? 

 O que fazer? Agir imediatamente, aguardar instruções, fugir? 

 Quem e como avisar/notificar/alertar? 

 Como lidar com o problema? Como devo agir? 

 Consigo agir sozinho ou devo contactar outras empresas/pessoas? 

 Quais áreas estão ameaçadas e quais são seguras? 

O PAE deve conter informações e recomendações para responder a essas questões 

através de procedimentos a serem adotados para gerenciar as fases de uma 

emergência deflagrada a partir da detecção de uma situação anormal ou de 

insegurança. Seu objetivo é evitar ou minimizar o possível acidente e os danos 

provenientes dele através de medidas tecnicamente adequadas e ágeis. 

De forma a facilitar o trabalho dos proprietários ou concessionários de barragens e a 

padronizar os procedimentos, alguns países propõem um conteúdo mínimo que o 

PAE deve apresentar, seja através de regulamentações legais, seja através da 

própria experiência de seus pesquisadores no assunto. Embora as terminologias 

adotadas variem um pouco em cada país, o conteúdo básico das exigências é, de 

modo geral, semelhante ao apresentado abaixo: 

 Detecção, Avaliação e Classificação da Emergência; 

 Preparação (Procedimentos de Resposta, Sistemas de comunicação, Recursos 

necessários); 

 Responsabilidades; 
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 Procedimentos de notificação; 

 Mapas de Inundação; e 

 Documentos para desenvolvimento e manutenção do plano. 

Portanto, um PAE deve conter: a identificação dos potenciais eventos ou 

deteriorações que podem oferecer perigo para a barragem e as formas de os mitigar 

ou de responder a eles caso ocorram; os mapas de inundação para diferentes 

cenários de acidentes, que possibilitarão avaliar os efeitos que o acidente pode 

trazer caso se concretize, permitindo o adequado planejamento por parte das 

autoridades de defesa civil; e a definição das responsabilidades para cada ação ou 

tomada de decisão associada ao fluxo de notificações. 

Os sistemas de comunicação e de alerta internos e externos (população e 

autoridades) devem garantir que as ações sejam tomadas com segurança pelas 

pessoas indicadas. Os recursos humanos e materiais disponíveis e necessários para 

o desenvolvimento das ações devem estar previamente listados e disponíveis a fim 

de garantir a agilidade do processo de resposta a emergências. Dentre os 

documentos a serem agregados ao plano há formulários de notificação, listas de 

recursos e de entidades e pessoas a serem comunicadas, dados de caracterização 

do vale e da barragem, entre outros. 

Os planos devem ser organizados de forma a facilitar o acesso às informações e a 

agilizar os processos de notificações e tomada de decisões. Viseu e Almeida (2000) 

recomendam, em Portugal, que um PEI (Plano de Emergência Interno, em Portugal) 

seja organizado em duas partes: a primeira deve abordar a caracterização da 

barragem, do vale a jusante e da cheia de ruptura, mapas de inundação e 

identificação dos aspectos mais vulneráveis do vale a jusante; a segunda deve 

caracterizar os procedimentos a seguir em caso de acidente.  
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Seguindo também uma linha de separação, o plano proposto pela FEMA, nos 

Estados Unidos, sugere a separação do plano em Básico e Completo (FEMA, 1998). 

O primeiro, sem a inclusão de Apêndices, é usado por todos os envolvidos durante a 

emergência. Os Apêndices fazem parte do plano completo e contêm o material de 

referência e as justificativas das soluções implantadas no PAE Básico. Abaixo é 

apresentada a estrutura proposta por FEMA (1998) para a formatação do plano:  

Capa/Página de rosto  

Índice  

I. Fluxograma de Notificação  
II. Propósito/Âmbito 
III. Descrição da Barragem 

1 IV. Detecção, Avaliação e Classificação de Emergências 
2 V. Responsabilidades Gerais sob o PAE  
A. Responsabilidades do Proprietário da Barragem  
B. Responsabilidade pela Notificação  
C. Responsabilidade pela Evacuação  
D. Responsabilidade pelo Término e Continuação dos trabalhos  
E. Responsabilidades do Coordenador do PAE 

VI. Prontidão  
VII. Mapas de Inundação  
VIII. Apêndices 

A. Investigação e Análise das Cheias de Ruptura  
B. Planos para Treinamento, Exercícios, Atualização e Divulgação do   
C. Características Específicas do Local  
D. Aprovações do   

No Canadá, a BCHydro também trabalha com dois planos distintos. Um mais 

simples, contendo apenas as informações realmente importantes para que os órgãos 

de resposta elaborem seus próprios planos, é entregue para as entidades ligadas 

aos serviços de emergência dos municípios, e outro, mais detalhado, contendo os 

estudos de ruptura e propagação, fica na empresa com toda a memória de cálculo  

Na Espanha, a proposta do Guia Técnico (ESPANHA, 2001) é de um documento 

organizado em três volumes. O primeiro contém todos os elementos que podem ser 
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necessários durante uma situação de emergência e incluem todos os capítulos e 

apêndices. O segundo contém o chamado “documento de operação”, destinado à 

divulgação externa, e no terceiro estão os anexos com as justificativas sobre o que 

foi adotado na parte principal do documento.  

 

No Brasil, a Lei 12.334/10 não traz definições sobre a estrutura do PAE, mas apenas 

sobre seu conteúdo, que deve prever pelo menos: 

 identificação e análise das possíveis situações de emergência;  

 procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento ou 

condições potenciais de ruptura da barragem; 

 procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados, com indicação do 

responsável por cada ação, para as situações de emergência; e 

 estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades potencialmente 

afetadas, em situação de emergência. 

Nos tópicos a seguir serão apresentadas algumas formas de compor esses itens. 

3.3.2 Procedimentos para identificação e análise de situações de emergência 

A análise da segurança da barragem consiste, basicamente, na detecção, avaliação 

e classificação de situações que possam colocar em risco as estruturas. A partir 

desse trabalho rotineiro, é possível analisar a qual risco o barramento está sujeito. 

Este assunto foi tema de outros módulos desse curso e não será melhor detalhado 

aqui neste trabalho, em especial nas unidades 3 e 4 do Módulo II.  

3.2.2.1 Avaliação da segurança da barragem 

O objetivo da avaliação de segurança de barragens é determinar as condições 

relativas à sua segurança estrutural, funcional e hidrológica, identificando os 

problemas, suas causas e recomendando reparos preventivos e corretivos, 
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restrições operacionais e estudos para solução dos problemas. Os processos de 

“monitoramento de barragens”, também denominados “auscultação de barragens”, 

são compostos de inspeções visuais e instrumentação com o objetivo de coletar 

informações que permitam uma adequada avaliação. Esses processos são 

contínuos e devem atuar nas três fases da vida de uma barragem: projeto e 

construção, primeiro enchimento do reservatório e operação ou exploração. 

As principais ferramentas do monitoramento de barragens são as inspeções visuais 

e a instrumentação. Essas ferramentas são complementares entre si e, enquanto a 

primeira constitui excelente instrumento de avaliação global da performance das 

estruturas, a segunda agrega informações pontuais, por vezes dificilmente 

detectadas pelo olho humano, por mais treinado que esse seja. 

As atividades de auscultação estão assim intrinsecamente ligadas aos PAEs, visto 

que a qualidade na detecção, avaliação e classificação das emergências garantirá o 

melhor funcionamento dos procedimentos de notificação e atuação das equipes de 

resposta. 

Biedermann (1997) apud Viseu (2006) considera que deve ser dada atenção 

particular às inspeções visuais, já que a experiência comprovou que cerca de 70% 

de todas as situações de emergência podem ser identificadas visualmente. Isso se 

deve, principalmente, ao fato de que as inspeções visuais permitem uma avaliação 

mais global do comportamento das estruturas, enquanto que a instrumentação 

permite uma avaliação mais pontual. 

3.2.2.2 Níveis de segurança, de alerta ou de emergência 

Os níveis de segurança orientam os envolvidos na definição do grau de perigo em 

situações de emergências auxiliando nas tomadas de decisão e indicando os passos 

a serem seguidos após a identificação de uma situação que possa colocar em risco 

a segurança da barragem. Essa classificação deve ser escolhida cuidadosamente, 

para que os responsáveis pelas repostas a emergências, tanto das barragens 
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quanto das comunidades a jusante, as compreendam clara e rapidamente quando 

enviarem e receberem notificações. A sua utilização influencia significativamente a 

eficiência das etapas que sucedem a sua definição durante uma emergência, 

devendo a sua utilização ser a mais correta e rápida possível. 

Usualmente, são adotados três ou quatro níveis de segurança, que podem estar 

caracterizados em cores, números ou letras. 

Nos Estados Unidos (FERC, 2007) e na Suíça (MARTINS, VISEU, RAMOS, 1999), 

são propostos, geralmente, três níveis de classificação para emergências: dois, 

envolvendo risco de ruptura, e um para emergências sem risco de ruptura. No 

primeiro nível, considera-se que foi registrado um acidente e que a ruptura é 

iminente ou já ocorreu, enquanto no segundo, uma situação potencial de ruptura 

está se desenvolvendo e pode ou não ser controlada. O terceiro nível prevê uma 

situação anormal de operação ou o registro de um incidente sem a expectativa de 

ruptura. 

Outros autores propõem uma classificação em quatro níveis, com o acréscimo de 

um nível de controle de rotina, onde os eventos detectados não implicam o aumento 

de perigo para a barragem (ESPANHA, 1995; ALMEIDA, 1999 e MI, 2002). Viseu 

(2006) apresenta uma estrutura em 4 níveis, conforme mostrado na tabela 1. Nessa 

estrutura, os nomes dos níveis de segurança são dados em função da cor que os 

representa e se referem tanto às inundações provocadas pela ruptura da barragem 

quanto àquelas relativas à propagação de cheias naturais. 
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Tabela 1 – Níveis de segurança e situações em que são ativados 

 
Nível de 
Perigo  

 

Situações 

NORMA
L 

Probabilidade de acidente desprezível. 

Plano de Segurança da Barragem - monitoramento rotineiro e ações corretivas de deteriorações que 
não comprometem a segurança estrutural. 

Quando não foram encontradas anomalias ou as anomalias encontradas não comprometem a 
segurança da barragem, mas devem ser controladas e monitoradas ao longo do tempo. 

As previsões meteorológicas não indicam condições adversas. 

AMARE
LO  
OU  

ATENÇÃ
O 

Probabilidade de acidente baixa. 

Quando as anomalias encontradas não comprometem a segurança da barragem a curto prazo, mas 
devem ser controladas, monitoradas ou reparadas ao longo do tempo.  

Obriga a um estado de prontidão na barragem onde serão necessárias as medidas preventivas e 
corretivas previstas e os recursos disponíveis para evitar um acidente. 

Eventual rebaixamento do reservatório (depende da avaliação técnica da situação). 

O fluxo de notificações do PAE é apenas interno, a menos que sejam necessárias descargas 
preventivas ou o rebaixamento do reservatório. 

É conveniente testar os sistemas de comunicação neste momento. 

LARANJ
A 

OU  
ALERTA 

Probabilidade de acidente elevada. 

Cenário excepcional e de alerta 

“Espera-se que ações a serem tomadas evitem a ruptura, mas pode sair do controle.” 

A exploração do reservatório deverá ser interrompida. Esvaziamento do reservatório. 

Entende-se que a segurança do vale à jusante está gravemente ameaçada e será necessário acionar 
os procedimentos de comunicação e notificação externos previstos no PAE. 

Avaliar a necessidade de evacuação interna. 

A Defesa Civil avalia a necessidade de evacuação externa. 

VERMEL
HO 
OU 

EMERG
ÊNCIA 

Acidente inevitável - catástrofe iminente. 

A ruptura é iminente, inevitável,  já iniciou ou já ocorreu.  

Segurança do vale à jusante está gravemente ameaçada.  Acionar os procedimentos de comunicação 
e notificação previstos no PAE e as ações emergenciais previstas no PEE das comunidades à 
jusante. 

Evacuação necessária. 

Fonte: Adaptado de Balbi, 2008. 

Usualmente, os níveis de operação aplicados à instrumentação não estão 

associados aos níveis de segurança e alerta da barragem, restringindo-se a um 

primeiro nível de avaliação de rotina da segurança, devendo ser considerados 

alertas internos (ASCE, 2000). Entretanto, alguns instrumentos, como acelerômetros 

e sismômetros, podem fornecer dados muito diretos da ocorrência de um grande 



 

 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Material produzido no âmbito do Convênio nº 001/ANA/2011 – SICONV nº 756001/2011, firmado entre 
a Agência Nacional de Águas - ANA e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu - Brasil - FPTI. 

43 

sismo ou da própria ruptura. Na barragem de Alqueva, em Portugal, por exemplo, 

esses instrumentos são os únicos que estão diretamente ligados ao sistema de 

alerta, que é ativado quando atingem valores pré-estabelecidos. É um caso raro para 

o qual os instrumentos de auscultação ativam automaticamente o sistema de alerta 

sem o julgamento humano. 

3.2.2.3  Modos de falha – indicadores e seus limites 

Historicamente, as principais causas de ruptura de barragens de concreto, no 

mundo, são problemas de fundação. Para barragens de terra e de enrocamento, as 

causas mais comuns são o galgamento e a erosão interna no maciço da barragem e 

na fundação. Nas barragens tipo gravidade, as causas mais comuns são 

galgamento e erosão interna na fundação (ICOLD, 1995). 

Geralmente, os eventos externos que causam essas rupturas estão relacionados às 

cheias extremas a montante (induzidas ou naturais), aos problemas na operação ou 

no funcionamento dos extravasores, aos sismos e a atos de vandalismo ou 

sabotagem. Os eventos internos estão relacionados à evolução de deteriorações 

causadas pelos eventos supracitados ou pelo comportamento da própria barragem. 

À exceção dos sismos e dos atos de vandalismo, os demais modos de falha, 

normalmente, podem ser evitados ou previstos com certa antecedência ou, pelo 

menos, apresentam sintomas identificáveis antes que evoluam a ponto de romper a 

barragem.  

Os indicadores de falha importantes para a elaboração de um PAE estão, portanto, 

relacionados aos eventos ou situações potencialmente perigosos às estruturas e a 

sua análise deverá ser cuidadosa, seguindo guias e procedimentos específicos de 

orientação com as causas prováveis, as principais ações corretivas e os limites 

associados aos níveis de segurança adotados. 

São inúmeros os itens a serem monitorados, mas o PAE deve focar aqueles cuja 

evolução poderá ameaçar a segurança das estruturas do barramento, que indicam 
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fenômenos ou situações como os que são apresentados abaixo (adaptado de 

ESPANHA, 2001): 

Internos 

 Transbordamento; 

 Erosão interna no maciço ou na fundação; 

 Movimentos diferenciais; 

 Deslizamentos dos taludes ou das ombreiras; 

 Infiltrações e subpressões no maciço; 

 Deformações anormais e recalques; 

 Fissuras, trincas ou cavidades; 

 Água nas galerias e drenagens; 

 Erosões e cavitações (turbulências); e 

 Operação dos equipamentos. 

Externos 

 Cheias naturais extremas; 

 Sismos; 

 Deslizamentos de encostas nas margens do reservatório; 

 Vertimentos de grandes vazões das barragens a montante ou sua ruptura; 

 Fogos ou atos de vandalismo; 

 Ações bélicas ou atos de sabotagem; e 

 Outras causas. 

 

Os principais problemas que afetam as barragens de concreto, de terra e estruturas 

anexas, os seus indicadores, consequências e medidas reparadoras podem ser 

encontrados na bibliografia especializada brasileira como o “Manual de Segurança e 

Inspeção de Barragens” (MI, 2002), “Auscultação e Instrumentação de barragens no 
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Brasil” (CBDB, 1996) ou ainda na literatura internacional, como o “Safety evaluation 

of existing dams - SEED Manual” (USBR, 1983), que foi traduzido para o português 

em 1987 pela Eletrobrás. Fusaro (2007) propõe uma série de questões a serem 

estudadas e investigadas durante a avaliação do comportamento das estruturas do 

barramento.  

Grande parte dos indicadores utilizados para determinação dos níveis de segurança 

vem dos parâmetros que são monitorados para responder a essas perguntas. 

Definidos os principais eventos ou situações que ameaçam a segurança do 

barramento, é necessário apresentar quais serão os indicadores utilizados no seu 

monitoramento e quais os limites para sua classificação em cada nível de 

segurança. Serão apresentados, a seguir, apenas indicadores utilizados que 

compõem o barramento, como barragens, vertedouros e tomadas d’água, cuja falha 

poderia resultar na propagação de cheias a jusante.  

Indicadores utilizados nas inspeções visuais 

As inspeções visuais são responsáveis pelo monitoramento dos indicadores 

qualitativos, que devem apresentar níveis de controle e alerta, orientando os 

inspetores na definição dos respectivos níveis de segurança. Esses níveis são 

baseados no grau de ameaça que uma deterioração pode causar à segurança das 

estruturas. Em alguns casos, as deteriorações indicadas nas inspeções podem ser 

analisadas em conjunto com os instrumentos, o que leva a uma avaliação mais 

fidedigna do real nível de risco apresentado pela barragem. A orientação, quanto aos 

níveis de controle para definição dos níveis de segurança, pode ser feita através de 

uma tabela indicativa. A Tabela  é um exemplo de ocorrências, suas principais 

consequências em potencial e os respectivos níveis de alerta relacionados. 

Para a maior parte dos indicadores é possível determinar, previamente, apenas os 

níveis de segurança 0 e 1, principalmente para aqueles relativos a eventos internos 
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às estruturas. Isso se refere a uma primeira aproximação e a classificação em níveis 

maiores dependerá quase sempre do julgamento de um especialista. 

Indicadores utilizados na interpretação dos dados da instrumentação 

Os instrumentos normalmente são instalados para monitorar um possível modo de 

ruptura. É necessário que sejam confiáveis e que seus limites estejam estabelecidos 

de forma a orientar os processos de tomada de decisão. Como foi visto no item 

relativo à análise da instrumentação, esses limites geralmente são divididos em três 

categorias e, para aplicação do PAE, serão tratados como dois níveis de segurança: 

normal, para a situação de mudança de tendência no seu comportamento até o 

momento que se determine que essa tendência indicie uma deterioração na 

estrutura, instante em que esses indicadores passam a ser tratados dentro do 

segundo nível – no qual serão adotadas as primeiras medidas preventivas e de 

monitoramento intensivo, como será visto adiante. 

Tabela 2 – Exemplos de ocorrências e seus níveis  
Ocorrência 
excepcional Conseqüências  Nível de alerta  

Cheias  

Aumento excessivo do nível de água no reservatório 
Possibilidade de galgamento  

Definido com 
base em 
indicadores 
quantitativos  

Sismos  
Risco de ruptura da barragem  
Falha na operação dos órgãos de segurança da 
barragem  

Idem  

Falha de órgãos de 
segurança ou de 
equipamento de 
operação  

Falha na operação de mecanismos, perda de 
alinhamento de órgãos hidráulicos  
Impossibilidade de manobra ou de esvaziamento do 
reservatório   

Verde (i.e., pode 
afetar a 
funcionalidade da 
barragem)  

Redução da capacidade de vazão, aumento 
excessivo do nível de água no reservatório, 
possibilidade de galgamento  

Amarelo/Laranja 
(i.e., pode afetar 
a segurança da 
barragem)  

Falha dos sistemas 
de alerta e de aviso  

Impossibilidade de notificação  Verde/Amarelo 

Impossibilidade de aviso  Amarelo/Laranja 

Falha dos 
equipamentos de 
medição e 
aquisição  

Falta de dados de observação  
 

Verde  
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 Fissuração, infiltrações no corpo da barragem e 
fundação e movimentos diferenciais; Fenômenos de 
deterioração no concreto; Instabilidade estrutural, 
risco de ruptura  

Definido com 
base em 
indicadores 
qualitativos 
pormenorizados  

Anomalias 
relacionadas com o 
comportamento 
estrutural  Conjunto de grandezas (deslocamentos horizontais e 

verticais, movimentos de juntas, vazões e sub-
pressões) a definir no final do primeiro enchimento  

A definir, com 
base em 
indicadores 
quantitativos, de 
acordo com o 
comportamento 
da obra durante o 
primeiro 
enchimento  

Ruptura de 
barragem a 
montante   

Sem possibilidade de galgamento  
Possibilidade de galgamento  

Verde/Amarelo 
Laranja/Vermelho  

 Obstruções a jusante  Verde  

Deslizamentos de 
encostas  

Geração de ondas anormais (sem possibilidade de 
galgamento)  

Verde/Amarelo  

 Possibilidade de galgamento  Laranja/Vermelho  

Sabotagem, 
ameaça de bomba 
ato de guerra  

Possibilidade de afetar a funcionalidade da barragem  Verde  

Possibilidade de afetar a segurança da barragem  Amarelo  

Possibilidade de afetar a segurança da barragem  Laranja  

Perigo de instabilidade ou ruptura  Vermelho  

Incêndios florestais  
Possibilidade de afetar a funcionalidade da barragem  Verde  

Possibilidade de afetar a segurança da barragem  Amarelo  

Acidentes pessoais, 
incêndios, 
inundações e 
vandalismo na 
central hidrelétrica, 
POC e pontos 
importantes  

Eventual impossibilidade de operar a distância órgãos 
de manobra  
Eventual impossibilidade de notificação e de aviso  

Verde (pode 
afetar a 
funcionalidade) 
Amarelo (pode 
afetar a 
segurança)  

Fonte: VISEU E ANTÃO da SILVA, 2004. 

Procedimentos de ação 

Os procedimentos de ação tratam da preparação para agir baseado no planejamento 

prévio de ações que devem ser tomadas ao se detectar qualquer anomalia ou 

evento que ameace a barragem. Visam manter a segurança estrutural do 

barramento antes da ocorrência de um acidente e, caso esse ocorra, garantir que 

todos os envolvidos na operação da barragem e autoridades no vale a jusante sejam 

avisados para agir, evitando consequências mais graves. Segundo Viseu (2006), “a 

dificuldade em fornecer a resposta adequada à anomalia ou perigo que afeta uma 
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barragem pode ser uma das principais causas para a falha de um alerta útil em 

casos de ruptura de barragens”.  

O estado de prontidão contempla, essencialmente, duas fases que devem funcionar 

integradas:  

 Fase de tomada de decisão, na qual procedimentos preventivos e corretivos de 

resposta a problemas nas estruturas do barramento ou a eventos externos são 

atribuídos aos envolvidos e são previstos os meios para sua execução; e 

 Fase de notificação, com procedimentos específicos de notificação e alerta 

associados a um sistema eficiente de comunicação. 

Essas fases devem levar em consideração vários tipos de situações e adversidades 

para que o estado de prontidão seja garantido e seja eficiente, quando uma resposta 

for necessária. Segundo FERC (2007), as ações devem ser planejadas 

considerando-se: 

 a vigilância constante através de sensores, câmeras e observadores;  

 as respostas durante a noite, finais de semana e feriados e períodos de clima 

adverso; 

 manutenção de acessos ao local; 

 suprimentos de emergência; e 

 sistemas alternativos de comunicação. 

Os planos de ação podem ser divididos em quatro conjuntos principais:  

 os procedimentos de ação imediata, preventivos e corretivos (o que fazer?);  

 as funções e responsabilidades de cada um na cadeia de decisões (quem 

faz?); 

 os recursos humanos e materiais necessários; e 
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 os procedimentos de comunicação e notificação. 

3.2.3.1 Fase de tomada de decisões 

Os procedimentos preparados para essa fase são materializados em planos de 

ações de resposta a ameaças. Essa resposta consiste na aplicação de normas de 

atuação elaboradas em fases anteriores aos desastres, testadas convenientemente. 

São acionadas em situações que tirem o barramento de sua condição normal de 

segurança e devem estar previstas em função do evento detectado e dos níveis de 

segurança classificados a partir da análise dos indicadores apresentados e seus 

respectivos níveis de segurança e alerta. 

Os procedimentos de ações preventivas e corretivas são normalmente apresentados 

na forma de uma lista que é associada a cada nível de controle e à ocorrência 

excepcional. As medidas corretivas são normalmente constituídas por obras de 

estabilização e reforço do corpo ou da fundação da barragem, obras de drenagem e 

intervenções nos equipamentos eletromecânicos de extravasão. 

As medidas preventivas em caso de anomalias, em qualquer nível de segurança, 

visam manter a estabilidade das estruturas até que seja possível avaliar a situação e 

agir adequadamente. Essas medidas podem ser essencialmente operativas. Dentre 

as medidas preventivas, provavelmente as que causam mais impacto são as que 

envolvem a operação do reservatório da própria barragem e das demais da cascata. 

Segundo Hope (2007), ocorrem preventivamente cerca de seis deplecionamentos de 

grandes reservatórios por ano somente no Reino Unido. 

Espanha (2001) sugere que o deplecionamento deve ser adotado, se possível, na 

maioria das situações de emergência, já que o nível do reservatório está associado à 

grande maioria dos esforços aplicados sobre a barragem, tanto estruturais como 

hidráulicos. No PAE deverá ser estabelecida a velocidade máxima aconselhável de 

esvaziamento, de forma a evitar danos aos taludes e ao vale a jusante. O 

rebaixamento do reservatório elimina, na prática, a ameaça para a população, que 
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só será evacuada se não houver tempo para esvaziá-lo (VISEU, 2006). Essa medida 

deverá ser, sempre que possível, definida pelo Coordenador Técnico do PAE, a 

menos que a necessidade seja imediata ou não envolva riscos estruturais, e deverá 

sempre seguir a Instrução Operativa existente para a operação do reservatório. Essa 

instrução deve prever autonomia ao operador local na tomada de decisões, no caso 

de falha na comunicação com o centro de operações.  

A legislação espanhola prevê que a decisão de se rebaixar o reservatório será de um 

“Comitê Permanente”, contemplado no Regulamento da Administração Pública de 

Água e do Planejamento Hidrológico (Real decreto 927/1988, 28 de julho), salvo 

casos de imediata e grande necessidade.  

A operação conjunta de reservatórios da cascata consiste em solicitar aos 

operadores de barragens a montante (quando existem) que retenham o máximo de 

água possível e reduzam suas descargas e, àqueles das barragens a jusante, que 

descarreguem o máximo de água possível, para aumentar o respectivo volume de 

espera. Essas solicitações devem ser feitas seguindo o fluxo de notificações previsto 

no PAE e, no caso das grandes barragens de hidrelétricas, envolvem a comunicação 

com alguma entidade externa.  

No Brasil, a coordenação operativa dos reservatórios de grandes usinas em 

operação normal é do ONS - Operador Nacional do Sistema e, na emergência, é do 

proprietário, que mantém a comunicação com o ONS e com os operadores das 

usinas a jusante. O conceito de emergência adotado pelo ONS é quando a vazão 

que passa pela usina é maior que a vazão de restrição estimada para o rio a jusante, 

que geralmente envolve o tipo de uso e ocupação nas planícies de inundação. A 

figura 4 mostra um exemplo de medidas de intervenção associadas a um problema 

detectado na barragem. 
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Figura 4 – Exemplo proposto de medidas de intervenção para um problema detectado 

 

Fonte: Nota do autor. 
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3.2.3.2 Recursos Humanos – funções e responsabilidades dentro do plano 

O fluxo de tomada de decisão com a determinação de seus responsáveis e suas 

funções deve ser elaborado segundo uma estrutura mínima, mas sempre adequada 

à estrutura da empresa mantenedora da barragem. Geralmente as empresas 

possuem uma estrutura organizacional para a operação normal e outra para 

emergências, como é o caso apresentado na figura 5, da barragem de Irabia, na 

Espanha.  

 

Figura 5 – Organograma da barragem de Irabia, na Espanha  

 

Fonte: SORALUCE, 2003. 

A definição dos responsáveis pelas ações é fundamental para possibilitar a 

elaboração ao fluxo de comunicação, como será visto adiante. Uma possível 

organização para lidar em situações de emergências é apresentada na figura 6.  

A adoção de um responsável pelo plano e pelas tomadas de decisões técnicas mais 

importantes é comum na maioria dos guias para elaboração de PAEs pesquisados. 

Trata-se, normalmente, do responsável pela exploração da barragem, que assume a 

função de responsável pelo PAE. A terminologia dada a essa função varia em cada 

país, sendo comum adotar-se o termo “Diretor do Plano”. Neste trabalho, será 

chamado de Coordenador Executivo. 
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Dentre as funções do Coordenador Executivo, relativas à segurança da barragem, 

alguns guias o colocam como responsável pela avaliação das situações 

emergenciais e classificação dos níveis de segurança, intensificação da vigilância ou 

monitoramento, determinação da execução das medidas técnicas ou de exploração 

necessárias para a diminuição do risco, manutenção permanente do nível de 

informação adequado para os organismos públicos envolvidos na gestão da 

emergência e emissão do alarme, quando os níveis de alerta remetem a uma 

probabilidade de acidente considerável. 

Figura 6 - Organograma para situações de emergência 

 
Fonte: Nota do autor. 
 

Referências como Defra (2006), Viseu (2006), Espanha (2001) e FERC (2007) 

apontam as responsabilidades do coordenador executivo e suas atuações em todos 

os níveis de segurança. Suas funções gerais devem ser definidas na 
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regulamentação específica, lembrando que o mesmo contará com uma estrutura 

organizacional para cumprir a maior parte delas. Os documentos citados consideram 

somente a participação do Coordenador Técnico, não descrevendo essa estrutura 

organizacional.  

Dadas as funções que deve exercer, é importante que o coordenador executivo 

tenha condições de compreender bem as emergências e tomar decisões 

tecnicamente, em cenários envolvendo cheias extremas, que conheça da área de 

hidrometeorologia, e, para cenários envolvendo ameaças às estruturas, que conheça 

da área de segurança e manutenção civil. Em muitas barragens, o responsável pela 

operação é diferente do responsável pela manutenção civil ou gestão do reservatório 

e, mesmo onde fazem parte da mesma estrutura organizacional, há distinções. 

Portanto, tornam-se necessárias as coordenações técnicas, subordinadas à 

executiva, responsáveis pelas ações de resposta a eventos que possam pôr em 

risco a segurança estrutural da barragem (coordenação técnica de segurança de 

barragem) ou hidrológica (coordenação técnica hidrológica).  

A coordenação técnica é a principal responsável pelo controle e resposta a esses 

riscos e a coordenação executiva deve ser informada, periodicamente, das 

deteriorações e da situação dos indicadores e, imediatamente, quando esses 

atingirem níveis que interfiram na operação normal da barragem, como, por 

exemplo, a sua interrupção ou rebaixamento do NA. Em contrapartida, a detecção 

de quaisquer situações anormais envolvendo as estruturas do barramento ou 

variações hídricas deverá ser imediatamente reportada às coordenações técnicas. 

Nas condições que envolvem a atuação das três coordenações, será instituído o 

Comitê de Emergência, do qual partirão as decisões das ações a serem tomadas 

para evitar os desastres. 

A primeira função do Coordenador Técnico é visitar o local onde se detectou uma 

anomalia e classificar a estrutura segundo os níveis de segurança estabelecidos no 

PAE. As funções seguintes consistem no monitoramento intensivo, na execução de 
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medidas preventivas e corretivas, na informação e notificação aos envolvidos 

internamente, às autoridades externas locais e aos operadores das barragens a 

jusante. 

As coordenações técnicas costumam atuar no monitoramento rotineiro dos fatores 

de risco e na detecção dos eventos e situações causadoras de emergências. 

Possuem assim uma participação extremamente proativa, sendo em grande parte 

das vezes são os responsáveis pela detecção das principais anomalias, já partindo 

para implementar medidas corretivas ou preventivas. Como as situações 

emergenciais mais frequentes são as de riscos hidrológicos, a coordenação 

hidrometeorológica deverá informar à de segurança de barragens sempre que a 

condição normal de operação do reservatório for ultrapassada, como, por exemplo, a 

previsão ou própria redução da borda livre de operação ou operações extremas dos 

extravasores. 

Um comitê diretivo deve ser envolvido sempre que a situação estiver saindo do 

controle e o alerta à população a jusante for obrigatório, pois dele dependerão 

algumas decisões e autorizações pertinentes à sua hierarquia na empresa, como 

aprovação de recursos emergenciais ou a comunicação com a imprensa e 

governantes.  

Algumas empresas operam e mantêm uma quantidade muito grande de barragens e 

optam por dividir a coordenação da operação e da manutenção em diferentes 

equipes que serão tratadas aqui por Supervisão Técnica Regional Local. Essas 

equipes geralmente possuem um contato mais próximo com a operação da 

barragem e estão mais envolvidas com indicadores do comportamento de suas 

estruturas. Nesses casos, é interessante que as funções iniciais como classificação 

do nível de segurança, as medidas corretivas e preventivas sejam gerenciadas por 

essas equipes de coordenação locais. Ainda assim, sempre que houver iminência de 

acidente, o Coordenador Técnico deverá ser, obrigatoriamente, notificado e ele 

deverá agir conforme o estabelecido no PAE. 
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As equipes responsáveis pelo monitoramento hidrometeorológico, normalmente, são 

distintas das equipes de manutenção. Entretanto qualquer cenário hidrológico que 

implique o aumento dos cuidados a jusante deverá ser notificado à Coordenação 

Técnica do PAE. 

As equipes de apoio são aquelas que os coordenadores utilizam para executar as 

ações e promover adequadamente a comunicação. Uma das formas possíveis de 

organização é dividir as equipes de acordo com as ações que desenvolverão: 

 Operação e manutenção eletromecânica, responsável pela operação adequada 

dos equipamentos de descarga principalmente; 

 Manutenção civil, responsável pela execução das medidas de resposta às 

anomalias identificadas nas estruturas do barramento; 

 Logística, responsável pelo apoio às operações de emergência, segurança de 

acessos, alimentação etc; 

 Comunicação, responsável pelos processos de notificação e comunicação 

externos, a autoridades, população, meios de comunicação e outras empresas; 

e 

 Equipe de apoio externa (recursos extra barragem), responsáveis pela 

execução ou análise das anomalias - é o caso dos consultores, entidades 

externas e fornecedores de materiais e serviços. 

As quatro primeiras são compostas de recursos humanos internos e deve-se 

assegurar que estejam disponíveis em situações potenciais de acidentes. Para isso, 

devem ser listadas no PAE os responsáveis por cada equipe e os respectivos 

suplentes. Deve-se treinar todo o pessoal envolvido nas atividades inerentes às suas 

equipes. A equipe de apoio externa é composta por consultores, prestadores de 

serviço e fornecedores de material e esses são acionados para prover conhecimento 

técnico, recursos humanos e materiais, respectivamente. 
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3.2.3.3 Recursos materiais 

São os recursos necessários durante as situações e ações de emergência. Fazem 

parte os meios de comunicação, de aviso e de transporte, equipamentos para 

fornecimento de energia, materiais de segurança e de construção civil para reparos 

emergenciais. Esses recursos podem ser fixos, mobilizáveis ou exigir renovação. 

Os recursos fixos são constituídos pelos sistemas de vigilância, de comunicação, de 

aviso e pelos sistemas de alimentação de energia elétrica para os equipamentos 

vitais da barragem. Esses últimos, geralmente, são compostos por grupos geradores 

de emergência, movidos a óleo diesel e devem estar preparados para atender aos 

equipamentos de acionamento dos extravasores, a iluminação do paramento de 

jusante, das galerias de inspeção e circuitos elétricos dos centros de comando. Nas 

usinas menores, pode-se avaliar a utilização de equipamentos manuais no 

acionamento dos equipamentos de descarga, mas deve-se considerar a eficácia 

desses métodos, de forma a não impor tempos grandes nessa operação. 

A vigilância envolve os meios pelos quais a barragem é monitorada. Os operadores 

muitas vezes estão localizados em áreas potencialmente inundáveis, mais distantes 

da barragem, e têm um tempo muito curto para procurarem um lugar seguro. Nesse 

caso e nos casos em que a barragem é operada a distância (tele-operada), é 

recomendável que seja previsto um sistema de vigilância remota que inclua 

instrumentação e telemetria. São exemplos as leituras freqüentes do nível d’água do 

reservatório, o monitoramento da barragem através de câmeras e os sismômetros. 

Alertas devem estar associados a mudanças bruscas que indiquem algum problema. 

Os equipamentos devem dar respostas instantâneas para facilitar a ação imediata 

dos operadores. Pode ser recomendável enviar um observador para a barragem, 

durante períodos com previsão de grandes vazões, munido de aparelhos portáteis 

de comunicação. 
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O PAE deve descrever como é monitorada a barragem e explicar como os sistemas 

de alerta serão ativados. Se não há um sistema remoto de vigilância, o plano deve 

conter essa informação. 

Os recursos mobilizáveis e renováveis dizem respeito àqueles que a usina deverá 

dispor para responder a emergências e devem ser inventariados para efetuar essa 

gestão. Alguns podem já existir em alguma quantidade na própria área da barragem, 

mas podem ser necessários itens adicionais ou renovação dos que já existem, caso 

não sejam suficientes. Dentre os mobilizáveis, existem: os equipamentos 

especializados, como gruas, caminhões e tratores; os meios de transporte para a 

evacuação das equipes da operação da barragem e possíveis operações de aviso a 

jusante; os meios de transporte fluviais; e os equipamentos de segurança auxiliares 

como geradores móveis, lanternas ou outros materiais de iluminação, meios 

portáteis de amplificação da voz e outros meios de comunicação suplementares. Os 

planos devem prever, ainda, a renovação de recursos como combustíveis e 

lubrificantes, materiais para primeiros socorros e materiais diversos para 

manutenção e reparo de equipamentos eletromecânicos ou de estruturas civis.  

Quando uma barragem está sujeita a um risco conhecido, podem-se prever recursos 

materiais visando às emergências mais prováveis de ocorrerem, para garantir as 

operações e as ações por um determinado período de tempo, já possuindo, às 

vezes, alguns equipamentos móveis e material estocado, inclusive areia, brita e 

jazidas de terra para possíveis intervenções no barramento. Ainda assim, é preciso 

inventariar os recursos que podem ser necessários emergencialmente, listando as 

formas de obtenção, os seus locais e o tempo para a sua mobilização. Devem ser 

consideradas as prefeituras e empresas privadas (como os depósitos de materiais 

de construção ou construtoras e empreiteiras, além dos postos de combustíveis).  

É necessário prever iluminação para os vertedouros e barragem para facilitar as 

ações nesses locais durante a noite. A iluminação pode ser fixa ou mobilizável e 

deve ter um sistema de energia confiável. 
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Devem-se prever as condições dos acessos durante as emergências, sua obstrução 

ou não e os meios alternativos de chegar ao local do acidente. Em alguns casos 

pode ser necessário mobilizar barcos, helicópteros e veículos apropriados. 

Estruturas de apoio (Centro de Operações de Emergência) 

O Centro de Operações de Emergência (COE) é o local onde o Comitê de 

Emergência deverá se reunir para monitorar e gerenciar as ações em situações 

extremas. O COE deve possuir sistemas de comunicação e de energia confiáveis e 

será o principal local de onde será possível recolher e disseminar informações, 

coordenar e emitir ordens para ações, mobilizar e gerir recursos, manter e arquivar 

registros do desenvolvimento da situação e dos custos relacionados com as 

operações de emergência e manter a comunicação com os agentes envolvidos no 

controle da situação de emergência. É onde estarão sediadas as interfaces de 

comunicação com as entidades envolvidas na gestão da emergência e as 

autoridades de defesa civil. Tendo em consideração que as emergências ligadas a 

eventos hidrológicos são mais comuns, tem-se maior utilização do COE nessas 

situações. Salvo quando a magnitude do evento exigir uma presença no local, 

grande parte das decisões poderá ser tomada à distância, assim como a 

comunicação com as autoridades de defesa civil. 

No caso de riscos estruturais, poderá ser conveniente dividir o COE em dois - um 

corporativo e outro local, de forma que no COE corporativo fiquem os níveis 

hierárquicos mais altos envolvidos nas tomadas de decisão (comitê diretivo) e no 

local os principais responsáveis pela execução das ações. Essa medida visa à 

agilizar os processos de tomada de decisões técnicas para atuação mais imediata. O 

COE local é denominado Sala de Emergência e deve ficar, preferencialmente, 

próximo à barragem, em local seguro e com visibilidade.  

A Diretriz espanhola estabelece como obrigatória a existência de uma sala de 

emergência para cada barragem ou conjunto de barragens de um mesmo 
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reservatório (ESPANHA, 2001). Viseu (2006) descreve a sala de emergência como 

sendo um Posto de Observação e Comando onde o Diretor do Plano e os recursos 

humanos internos deverão permanecer em situação de alerta, localizado em uma 

zona segura e de preferência com possibilidade de observação visual da barragem. 

Em Portugal, as salas de emergência são consideradas imprescindíveis, embora 

muitas barragens ainda não as possuam. No Canadá, por exemplo, a BCHydro 

possui centros de emergência locais, nas próprias barragens, e outros corporativos, 

centralizados (FUSARO, 2004). 

Na Sala de Emergência, a coordenação técnica deverá se reunir com a coordenação 

executiva ou com a operação, para gerenciar as operações de emergência em nível 

local, a partir de orientações centralizadas no COE corporativo. Quando a 

coordenação executiva está descentralizada, a sua comunicação com o COE deverá 

ser assegurada por meios de comunicação confiáveis e permanentes.  

No caso de uma estrutura organizacional com muitas barragens, poderá ser 

necessário criar COEs regionais para atender a um grupo de barragens. É 

importante assegurar que o acesso ao COE não seja interrompido, principalmente 

pela ruptura da barragem. 

A figura 7 mostra um exemplo de sala de emergência muito simples, disponível na 

barragem portuguesa de Penacova. Essa sala, embora simples, permite a 

visualização constante da barragem, possui os comandos para operação do 

vertedouro (uma sirene) e é dotada de um sistema de comunicação por rede celular 

GSM, telefonia e rádio, possibilitando a operação a distância e troca de mensagens 

entre os envolvidos. 
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Figura 7 - Sala de emergência da barragem de Penacova, em Portugal 

 

Fonte: BALBI, 2007. 

3.2.3.4 Fase de notificação 

Os procedimentos de notificação compreendem, essencialmente, a determinação do 

fluxo e dos meios de comunicação entre pessoas e entidades e a forma como 

deverão ser as mensagens. A instalação e a manutenção de meios de comunicação 

que permitam o funcionamento eficaz de toda a cadeia de notificação são 

fundamentais e fazem parte do estado de prontidão.  

A fase de notificação é basicamente um conjunto de procedimentos de alerta que 

envolvem a comunicação estabelecida entre os agentes responsáveis pela 

segurança da barragem e da defesa civil, indicativa de que existe, ou que poderá 

existir, uma situação de emergência. Deve-se considerar o fluxo de comunicação 
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entre os envolvidos no nível interno da barragem (alerta interno), entre as 

coordenações e as autoridades externas e, quando for uma exigência legal, os 

sistemas de alarme às pessoas nas zonas imediatamente a jusante da barragem 

considerada no auto-salvamento. 

A notificação deve ser feita ao responsável pelo PEE (Plano de Emergência Externo) 

a jusante, ou ao serviço de plantão 24 horas, vinculado ao sistema de Defesa Civil, 

que deverá avisar aos demais agentes utilizando os procedimentos de alerta 

definidos no respectivo plano. 

O sistema de alarme, também chamado de sistema de aviso, é considerado aquele 

estabelecido para avisar à população no vale a jusante, o que, segundo Viseu 

(2006), é uma atribuição da Defesa Civil. Embora a própria autora considere que 

pode ser conveniente o alarme estar contemplado no PAE, no sentido de que 

aumenta o tempo para salvamento das pessoas potencialmente atingíveis. Em 

Portugal, cabe ao responsável pelo PAE fazer o aviso à população nas Zonas de 

auto-salvamento (VISEU, 2006).  

Deve-se ter sempre em mente que o treinamento da população para o auto-

salvamento deverá ser atribuição do Estado, através da Defesa Civil, assim como é 

de sua responsabilidade o aviso e a evacuação das demais populações 

potencialmente atingíveis.  

Os procedimentos de alarme serão tratados no capítulo referente aos Planos de 

Emergência Externos, juntamente com os procedimentos de comunicação e alerta 

dos agentes envolvidos nesses planos. 

Dependendo da localização das instalações industriais associadas à barragem, é 

necessário, ainda, prever o alerta e evacuação dessas áreas. É o caso da casa de 

força e edifício de controle nas usinas hidrelétricas. 
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Fluxograma de notificações 

O fluxograma é a forma mais usual de apresentação dos procedimentos de 

notificação. Nele é mostrado quem são os responsáveis por notificar cada envolvido, 

quem deve ser notificado e em que ordem deve ser feita a notificação. Normalmente, 

todos os fluxos se iniciam com os operadores da barragem ou de um observador 

externo. Deve ser acionado o coordenador técnico, que toma decisões orientado 

pelo plano e pelo seu julgamento técnico, dando prosseguimento ao fluxo. Como 

exemplos, nas Figuras 8 e 9 são mostrados fluxogramas propostos por autores 

portugueses e estadunidenses, respectivamente.  

Segundo FERC (2007), é melhor que seja criado apenas um fluxograma para 

atender a todos os níveis de emergência, por questões de eficiência e simplicidade, 

mas podem ser criados fluxogramas por nível, sob certas condições de facilidade de 

compreensão. Podem ser usadas cores para traçar as linhas ou áreas coloridas para 

separar as fases de notificação segundo os níveis de classificação, ou ser criada 

uma lista de ações de comunicação na página posterior ao fluxograma. 

O número de pessoas a serem notificadas pela coordenação do plano deverá ser 

relativamente pequena, de forma a evitar confusão numa situação de emergência, 

melhorando assim a sua eficácia. Para os contatos diretos são incluídos todos os 

meios possíveis de comunicação com a pessoa. 

A cadeia de tomada de decisões, em situações de emergência, deverá ser definida 

de forma a não apresentar dúvidas quanto ao fluxo, aos responsáveis pelas ações e 

às ações. Os fluxogramas são formas fáceis de exibir esses dados e deverão 

apresentar os fluxos de comando e de informações relativos a cada nível de 

segurança atingido. Todos os participantes devem ser devidamente identificados e o 

poder de decisão de cada um deles deve estar claramente definido e reconhecido. 

É necessário garantir a notificação dos principais envolvidos nas ações de 

emergência e entre os centros de operações existentes, notificando as autoridades 
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responsáveis pela proteção da população quando necessário, e se a legislação 

exigir, o aviso à própria população em locais específicos. Dentre os possíveis 

envolvidos podem-se citar: 

 o proprietário da barragem; 

 o operador; 

 Autoridade de defesa civil; 

 Operadores de barragens a montante e a jusante; 

 Gerentes de estabelecimentos nas margens do rio e do reservatório; 

 Serviços de meterorologia; 

 Imprensa apropriada; 

 Agências federais, estaduais ou municipais; e 

 Residentes em áreas de risco. 

Para que o fluxograma não fique muito extenso são adotadas listas de pessoas a 

serem contatadas em casos de emergência. Deve-se ter em conta que as 

autoridades relacionadas à segurança da população, como polícia e bombeiros, 

podem receber a informação antes dos responsáveis pela barragem, já que estão 

permanentemente de plantão. 

Como exemplo de fluxo de notificação externa, o plano de emergência da barragem 

do Alqueva, em Portugal, foi formatado de forma que o seu Diretor do Plano Interno 

(Coordenador Executivo) deve alertar sempre às autoridades dos serviços 

municipais de proteção civil, de todos os municípios que abrangem a área afetada. 

Paralelamente, deve alertar aos coordenadores dos centros nacional e distritais de 

operações de socorro. Informalmente, ainda está estabelecido que, no Posto de 

Observação e Comando (equivalente ao COE), deverá estar presente um 
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representante do Sistema de Proteção Civil desde o primeiro nível de alerta. Esse 

representante estará em contato direto com o Diretor do Plano (VISEU, 2006).  

 
 

Figura 8 - Esquema geral de um eventual sistema de notificação Barragem-Vale  

 

(1) Prioridade de comunicação 

Fonte: Almeida, 2001 
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Figura 9 - Exemplo de Fluxograma de notificação 

 

Fonte: Nota do autor. 



 

 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Material produzido no âmbito do Convênio nº 001/ANA/2011 – SICONV nº 756001/2011, firmado entre 
a Agência Nacional de Águas - ANA e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu - Brasil - FPTI. 

67 

 

Meios de notificação e alerta interno 

No nível do PAE, os meios de alerta mais usuais são: 

 Telefonia fixa e fax (adequados para mensagens escritas e transmissão de 

dados); 

 Rádio; 

 Redes de fibra ótica; 

 Servidores de e-mails, conectados via telefone, rádio ou satélite; 

 Telefonia móvel (celulares); 

 Rádios móveis para comunicação; 

 Comunicadores via satélite; e 

 Sirenes. 

Deve-se prever a utilização de mais de um sistema de comunicação. Essa 

redundância deverá ser prevista tanto no tipo de comunicação quanto no número de 

canais de comunicação. Muita atenção deverá ser dada a sistemas baseados em 

rede de telefonia fixa, para que a comunicação não seja interrompida por falhas nas 

linhas que poderão estar em áreas de risco.  

Mensagens de notificação 

As mensagens e frases de alerta devem estar pré-estabelecidas, o seu significado 

deve ser claro, direto e de rápida compreensão. A mensagem de notificação a ser 

difundida pela coordenação do PAE, através dos meios de comunicação previstos, 

deverá ser, preferencialmente, falada e, sempre que possível, enviada também sob a 

forma escrita.  
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Essa mensagem normalmente deve trazer algumas informações básicas sobre a 

emergência como, por exemplo: 

 Quem está notificando e função; 

 Data e hora; 

 Situação anormal detectada ou condições da barragem; 

 Contatos; e 

 Cenário ou nível de emergência estabelecido. 

Na Figura 10 é mostrado um exemplo de notificação de emergência adotado pela 

BCHydro no Canadá.  

 

Figura 10 – Exemplo de notificação adotado pela BCHydro 

________________________________________________________________Fax 

de notificação de emergência de segurança de barragens 

____Dam Alert – Existe situação ou performance anormal da barragem 

____Dam Breach – Ocorreu a ruptura da barragem ou uma severa situação anormal 

tem grande probabilidade de levá-la a ruptura 

____Cancelamento da situação declarada de emergência 

Emergência declarada por ..................nome/posição 

Favor implementar seu Plano de Resposta a Emergências apropriado 

Fonte: FUSARO, 2004. 

As mensagens devem ser periódicas, de forma a manter os agentes da Defesa Civil 

atualizados quanto à evolução da ameaça.  

Finalização da Emergência 

Dar-se-á quando as causas que motivaram a sua declaração tiverem desaparecido. 

Normalmente é determinado pelo Coordenador Executivo. Deverão ser informadas 

às mesmas entidades envolvidas na notificação dos níveis de emergência. 
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4. CARTAS DE RISCO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

Num primeiro momento, o mapeamento das áreas de risco a jusante, no contexto 

dos Planos Emergenciais da Barragem, tem o objetivo principal de subsidiar a 

classificação das barragens quanto ao risco potencial. Assim, a cartografia com uma 

escala razoável, como 1:25.000, pode ser útil na estimativa do número de 

edificações, rodovias, ferrovias e da ocupação do solo ao longo do vale. Nessa fase, 

a caracterização exaustiva do vale não influi diretamente na classificação do seu 

grau de risco, já que, em diferentes legislações internacionais, basta ameaçar a vida 

de um pequeno grupo de pessoas para que a barragem passe a ser considerada de 

alto risco. 

Essa classificação é de grande importância, pois determinará o rigor e o grau de 

detalhamento exigido nos demais passos do planejamento de emergência da 

barragem, em um segundo momento. 

Na fase de planejamento de emergência, são realizados estudos de propagação 

mais precisos, baseados em cenários de ruptura, e será necessário maior 

conhecimento da ocupação nas áreas de risco. O zoneamento do risco é a divisão 

do território potencialmente atingido em áreas classificadas segundo o risco 

envolvido, a magnitude do dano, a vulnerabilidade e os tempos de alerta envolvidos. 

Essa informação pode ser utilizada para estimar os danos materiais e à pessoas, 

para definição do sistema de aviso, para planejamento municipal do uso e ocupação 

do solo, para definição das responsabilidades pelo alerta e evacuação etc. 

As representações gráficas desse zoneamento em imagens aéreas ou em mapas 

cartográficos compõem os mapas de inundação, os quais têm importância 

fundamental nos planos de emergência e são exigidos na maioria dos países 

estudados, em suas respectivas legislações, regulamentos e guias técnicos 

relacionados aos s. No âmbito do Política Nacional de Segurança de Barragens, o 
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mapa se insere no item de estratégia e meios de divulgação para as comunidades 

potencialmente atingidas. 

Seu principal objetivo é mostrar a extensão e o tempo esperado de uma cheia 

proveniente da ruptura de barragens, auxiliando o gerenciamento das ações de 

emergências por parte das autoridades e proprietários de barragens. Esses mapas 

devem fornecer informações para que as autoridades do vale a jusante possam 

preparar os sistemas de alerta, os planos de emergência e organizar a ocupação 

urbana ao longo do vale. 

No âmbito do PAE, os mapas de inundação auxiliam na avaliação de danos 

provenientes de um desastre e na determinação dos procedimentos de comunicação 

com as autoridades responsáveis pela defesa civil ao longo do vale. Externamente, 

o mapeamento do risco é fundamental para que as comunidades a jusante e suas 

respectivas autoridades de segurança promovam o planejamento de uso e ocupação 

do solo e de ações de resposta emergenciais provocadas por inundações. Os mapas 

devem fornecer informações suficientes para que as autoridades possam planejar 

suas ações e procedimentos de comunicação, além de melhorar a gestão do uso e 

ocupação do solo e determinar as áreas prioritárias de evacuação com suas rotas de 

fuga. 
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5 ESTUDOS DE CAUSA X EFEITO EM CENÁRIOS DE RUPTURA 

O vale a jusante sofre impactos da cheia induzida de formas distintas e o 

zoneamento de risco consiste em classificar as áreas potencialmente inundáveis em 

função do impacto, do grau de perigo e da vulnerabilidade a que estão expostas. As 

medidas de defesa civil são estabelecidas considerando esses riscos, assim como 

os estudos de estimativa de danos. As principais características hidrodinâmicas 

envolvidas nesse zoneamento são (adaptado de ALMEIDA, 2001 e FLOODSITE, 

2007): 

 Áreas atingidas (determina quais elementos em risco serão afetados, como a 

existência de aglomerados populacionais, estruturas etc.); 

 As cotas máximas dos níveis d’água ou alturas máximas (talvez a maior 

influência no total de danos); 

 Os instantes de chegada da frente de onda ou da cheia (importante nos tempos 

de alerta e evacuação); 

 Os instantes de chegada da altura máxima; 

 O valor máximo do produto da velocidade v pela altura h de água (V x H, em 

m2/s, corresponde ao perigo que a água oferece às pessoas e edificações); 

 A velocidade máxima do escoamento (que pode caracterizar a capacidade 

destrutiva); e 

 A duração das submersões (para avaliação dos custos materiais e o tempo de 

recuperação). 

Observa-se que os três parâmetros principais fornecidos pelos estudos de 

propagação necessários ao mapeamento das zonas de risco são: os tempos de 

chegada da onda de cheia, as profundidades e as velocidades do fluxo. 

Grau de perigo em função do tempo de chegada da onda 
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O tempo entre a identificação da emergência e a chegada da onda nos locais 

habitados é o primeiro parâmetro para classificação das áreas de risco de 

inundações provenientes de ruptura. O tempo eficaz de aviso, que permite às 

pessoas e às organizações prepararem a mobilização de meios e a evacuação das 

zonas mais sensíveis, talvez seja o fator mais importante na mitigação dos efeitos 

das cheias ao longo do vale (PLATE, 1997 apud ALMEIDA e VISEU, 1998). Isso 

pode ser observado no critério adotado pelo USBR em 1999 (Tabela 3) para 

estimativa de perdas de vidas em função do tempo de alerta.  É necessário, 

portanto, que as autoridades saibam exatamente o tempo disponível para atuar e 

que a operação da barragem atue para garantir esse tempo.  

Tabela 3 – Número esperado de vítimas em função do tempo de alerta  

Tempo de aviso Perda de vidas Número esperado de vítimas (NEV) 

0 a 15 minutos Significante 
NEV = 50% no número de pessoas em 

risco 

15 a 90 minutos Potencialmente significante NEV = (número de pessoas em risco)
0,6

 

Mais que 90 

minutos 

Perda de vidas virtualmente 

eliminada 

NEV = 0,0002 x número de pessoas em 

risco 

Fonte: USBR, 1999. 

Geralmente, os guias para elaboração de s pesquisados definem duas zonas de 

perigo principais: a próxima à barragem, onde as ações da defesa civil são mais 

limitadas dado o tempo de aviso reduzido, e aquelas mais distantes. As zonas 

próximas correspondem à área onde a população deverá estar preparada para sua 

própria evacuação ao ser alertada pela operação da barragem ou pela defesa civil. 

Nas zonas mais distantes considera-se que há tempo para que as autoridades 

orientem a evacuação.  

Cada país possui uma classificação de zoneamento que adota critérios específicos e 

nomenclaturas distintas. Na Suíça, a chamada “zona de segurança imediata” é 
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delimitada pela distância percorrida pela onda em duas horas (SUÍÇA, 1998). Na 

França, a zona do “quarto de hora” corresponde à distância percorrida pela onda em 

15 minutos (FRANÇA, 1999). Na Espanha (Espanha, 2001) e Portugal (Viseu, 2006) 

utiliza-se a denominação “Zona de Auto-Salvamento” (ZAS) e o tempo considerado é 

de trinta minutos. Na Itália, essa área corresponde a um comprimento de 10 

quilômetros ao longo do vale (ITÁLIA, 1986). USBR (1995) recomenda que a zona 

“1”, próxima à barragem, compreenda o trecho cujo tempo de alerta corresponda a 

até quatro horas. Em países como Inglaterra, Austrália e os Estados Unidos, o auto-

salvamento costuma estar intrínseco nos planos de resposta a desastres causados 

por diversos outros fatores de riscos naturais ou tecnológicos.  

Além da zona próxima à barragem, que conforme já foi dito exige atenção especial, 

existem ainda as zonas mais afastadas, onde considera-se haver um tempo hábil 

para a atuação da defesa civil. Essas áreas se estendem por muitos quilômetros e 

precisam ser classificadas de forma a otimizar a atuação das equipes de resposta. 

Nesse sentido, a legislação francesa divide essas áreas em zonas de alerta I e II; na 

primeira são previstas submersões significativas e necessidade de s e na segunda 

se consideram pouco importantes as submersões (FRANÇA, 1999). 

Grau de perigo em função da profundidade e da velocidade 

A importância de uma submersão se deve à capacidade da cheia de provocar danos 

às pessoas, edificações e aos bens. Os principais parâmetros para se classificar os 

danos são: a área atingida, a profundidade da cheia (H) e a sua velocidade de 

propagação (V). A ameaça provocada por esses fatores combinados corresponde ao 

Risco hidrodinâmico, dado em m2/s: 

                                                Risco hidrodinâmico = H x V                          (5.1)            

sendo 
H = profundidade [m] 
V = velocidade do fluxo [m/s] 
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Segundo FLOODSITE (2007), os métodos de avaliação de danos materiais e a 

edificações utilizam principalmente as profundidades, enquanto que a avaliação do 

risco às vidas é bastante influenciada pelas velocidades de propagação. 

Almeida (1999), citando casos reais de inundação quase estática nos países baixos, 

indica que, em geral, para profundidades maiores que 3,5 metros, as pessoas 

atingidas não sobrevivem; para profundidades maiores que 2 metros, 5% da 

população atingida não sobrevive; para profundidades menores que 2 metros, existe 

forte probabilidade de sobrevivência. O autor considera ainda que a regra empírica 

para o fator HxV de sobrevivência é menor que 1 m2/s. 

Diversos estudos foram realizados a fim de estabelecer valores para os quais as 

cheias provocam danos. Em um desses projetos, chamado RescDam (SYNAVEN et 

al., 2000), foram realizadas simulações com pessoas e modelos físicos de 

edificações para tentar obter o grau de perigo de uma inundação. Alguns parâmetros 

são mostrados na Tabela 4. 

Cada país ou agência utiliza um critério específico no mapeamento do risco. Viseu e 

Martins (1998) sugerem que o limite para o risco hidrodinâmico HxV é de 1 m2/s para 

se considerar uma zona como de perigo alto. Em Defra (2006), estabelece-se que a 

população a ser considerada em risco é aquela na área onde HxV é maior que 0,5 

m2/s. Conforme mostra a Tabela 4, o valor de 0,5 m2/s corresponde ao limite máximo 

que crianças e deficientes suportam sem serem arrastadas, enquanto que valores 

até 1 m2/s correspondem ao mesmo limite para um adulto. 
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Tabela 4 – Definição das conseqüências do risco hidrodinâmico  

Parâmetro HxV (m2/s) Conseqüências 

<0,5 Crianças e deficientes são arrastados 

0,5 – 1 Adultos são arrastados 

1 – 3 Danos de submersão em edifícios e estruturais 

em casas fracas 

3 – 7 Danos estruturais em edifícios e possível colapso 

> 7 Colapso de certos edifícios 

Fonte: SYNAVEN et al., 2000. 

 
As Tabelas 5 e 6 apresentam os critérios adotados por Viseu (2006), em Portugal, 

para graduação do risco em função da profundidade e da velocidade. A graduação 

de importância é feita considerando-se que, na área de inundação, podem existir 

edificações capazes de proteger as pessoas em diferentes profundidades. Esse é o 

princípio da evacuação vertical, que considera que as pessoas podem se deslocar 

para pavimentos superiores na tentativa de evitar a cheia. 

Tabela 5 – Critérios para graduação do perigo para seres humanos  

Nível Classe Inundação 

estática (H) 

Inundação dinâmica 

(HxV) 

Reduzido Verde H < 1 m HxV <0,5 m2/s 

Médio Amarela 1 m < H < 3 m 0,5 < HxV <0,75 m2/s 

Importante Laranja 3 m < H < 6 m 0,75 < HxV < 1 m2/s 

Muito 

importante 

Vermelha H > 6 m HxV > 1 m2/s 

Fonte: VISEU, 2006. 

Tabela 6 – Nível de perigo para edificações  
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Nível Classe Inundação dinâmica 

(HxV) 

Velocidade (V) 

Reduzido Verde HxV < 3 m2/s V < 2 m/s 

Médio Amarela 3 < HxV < 5 m2/s 2 < V < 4 m/s 

Importante Laranja 5 < HxV < 7 m2/s 4< V < 5,5 m/s 

Muito importante Vermelha HxV > 7 m2/s V > 5,5 m/s 

Fonte: VISEU, 2006. 

 

O USBR utiliza curvas de perigo para classificar o risco decorrente da inundação. Um 
exemplo dessas curvas é apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11 - Classificação do perigo adotado pelo Bureau of Reclamation  

 

Fonte: USBR, 1998. 

Formatação dos mapas de inundação 

Cada país determina seus padrões para apresentação dos mapas a serem 

elaborados, tipos de representação e de informações, nomenclaturas, escalas etc. 

O guia espanhol (ESPANHA, 2001), por exemplo, estabelece que os mapas devem 

indicar a delimitação da área inundável, com detalhes das zonas que possam 
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progressivamente ser afetadas pela ruptura, devendo ser confeccionados sobre 

cartografia oficial, de escala adequada. 

FERC (2007) recomenda que os mapas mostrem áreas inundadas devido a rupturas 

em dias secos e em condições de cheias de projeto. Os mapas também devem 

mostrar os níveis normais de água, devendo-se evitar a representação de muitas 

curvas no mesmo mapa. Devem-se usar linhas que permitam identificar os limites de 

inundação sem atrapalhar a visualização de estruturas do local. As áreas entre as 

linhas de inundação e os níveis de água devem ser preenchidos ou coloridos para 

distinguir a área de inundação. Adicionalmente, locais críticos ou estruturas devem 

ser marcadas para assegurar a sua visibilidade. 

Existem diversos programas de geoprocessamento disponíveis no mercado como o 

ArcGIS (ArcInfo e ArcView) da ESRI, o MapInfo, o Geomedia (Intergraph), AutoCAD 

Map, MicroStation Geographics, entre outros. São programas que geralmente 

implicam um alto investimento, porém são muito úteis nos trabalhos de mapeamento 

de riscos. As atuais tecnologias de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 

auxiliam esses trabalhos, permitindo uma apresentação virtual e mais rica dos dados 

a serem divulgados e analisados.  

Alguns programas, inclusive, são capazes de ler os resultados dos modelos de 

propagação hidráulica e apresentá-los em Modelos Digitais de Terreno (MDT), 

facilitando significativamente o trabalho. Esse é o caso mostrado em Rubís (2006), 

que apresenta resultados da elaboração de mapas de inundação e de riscos 

baseados nas determinações da legislação espanhola, utilizando o modelo hidráulico 

HEC-RAS combinado ao software de geoprocessamento ArcView através da 

ferramenta HEC-GeoRAS. Já o Centro de Desastres do Pacífico (www.pdc.org) 

propõe a utilização do FLDWAV interagindo com o ArcView através de um programa 

chamado M2M. 
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6 CENÁRIOS POTENCIAIS DE RISCO 

Cenário é a combinação única de circunstâncias de um ambiente como: evento 

iniciador, velocidade do vento, nível de água no reservatório, posicionamento das 

comportas, modo de ruptura, onda de cheia provocada pela ruptura e fatores que 

determinam a presença de pessoas a jusante da barragem no momento da ruptura. 

O cenário define a combinação de circunstâncias com interesse para uma avaliação 

de riscos. Pode-se falar, por exemplo, em cenários de ações, cenários de ruptura e 

cenários de inundação a jusante. Verifica-se que, para cada barragem, pode-se 

construir um número elevado de cenários. É necessário estabelecer um conjunto de 

cenários que viabilize o estudo e seja representativo das situações potencialmente 

mais graves a atingir o vale. 

Na Espanha, o guia técnico recomenda que, em geral, se considerem unicamente 

“dois” cenários extremos de ruptura (ESPANHA, 2001): 

H1.   Cenário de ruptura sem cheia – Reservatório no seu nível máximo 

normal. 

H2.  Cenário de ruptura em situação de cheia – Reservatório com seu nível no 

coroamento e vertendo a cheia de projeto. 

O mesmo guia ainda considera um terceiro cenário raro, não envolvendo a 

segurança estrutural do barramento, mas, sim, dos equipamentos de 

extravasamento. 

A1. Cenário de ruptura de comportas – Reservatório inicialmente no nível 

máximo normal. Ruptura das comportas seqüencial e progressiva de 5 a 10 

minutos para a totalidade das comportas. 

O cenário de ruptura em cascata exige uma avaliação conjunta entre os proprietários 

das barragens envolvidas para a elaboração dos planos e cada proprietário é 
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responsável pela elaboração do PAE da sua barragem. O proprietário de uma 

barragem precisa conhecer as análises e estudos efetuados em barragens 

imediatamente a montante para estudar as conseqüências para a sua própria e para 

o vale a jusante. Assim são analisadas as seguintes situações: 

 O reservatório é capaz de reter a onda de ruptura afluente, não se produzindo uma 

ruptura em cascata, mas sim uma situação de emergência com vazões extremas; e 

 Pode-se produzir o transbordamento da barragem, devendo-se considerar o 

cenário de ruptura em cascata. 

Em Portugal, o Regulamento de Segurança de Barragens define cenários como 

situações que devem ser encaradas para avaliação da segurança das obras e que 

se classificam em duas categorias: conforme correspondam às condições de uso 

normal (cenários correntes) ou sejam associadas a uma ocorrência excepcional 

(cenários de ruptura). Na prática, são considerados dois cenários. No primeiro, a 

simulação da cheia induzida correspondente ao cenário de ruptura mais provável ou, 

quando há dificuldade em estabelecê-lo, ao cenário de ruptura extremo. No 

segundo, considera-se um incidente sem ruptura com propagação de grandes 

vazões ou esvaziamento do reservatório (VISEU, 2006). 

Brasil (2005) sugere a seguinte classificação de cenários de ruptura: 

 Cenário 1 ou cenário extremo de ruptura: é o cenário que define a envoltória 

máxima para as áreas de risco a jusante. Ele deve ser utilizado para o 

estabelecimento do sistema de aviso e alerta e do plano de emergência. 

 Cenário 2 ou cenário de ruptura mais provável: esse cenário ajusta-se melhor a 

uma situação real. Pode ser utilizado para fins de uso e ocupação do território a 

jusante. 
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 Cenário 3 ou cenário considerando somente a ruptura: onda de cheia proveniente 

somente da ruptura da barragem. O hidrograma afluente ao reservatório é 

desconsiderado. 

 Cenário 4 ou cenário de operação extrema: esse cenário considera um evento de 

cheia que leva os órgãos extravasores da barragem a um funcionamento em 

condições críticas, sem, entretanto, ocorrer o colapso da estrutura. 

Outra metodologia, dos Estados Unidos, considera 3 cenários (FERC, 2007): dois 

cenários de ruptura, prevendo o “dia de sol” e outro associado a uma grande 

afluência natural, e um cenário só com a propagação desta. Assim, assegura-se a 

simulação da pior situação de inundação, estabelecendo-se os tempos e cotas de 

inundação, a favor da segurança do vale. Esse cenário permite conceber as ações 

resposta a situações mais prováveis de operação extrema. A redução dos cenários 

de ruptura simplifica o entendimento e as comunicações durante emergências.  

Almeida (2001) aconselha a não se multiplicar desnecessariamente o número de 

cenários a simular dada a dificuldade de manipulação de grande quantidade de 

informações. Segundo FERC (2007), em muitos casos, somente um cenário de 

ruptura, seja em situações normais (sem cheias naturais) ou durante inundações, 

requer uma análise desde a lista de notificações, e a prioridade para notificações, 

normalmente, permanece a mesma, independente da condição inicial investigada.  

Algumas vezes, a cheia de projeto é muito inferior à de ruptura e sua significância 

para a simulação é pequena. Ao analisar a bacia como um todo, os afluentes de 

jusante podem ter uma contribuição significativa nos períodos chuvosos, sendo 

responsáveis por grandes inundações, independente da barragem, mesmo num 

cenário de ruptura. Isso pode ser observado, por exemplo, no estudo da ruptura 

hipotética da barragem de Rio de Pedras e os efeitos induzidos nas cidades a 

jusante apresentado em Cemig (2006). Situações como essas são mais complexas 
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e, normalmente, são necessários modelos hidrológicos que requerem mais dados do 

que aqueles disponíveis na operação da barragem. 

Em todos os casos, a sensibilidade do projetista e considerações práticas devem 

governar as análises de rupturas, de forma a se desenvolver o melhor aplicável 

(FERC, 2007). 
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7 CRITÉRIOS E FERRAMENTAS PARA MAPEAMENTO DE PLANÍCIES DE 

INUNDAÇÃO 

A propagação da onda de ruptura é uma das etapas do mapeamento dos riscos, a 

partir da qual se obtém as cotas de inundação, os tempos de chegada, 

profundidades e velocidades alcançadas pela onda de inundação. Os resultados 

dessas simulações permitem compor os mapas temáticos de inundações, 

necessários para estabelecer os tempos de resposta, planos de comunicação e de 

atuações de emergência no vale a jusante da barragem. 

As características dinâmicas da onda de inundação provocada por ruptura 

dependem essencialmente de (MARTINS E VISEU, 1997): 

 características da brecha de ruptura; 

 condições iniciais no reservatório e nos trechos do rio a jusante; e 

 morfologia do vale a jusante, que influencia a propagação da onda, e que inclui a 

rugosidade do leito e margens, as perdas de carga localizadas, as zonas de 

armazenamento e a ocorrência de singularidades como as confluências, pontes e 

planícies de inundação. 

A propagação envolve, essencialmente, o estudo da formação da brecha de ruptura, 

com sua respectiva vazão de pico e hidrograma efluente, levantamento de dados 

topográficos e hidráulicos do rio a jusante e a modelagem e propagação da onda no 

trecho de interesse.  

A indefinição relacionada com o caráter aleatório destes aspectos, principalmente 

dos dois primeiros, obriga os planejadores a atribuir valores predeterminados a eles. 
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Formação da brecha e hidrograma gerado 

O processo de ruptura é de grande influência para a magnitude, duração e forma do 

hidrograma de saída da barragem. Os tipos de barragens interferem 

significativamente nessas características e os modelos de formação de brecha 

existentes podem ser divididos em: modelos baseados em equações empíricas, 

modelos físicos ou semi-físicos, modelos estocásticos e modelos paramétricos, 

sendo estes últimos os mais populares na engenharia prática (ALMEIDA et al., 

2003). Para a avaliação do risco no vale a jusante, espera-se que um modelo de 

ruptura forneça: 

 Vazão de pico e hidrograma de saída; 

 Duração do colapso ou tempo de esvaziamento do reservatório; e 

 Forma, profundidade e largura final da brecha e tempo de abertura da mesma. 

Para definição desses elementos, não existe uma formulação que se possa dizer 

verdadeira e, embora algumas regulamentações sugiram o que deve ser usado, é 

um processo ainda muito cercado de incertezas.  

Nos Estados Unidos, existem muitos modelos desenvolvidos por suas agências 

estatais que permitem calcular o hidrograma de ruptura e a propagação no vale a 

jusante (USBR, NWS, USACE, USGS). Em Brasil (2005), Espanha (2001) e Almeida 

(2001) podem ser encontradas informações mais detalhadas sobre modelos de 

ruptura e propagação para diversos tipos de barragens. 

Existem programas computacionais, como o HEC-RAS e o DAMBRK, que permitem 

calcular os elementos citados acima, mas pode-se utilizar, para se obter uma 

resposta mais rápida, os modelos paramétricos baseados em formulações 

apresentadas na literatura, como feito em Cemig (2006). 
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A seguir, são apresentadas algumas formulações que podem ser utilizadas como 

referência na determinação da forma da brecha e do hidrograma de ruptura. A 

escolha da mais adequada deve vir do julgamento de quem está analisando o 

processo da ruptura. A Tabela 7 apresenta alguns parâmetros propostos para 

determinar as características da brecha. Para a determinação da vazão de pico, 

Brasil (2005) propõe as formulações empíricas apresentadas na Tabela 8 - Fórmulas 

empíricas para cálculo da vazão de ruptura. A Tabela 9 serve de referência para 

concepção do hidrograma de ruptura, também proposta por Brasil (2005). A 

aplicação dessas três tabelas associadas e a seleção dos valores por elas 

apresentados permitem dar início aos estudos de propagação. 
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Tabela 7 - Parâmetros de formação da brecha 

País ou 
pesquisador 

Tipo de 
barragem 

Tempo de 
ruptura 

Forma da 
ruptura 

Profundidade 
da brecha 

Largura da 
brecha 

Espanha 
(Espanha, 

2001) 

Arco 
Instantânea, 
entre 5 e 10 

minutos 

Completa, 
admitindo 
geometria 
trapezoidal 

  

Gravidade e 
contrafortes 

Instantânea, 
entre 10 e 15 

minutos 
Retangular 

Até o contato 
com o leito no 

pé 

O maior entre: 

 1/3 do comp. 
da crista 

 3 blocos 

Terra e/ou 
enrocamento 

T(h)=4,8 . V
0,5

 
(hm

3
)/h(m) 

Trapezoidal 
Até o contato 
com o leito no 

pé 

b(m)=20(V(hm
3
) . h(m))

0,25
 

 
Barragens 

mistas 

Formular a ruptura de cada uma de suas partes, selecionando o 
modo e o tipo de ruptura que dê lugar à maior vazão de ponta no 

hidrograma de ruptura 

 

Estados 
Unidos  

DOE (1992) 

Arco 0 a 6 minutos 
Completa, 

igual à parede 
do vale 

H (barr) 
Largura total 

do vale 

Concreto 
Gravidade 

6 a 30 minutos Retangular H (barr) 

Múltiplos 
inteiros de 
larguras 

monilíticas 

Terra 

0,5 a 4 horas 
(USACE) 

0,1 a 2 horas 
(NWS) 

Vertical a 
trapezoidal (1 : 

1) 
H (barr) 

0,5 a 3 vezes a 
altura da 
barragem 

Brasil 
(ELETROBRÁS, 

2003) 

Arco 
Menor do que 

0,1 horas 
Declividade da lateral da brecha 

entre zero e a declividade do vale 
Comprimento da 

crista 

 

Contraforte Entre 0,1h e 0,3h 
Declividade da lateral da brecha 

normalmente igual a zero 
Múltiplos trechos 

 

Gravidade Entre 0,1h e 0,3h 
Declividade da lateral da brecha 

normalmente igual a zero 

Um ou mais 
trechos 

(usualmente 
menor do que 

metade do 
comprimento da 

crista) 

 

Terra e 
enrocamento 

Entre 0,1 e 1,0h 
(compactada) e 

entre 0,1h e 0,5h 
(não 

compactada) 

Declividade da lateral da brecha 
entre 0,25 e 1 

Entre 1 e 5 
vezes a altura da 

barragem 
(normalmente 

entre 2 a 4 
vezes) 
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Tabela 8 - Fórmulas empíricas para cálculo da vazão de ruptura (BRASIL, 2005) 

Autor Vazão de Pico [m³/s] Característica 

Lou Q
max

=7,683 H
d

1,909
 

Fórmula baseada na análise de 19 diferentes 
casos de ruptura de natureza diversa 

Saint-Venant Q
max

=
8

27
B√ gY

médio

3

2
 

Fórmula desenvolvida por Saint-Venant para o 
caso de remoção instantânea e total do 
barramento 

Schoklistch Qmax=
8

27 (
Bd

Bb
)

1/2

Bb√gY

médio

3

2

 

Fórmula considerando a situação em que a 
ruptura se dá em parte da crista de uma 
barragem 

Bureau of 
Reclamation 

Q
max

=19H
d

1,85
 

Fórmula baseada em dados coletados de 
vazões de pico históricas, e da profundidade 
da lâmina d’água no reservatório no momento 
da ruptura Vertedor de 

Soleira 
Espessa 
SINGH 

Q
max

=1,7B
b
H

b

3

2
 

De acordo com Singh, o escoamento que 
passa pela brecha pode ser assumido como 
análogo ao escoamento que passa por um 
vertedor retangular de soleira espessa 

Wetmore e 
Fread 

Q
max

=1,7B
b{

1, 94
A

s

Bb

T
p
+[

1, 94 As

(Bb √H d )
]}

3

 

Fórmula considerando a formação de uma 
brecha retangular, desenvolvendo-se em um 
intervalo de tempo (t) 

Costa 

Em função da altura: 
Curva superior 
Q

max
=48 H

d
1,63

 
Melhor ajuste 
Q

max
=19H

d
1,85

 
Em função do volume 
Curva superior 

Qmax=4000V
0,57

 
 

Qmax=961V
0,68

Melhor ajuste 
 
Em função do volume e da 
altura 
Curva superior 

0,44

max 1150 V)(H=Q d   

Melhor ajuste 

Qmax=325(H d×V )
0,42

 

Fórmula proposta pelo pesquisador, baseada 
em dados coletados de vazões de pico 
históricas, devido à ruptura e em função da 
profundidade da lâmina d'água presente no 
reservatório no momento da ruptura 

 

sendo: Qmax: Descarga máxima defluente da barragem em ruptura [m³/s]; V: Volume do reservatório 
para o NA máximo [hm³]; As: Área do reservatório para o NA máximo [m²]; Bd: Largura da barragem 
[m]; Hd: Altura da barragem [m]; Bb: Largura final da brecha [m]; Hb: Altura final da brecha [m]; e 
Ymédio: Profundidade média no reservatório no instante da ruptura [m]; Tp: Tempo para 
desenvolvimento da brecha [s]. 
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Tabela 9 - Hidrogramas de ruptura (BRASIL, 2005) 
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sendo: Qp = descarga máxima defluente da barragem em ruptura [m³/s]; V = volume do 

reservatório da barragem no momento da ruptura [m³]; Tp = tempo de pico [s]; 

Tb = tempo de base [s]; K = fator de ponderação, varia entre 1,5 e 5,0. 

 

Condições iniciais de afluências 

A associação de vazões afluentes ao reservatório ao hidrograma de ruptura é 

necessária quando se considera um cenário de ruptura em dia chuvoso. Podem ser 

usadas cheias naturais históricas, vazões médias de períodos chuvosos ou 

hidrogramas das cheias de projeto. 

Segundo Viseu (2006), alguns autores consideram que as vazões afluentes ao 

reservatório de uma barragem em ruptura podem ser ignoradas, exceto quando se 

tratar de uma pequena barragem, se for considerado um cenário de ruptura por 

galgamento, ou quando o reservatório for atingido pela onda de ruptura de uma 

barragem a montante. 

Levantamento de dados 

A caracterização do vale envolve o levantamento de dados topográficos e hidráulicos 

necessários aos modelos de propagação e vai desde o levantamento de dados 

qualitativos, como pontos peculiares que possam influir na forma e característica da 

cheia, até a obtenção de dados quantitativos, como perfis longitudinais e seções 

transversais do curso d’água, e delimitação de áreas rurais e urbanas. 

É necessário levantar a curva cota-área-volume do reservatório, as seções 

topobatimétricas do trecho a jusante, as séries de vazões afluentes, os registros de 

cheias naturais e estudos de vazões extremas, os dados de configuração das 

margens (tipo de cobertura vegetal e uso do solo) e os dados de sedimentos. 

Geralmente, a geometria do vale pode ser obtida a partir da topografia levantada 

para estudos preliminares para construção da barragem ou em cartografia oficial 
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disponibilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Podem ser 

utilizadas imagens aéreas e de satélites reconstituídas com apoio de campo, 

modelos digitais do terreno, dados obtidos por equipamentos a laser ou obtenção de 

perfis através de topografia clássica. As seções transversais dos pontos mais 

relevantes para o estudo da propagação da onda e avaliação dos danos potenciais 

são extraídas desses modelos. 

Na Tabela 10 são mostradas algumas recomendações do Departamento de Minas e 

Recursos Naturais do Estado de Queensland (NRM), Austrália, para a escolha do 

espaçamento de seções transversais (NRM, 2002). 

Tabela 10 – Distâncias recomendadas entre seções e comprimento total do curso d’água 

principal a serem considerados para a propagação de onda de ruptura 

Volume do reservatório 
(hm3) 

Distância recomendada 
entre seções (km) 

20,0 D > 1 

2,0 0,5 < D < 1 

0,2 D < 0,5 

Fonte: NRM, 2002. 

Cunge et al.(1980) sugerem que as seções devem ser levantadas em intervalos 

regulares de 200 a 5.000 metros, observando-se a variação da geometria do curso 

d’água principal e a presença de irregularidades.  

Com relação à escala dos mapas a serem utilizados para os levantamentos dos 

dados dos modelos de propagação, os limites máximos para o intervalo entre curvas 

de nível e o mínimo para a escala de mapas são, respectivamente, 1 m e 1:10.000. 

Entretanto, para grandes áreas, esse tipo de mapa raramente existe, sendo mais 

comuns os mapas com escala de 1:25.000, 1:50.000 e 1:100.000, com curvas de 

nível espaçadas em intervalos de 5 m, 10 m e 20 m, respectivamente. Assim, 

levantamentos topográficos complementares são usualmente necessários, de forma 
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a assegurar a qualidade da representação da geometria do curso d’água e seu vale 

no modelo (BRASIL, 2005). 

As simulações apresentadas em Almeida et al. (2003) se basearam em mapas 

topográficos na escala 1:25.000. Espanha (2001) recomenda que se utilizem perfis 

transversais e longitudinais obtidos diretamente de cartografia existente, quando 

essa cumprir os requisitos mostrados na Tabela 11, em função da magnitude da 

profundidade de análise. Se a topografia existente não atende, é necessário obter os 

dados através de topografia clássica ou restituição direta a partir de fotografias 

aéreas na escala adequada (escala não inferior a seis vezes a especificada na 

tabela). Esse guia estabelece ainda que, em qualquer caso, obter-se-ão diretamente 

no campo, por topografia clássica ou restituição, aqueles perfis que correspondem a 

configurações morfológicas particulares do rio ou a infraestruturas que possam 

adquirir papel de controle hidráulico. 

Tabela 11 – Eqüidistância máxima e escala associada desejadas para profundidades médias 

envolvidas na propagação  

Profundidade de 

análise (m) 

Eqüidistância 

máxima (m) 

Escala associada 

1 0,5 1:500 

2 1,0 1:1.000 

4 2,0 1:2.000 

10 5,0 1:5.000 

20 10,0 
1:10.000 ou 

1:25.000 

40 20,0 1:50.000 

Fonte: ESPANHA, 2001. 

Estudos realizados pela Cemig têm considerado uma distância entre seções de 

aproximadamente 10 km, acrescentando-se o levantamento de seções em locais 
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como pontes, confluências e áreas urbanas. Além disso, podem-se utilizar modelos 

digitais de terrenos, obtidos de imagens aéreas restituídas a partir de trabalhos de 

campo. A vantagem deste último modelo é que a definição da quantidade de seções 

não envolve custos de levantamento, podendo-se adotar uma quantidade 

expressiva, o que contribui para o melhor detalhamento do trabalho. 

Brasil (2005) apresenta critérios para a seleção e levantamento das seções e 

definições de coeficientes de rugosidade, mas pode–se dizer, resumidamente, que o 

importante é locar as seções em trechos retilíneos, sem alargamentos ou 

estreitamentos bruscos, próximo a singularidades e controles hidráulicos e em 

confluências de rios. 

Ramos e Viseu (1999) propõem que a escala base de trabalho e de apresentação 

dos resultado seja de 1:25.000; em zonas urbanas, devem ser adotadas escalas 

maiores, como 1:5.000, e deve-se executar levantamento topográfico em áreas 

muito planas, especialmente para utilização de modelos 2D. Em Rubís (2006) foi 

utilizada uma restituição na escala 1:5000, com curvas de nível a cada 5 metros.  

Outro ponto importante diz respeito à representação do leito do canal (a parte 

submersa). Existe uma dificuldade de se medir a real importância do levantamento 

batimétrico das seções para o caso de propagação de grandes vazões, como as de 

ruptura. Estudos realizados em Portugal consideram a simplificação do fundo 

aproximando-o a uma seção trapezoidal ou triangular baseada em algumas poucas 

seções levantadas no campo (BALBI, 2007). 

Estudos recentes, conduzidos pela CEMIG GT, de simulação de cheias de ruptura 

de grandes barragens utilizando o modelo unidimensional NWS FLDWAV indicam 

que os levantamentos batimétricos são mais importantes na definição da declividade 

do fundo do rio já que, aparentemente, esse parâmetro exerce maior influência nos 

resultados das propagações que a forma da seção do canal propriamente dita. 
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O limite de estudo a jusante ou fronteira a jusante diz respeito à definição da 

distância de simulação da onda de cheia ao longo do vale, o que varia para cada 

situação particular. Almeida (2001) propõe os seguintes critérios: 

 A foz do rio; 

 A confluência com outro rio; 

 Uma seção, em que as alturas de água da cheia simulada sejam da ordem de 

grandeza das correspondentes a cheias com um período de retorno definido ou 

da maior cheia natural conhecida; 

 Uma seção a partir da qual se verifiquem alturas de água inferiores a um dado 

valor fixado (por exemplo, 1 metro); e 

 Uma seção a partir da qual se estabeleça um grau de risco que se considere 

aceitável. 

Na Espanha, se estabelece que os estudos se realizem até onde os cálculos 

indiquem que já não existe perigo para as populações e pessoas situadas a jusante. 

Além das citadas anteriormente, existem outras situações que permitem demarcar o 

limite de estudo (ESPANHA, 2001): 

 Alcançar uma vazão máxima inferior à capacidade do leito, sem produzir 

inundações significativas nem nas margens nem a jusante; 

 Entrada em um reservatório capaz de receber a onda total de ruptura sem 

produzir vertimentos importantes a jusante, ou extravasamentos que possam 

produzir danos importantes a jusante. Neste último caso, sempre que a 

barragem que barre o dito reservatório necessite dispor de PAE; e 

 Entrada em um reservatório em que se possa produzir o cenário de ruptura em 

cascata, e que necessite normativamente dispor de PAE. 

Em NRM (2002) propõe-se que, para reservatórios com volumes superiores a 0,2 

hm3 , a distância a ser feito o estudo de propagação deva ser maior que 5 km, para 
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volumes maiores que 2 hm3, 20 km, e para volumes maiores que 20 hm3, igual 60 

km. 

A legislação francesa permite que seja utilizado um dos seguintes critérios 

(ALMEIDA et al., 2003): 

 A seção onde a cheia de ruptura é menos significante que uma de Tempo de 

Retorno de 100 anos, ou mais recentemente, 10 anos; 

 A seção onde a cheia é menos significante que a maior cheia conhecida; 

 A seção onde a cheia não constitui perigo para a vida humana; e 

 A seção onde os níveis de água são menores que 1 metro, medida referente ao 

nível que não se espera alcançar em cheias normais. 

O guia canadense define que a população que vive a mais de 3 horas de 

propagação da onda, está em uma zona considerada fora de risco. Na Finlândia, a 

legislação especifica que o cálculo da onda deve ser feito nos primeiros 50 km a 

jusante (ALMEIDA et al., 2003). 

Graham (1999) sugere que os estudos de simulação se concentrem nos primeiros 

30 quilômetros a jusante da barragem analisada por considerar que a 

vulnerabilidade das pessoas em risco diminui muito a partir dessa distância. O autor 

considera que isso acontece, primeiro porque as áreas mais jusante são mais e 

melhor alertadas, segundo, porque a capacidade da onda de causar danos vai 

diminuindo. 

Para barragens em cascata, é usual que o limite seja o início do reservatório de 

jusante, situação em que estudos de ruptura devem ser desenvolvidos para as duas. 

Quando a barragem de jusante não se encaixa nas regulamentações existentes, 

devido à sua pequena altura ou volume armazenado por exemplo, os estudos para a 

barragem de montante devem considerar todo o trecho, inclusive considerando a 
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ruptura daquela. Um exemplo dessa metodologia pode ser encontrada no 

regulamento espanhol (ESPANHA, 2001). 

Modelos de propagação 

Os modelos para simulação do escoamento podem ser divididos em cinco tipos, por 

ordem crescente de precisão: 

 modelos simplificados; 

 modelos hidrológicos (pouco comuns); 

 modelos hidrodinâmicos 1-D (dos quais o mais conhecido é o modelo 

DAMBRK); 

 modelos hidrodinâmicos 2-D; e 

 modelos físicos 3-D. 

Segundo Almeida (2001), a escolha do modelo deverá depender das características 

específicas de cada caso, incluindo a complexidade e ocupação do vale a jusante, a 

importância da barragem, a escala do levantamento topográfico de base e do 

mapeamento das áreas inundáveis, entre outras.  

FERC (2007) recomenda a utilização de modelos que utilizam métodos de 

escoamento não-permanente e de propagação dinâmica, como o HEC-RAS, do 

Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (USACE – United States 

Army Corp of Engineers). 

Estudos apresentados em Almeida et al. (2003) utilizaram os modelos DAMBRK 

unidimensional e BIPLAN bi-dimensional para propagação e validação através de 

um modelo físico. Enquanto o DAMBRK apresentou algumas dificuldades 

operacionais e erros ao tentar simular a ruptura instantânea da barragem, com 

variações abruptas de fluxo no vale a jusante, o modelo BIPLAN apresentou 
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instabilidades devido às irregularidades topográficas, dificuldades com as condições 

de contorno de jusante e grande dependência da definição do modelo digital do 

terreno. O modelo físico validou os resultados do BIPLAN para simular níveis d’água 

e tempos de chegada da cheia devido à ruptura. Na comparação entre o modelo 1D 

e 2D, concluiu-se que o DAMBRK apresentou níveis d’água mais altos e os tempos 

de chegada das cheias foram maiores com o modelo BIPLAN. 

Sobre esse mesmo estudo, para Viseu et al. (1999) “o fato de se obterem alturas de 

água menores com o modelo BIPLAN altera o mapeamento das zonas de inundação 

e conseqüentemente o domínio de intervenção dum Plano de Emergência, que 

constitui o objeto final do cálculo da onda de inundação. Por outro lado, o atraso 

significativo no instante de chegada desta onda, que é conferido pelos resultados do 

mesmo modelo, é favorável à implementação de medidas de proteção da população 

no vale a jusante. A diferença de resultados obtidos não põe em risco, na 

generalidade, a validade de estudos com modelos unidimensionais, podendo 

salientar-se mesmo a vantagem de, na elaboração de um planejamento de 

emergência, fornecerem valores do lado da segurança. Obviamente que este fato de 

segurança adicional tem, como conseqüência, um aumento de custos econômicos 

tanto no planejamento de emergências como no ordenamento do território, impondo 

restrições mais severas. Esse aspecto aponta claramente para a continuação de um 

investimento nos modelos bidimensionais que, ao longo da próxima década, se 

tornarão, certamente, de utilização corrente, sobretudo pela facilidade de pré e pós 

processamentos conferidos pelos Sistemas de Informação Geográfica.” 

O guia espanhol (ESPANHA, 2001) recomenda que se utilize para barragens 

categoria A (Risco Alto) modelos hidráulicos completos e dinâmicos que permitam 

analisar simultaneamente regimes sub e supercríticos, sendo preferíveis os modelos 

unidimensionais aos bidimensionais, já que aqueles proporcionam precisão 

suficiente contra a complexidade que necessitam.  
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São inúmeras as opções de modelos facilmente encontrados nas referências 

bibliográficas e na internet. 

Segundo Rubís (2006), o modelo mais utilizado para simulação de ruptura de 

barragens é o NWS DAMBRK, mas, atualmente, o HEC-RAS possui um módulo que 

permite a simulação de ruptura de barragens e funciona no Windows há bastante 

tempo gratuitamente. O USACE ainda disponibiliza uma aplicação chamada HEC-

GeoRAS, para permitir ao HEC-RAS importar informações geométricas de softwares 

de SIG para simulação e retornar os resultados para a elaboração de mapas de 

inundação e de risco. Todas essas facilidades o tornam um programa muito atrativo. 

Rubís (2006) apresenta as seguintes opções para a realização da simulação de 

ruptura de uma barragem: 

 Modelos unidimensionais de regime variável se dividem em dois tipos: aqueles 

que resolvem as equações completas de Saint-Venant e os que as resolvem 

com alguma simplificação. Dentre os que resolvem as equações completas, 

podem ser citados: HEC-RAS (USACE) e MIKE 11 (DHI), SOBEK (Delf 

Hydraulics) e DAMBRK (NWS). São mais adequados a vales com alta 

declividade e sem planícies de inundação; 

 Modelos quase-bidimensionais aplicam as equações de Saint-Venant 

unidimensionais no leito principal e a planície de inundação é representada 

através de um reservatório de armazenamento conectado ao leito. Aceitam 

casos com planícies de inundação, mas exigem mais experiência e habilidade 

para cada tipo de situação; e 

 Modelos bidimensionais podem se dividir em Clássicos e de Alta Resolução. 

Embora os clássicos sejam bons para fluxos gradualmente variados, 

geralmente não servem para rapidamente variados. Os de alta resolução 

possuem modelos comerciais, geralmente caros, o que restringe a sua 

utilização de forma generalizada, sendo mais comuns em universidades e 
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centros de pesquisa. Esse tipo de modelo exige topografia muito detalhada 

para que sejam atingidos bons resultados. 

Em Zhou et al. (2005) é feita uma comparação entre o NWS FLDWAV e o HEC-RAS, 

e, dentre as principais conclusões, está a que o FLDWAV é mais estável e produz 

resultados consumindo menor tempo de processamento. O HEC tem a favor uma 

saída gráfica melhor e possui funções melhores de pré e pós processamento. Ambos 

produzem resultados de simulações semelhantes, com algumas limitações, e 

possuem capacidade para interagir com programas de SIG, embora, no FLDWAV, 

estas funcionalidades ainda estejam em fase de testes. 

Segundo Rubís (2006) utilizaram o HEC-RAS, que atende às condições previstas 

nas normas espanholas vigentes, está no mesmo nível de cálculo do FLDWAV 

(NWS), está em ambiente Windows e possui a aplicação HEC-GeoRAS, que permite 

alimentar o modelo hidráulico com dados geométricos de um MDT e utilizar os 

resultados da simulação na geração dos mapas de inundação diretamente em GIS. 

O estudo citado fornece uma metodologia de utilização do software ArcView para 

geração dos mapas de inundação e de risco, passo a passo a partir do HEC-RAS. 

O estudo apresentado em CEMIG/UFMG (2006), para a modelagem da propagação 

da ruptura da barragem de Rio de Pedras, seguiu metodologia elaborada no escopo 

de um projeto de Pesquisa e Desenvolvimento em parceria com a UFMG. Nesse 

estudo foram utilizados os modelos NWS FLDWAV (unidimensional), do National 

Weather Service (NWS) dos Estados Unidos, e o modelo FESWMS (bidimensional). 

Este último, restrito apenas à área urbana de um município atingido, se mostrou 

inviável pela quantidade de dados que devem ser gerados para sua utilização, 

devendo ser usado apenas para áreas pequenas. 

Saída do modelo 
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O resultado principal das simulações efetuadas é fornecer dados para o 

mapeamento das áreas potencialmente inundáveis no caso de uma ruptura. Para as 

próximas etapas de mapeamento é necessário que o modelo hidráulico adotado 

forneça os seguintes elementos por seção do curso d’água: 

 Cotas máximas atingidas e respectivo tempo de ocorrência; 

 Temos de chegada da frente de onda; 

 Velocidade da propagação, pelo menos por trecho da seção, planícies de 

inundação e canal principal; e 

 Duração da inundação. 
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8 TREINAMENTOS, ATUALIZAÇÃO E REVISÃO 

A implementação do PAE exige treinamentos e testes para assegurar a sua 

adequação antes de ser colocado em prática. Nesse momento, são acertados os 

detalhes e feitas as primeiras revisões.  

Após implantado, o plano deve conter, entre seus apêndices, informações sobre 

treinamento periódico dos envolvidos, operadores e outros que possuam alguma 

responsabilidade. Os treinamentos contribuem para manter o estado de prontidão, 

uma vez que permitem uma maior familiarização dos envolvidos com os seus 

elementos e atribuições. 

Os exercícios permitem identificar as fraquezas do plano, melhorá-lo e atualizá-lo. As 

agências dos Estados Unidos prevêem que os exercícios devem ser compostos de 

cinco tipos (FERC, 2007): 

 Seminários de orientação - são os mais simples e envolvem participantes 

internos e externos para discutirem os procedimentos. Não envolve um teste real. 

 Simulados de comunicação - corresponde a um exercício mais leve, conduzido 

pelo proprietário da barragem, e, basicamente, são testados os procedimentos de 

notificação. 

 Simulados em sala de treinamento - são simulados em salas de treinamento, 

onde são aplicados os procedimentos descritos nos planos interno e externo. 

 Exercícios funcionais - é um teste de nível superior, que não requer a ativação e 

mobilização total dos envolvidos internos e externos. É feito em sala de 

treinamento, com situações de tempo próximas ao real previsto. É feito para avaliar 

a capacidade e o tempo de resposta do proprietário e das autoridades de defesa 

civil para um evento em particular. 

 Exercícios completos - compreende os exercícios de campo, simulando uma 

situação mais realista possível, e envolve a ativação total e mobilização dos 
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centros de operação de emergências, pessoal e recursos disponíveis, inclusive dos 

procedimentos de evacuação. 

Uma grande discussão é feita com relação à necessidade e aplicabilidade dos 

exercícios completos. A BCHydro do Canadá, por exemplo, acredita que o ônus do 

risco de ruptura de uma barragem é do proprietário e que essa preocupação não 

deve ser repassada ao público em geral. Os mapas de inundação são informações 

confidenciais, somente acessadas pelo proprietário e pelos agentes de resposta, até 

porque poderiam indicar possíveis estruturas alvo de terrorismo (FUSARO, 2004). 

Acreditamos que enquanto não for estabelecida uma cultura popular de preparação 

e prevenção para emergências e o público não tiver razoável conhecimento dos 

riscos impostos pelas barragens, os treinamentos deverão ser restritos às equipes 

de operação e manutenção das barragens e autoridades de proteção e defesa civil, 

se limitando aos três primeiros apresentados aqui. 
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9 PLANOS EMERGÊNCIA EXTERNOS – PEE – DEFESA CIVIL 

Quando a cheia que está sendo propagada no trecho a jusante da barragem pode 

ameaçar as comunidades a jusante, a Defesa Civil deve ser notificada pelo 

responsável pelo PAE da Barragem conforme procedimentos descritos nos 

respectivos Planos de Emergência de Barragens e Plano de Emergências 

Hidrológicas. O PEE é um plano com características especiais que se baseia no 

risco imposto pela barragem e deve prever, essencialmente, a atuação das 

autoridades de proteção e defesa civil nas fases de alerta, alarme e de evacuação. 

Para as demais ações envolvidas no atendimento a emergências, é desejável que o 

PEE esteja integrado e se articule com os demais planos relativos a riscos de outra 

natureza, em particular às cheias naturais, já constituídos. Todas as comunidades ou 

municípios devem contar com uma estrutura de Defesa Civil constituída e treinada, 

responsável pela elaboração e manutenção de planos de contingências para os 

possíveis desastres que possam ameaçá-las. 

Com relação às enchentes que podem ameaçar o vale, a Figura 12 mostra os níveis 

d’água de interesse para o planejamento contra inundações pela Defesa Civil. O 

N.A. 1 representa o nível d’água do rio confinado no canal principal e não indica uma 

contingência. O N.A. 2 representa o nível d’água que rotineiramente inunda a 

planície principal do rio, a qual, muitas vezes, é tomada pela ocupação humana, seja 

com construções fixas ou áreas de lazer. O N.A. 3 corresponde ao nível das cheias 

naturais de maior porte, como as com grandes tempos de retorno, ou as Cheias 

Máximas Prováveis (CMP). Nesses casos, mesmo onde existe um bom plano de uso 

e ocupação do solo, áreas com construções permanentes podem ser atingidas. O 

N.A. 4 representa uma cheia de ruptura cuja grande profundidade atingida é apenas 

uma de suas características peculiares. 
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Figura 12 – Níveis de água de interesse para o planejamento 
 da Defesa Civil 

 

 

Considerando a ocupação humana nas margens dos rios, as autoridades de defesa 

civil, os membros da comunidade e os responsáveis pelo monitoramento 

hidrometeorológico devem se articular com o objetivo de desenvolver sistemas de 

proteção contra inundações. Esses sistemas se referem à previsão de cheias, 

estudo do impacto e da vulnerabilidade das áreas potencialmente atingidas, aos 

planos de contingência com procedimentos de alerta e aviso, evacuação e demais 

necessidades que a população pode ter durante um desastre. 

Nos planos ligados aos riscos focais, como os riscos impostos por barragens, os 

seguintes aspectos devem ser considerados com prioridade (BRASIL, 2007): 

 Monitoramento, alerta e aviso; 

 Definição da área de risco; 

 Cadastramento da população; 

 Realização de campanhas de esclarecimento público para a população-alvo; 

 Realização de exercícios simulados; e 

 Atualizações permanentes. 

Esses itens devem ser cuidadosamente articulados com o Plano de Atendimento a 

Emergências da instalação, em especial com o Plano de Emergência da Barragem, 

e com os planos de contingências municipais. O mapeamento das áreas 

potencialmente inundáveis deve estar indicado no PAE e o monitoramento das 
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áreas, com cadastramento de residências, campanhas de esclarecimento e 

treinamentos, são atividades a serem desenvolvidas de forma coordenada entre o 

proprietário da barragem e os agentes de Defesa Civil. Os demais componentes do 

PEE devem ser elaborados e conduzidos pelos próprios responsáveis pela defesa 

civil. 

O proprietário da barragem tem a atribuição de monitorar suas estruturas e as 

vazões afluentes e defluentes. Seu Plano de Atendimento a Emergências, no caso 

hidrológicas e da barragem, deve prever a comunicação com a defesa civil quando 

ocorrer um evento que coloque em risco o vale a jusante. Essa atribuição do 

proprietário da barragem tende a facilitar os trabalhos das autoridades de defesa civil 

no que se refere à previsão de curto prazo de cheias. Com base nos dados 

hidrológicos fornecidos pela operação da barragem, a defesa civil pode iniciar as 

medidas emergenciais, considerando o tempo disponível para a chegada de uma 

eventual onda de cheia. A identificação das áreas potencialmente atingidas pela 

inundação é fornecida no PAE e materializada pelos mapas de inundação, devendo 

essa informação ser cedida às autoridades de defesa civil dos vales a jusante pelos 

responsáveis da barragem. 

Essa divisão de atribuições na elaboração dos planos é coerente com a de outros 

países, como a Espanha, onde os Planos de Emergência de Barragens devem ser 

levados em consideração quando as administrações públicas elaborarem seus 

planos de proteção contra inundações em nível estatal e em nível de comunidade 

autônoma (ESPANHA, 1995). Em Portugal, o desenvolvimento de Planos de 

Atendimento a Emergências no município, ainda que induzidas por barragens, é de 

responsabilidade do Sistema de Proteção Civil, tendo em conta e incorporando os 

meios e recursos mobilizáveis que constam dos respectivos planos existentes em 

nível municipal, distrital e nacional (VISEU, 2006). 
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9.1 ESTIMATIVA DOS DANOS 

O estudo da situação do vale, onde se pretende preparar um plano de emergência, 

permite caracterizar a ocupação do solo no vale a jusante da barragem, identificando 

recursos e vulnerabilidades. Esse estudo permite definir as zonas que deverão ser 

priorizadas no desenvolvimento e implementação de planos de emergência, 

sistemas de aviso à população e a sua preparação tendo em vista as ações da 

defesa civil e auto salvamento. 

A defesa civil de qualquer município deveria ter à sua disposição mapas 

representativos de todos os riscos que ameaçam a população: seca, doenças, 

inundações, terremotos, incêndios, contaminação química ou radioativa, explosões 

etc. No caso dos riscos tecnológicos, é natural que as entidades que provocam esse 

risco preparem seus respectivos mapas de ameaças, no nosso caso, de inundação 

induzida pela ruptura da barragem. A elaboração dos mapas de riscos a partir deste 

mapa de ameaças fica a cargo da Defesa Civil.  

O Capítulo 7 apresentou alguns métodos para a elaboração dos mapas de 

inundação decorrentes da ruptura de barragens. Este capítulo tratará, de forma 

simplificada, das atividades a serem desenvolvidas pelas autoridades de proteção e 

defesa civil para o adequado mapeamento e análise dos riscos nas áreas 

potencialmente atingidas e sob sua responsabilidade.  

 

9.1.1 Mapeamento de riscos 

Os agentes da defesa civil devem se informar da situação existente no município 

como, estrutura, organização, preparo da comunidade, treinamentos, ações 

anteriores e os problemas ou dificuldades que existem para lidar com emergências. 

Devem ser levantados todos os desastres e emergências que poderão acontecer, 

para os quais as comunidades e municípios deverão estar preparados.  
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O primeiro objetivo dos agentes responsáveis pela defesa civil é o de evitar que 

vidas sejam perdidas. O número de vítimas resultantes da ruptura de uma barragem 

depende basicamente de quatro fatores (GRAHAM, 1999): 

 

 O número de pessoas que residem na área de risco;  

 O perigo ou severidade da cheia (profundidade, velocidade, permanência);  

 O tempo de aviso às populações em risco; e  

 A capacidade das pessoas de reagir a um alerta de ruptura.  

 

O PEE é um projeto de grande responsabilidade com relação à identificação de 

vulnerabilidades e a informação obtida no PAE deve ser complementada dos 

objetivos de salvar vidas. A defesa civil deve proceder a (VISEU, 2006):  

 

 uma estimativa do número de indivíduos em risco;  

 uma caracterização sócio-econômica da população e identificação (e 

contabilização do número) de indivíduos mais vulneráveis (por exemplo, 

idosos e deficientes);  

 uma caracterização da ocupação do solo (calculando, em hectares, o valor da 

área de risco) e das atividades econômicas na zona de risco;  

 uma estimativa do número de edificações fixas que se encontram no limite da 

área de inundação e que sofrem impacto da cheia induzida (com uma 

identificação das povoações e localidades)  

 uma caracterização das edificações no que diz respeito à idade, ao número 

de pavimentos e ao material de construção e funções (se são de uso 

residencial, comercial, serviços públicos ou que cumprem alguma outra 

utilização especial);  
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 uma identificação das principais infra-estruturas como pontes, viadutos, 

diques e barragens, estradas, redes de água e esgoto, redes de distribuição 

de energia elétrica, redes de telecomunicações, aterros sanitários etc;  

 uma identificação e contabilização dos pontos considerados como 

estratégicos ou mais vulneráveis no vale a jusante como: corpo de bombeiros, 

hospitais, centros de saúde, escolas, asilos, prisões, bibliotecas, áreas de 

lazer e esportes, centros culturais, teatros e cinemas, locais de culto religioso, 

cemitérios etc;  

 uma caracterização sociológica e cultural da população, no que diz respeito à 

percepção do risco e à resposta a um aviso de acidente.  

 

O conhecimento desses fatores permite classificar mais adequadamente a 

vulnerabilidade do vale. Por exemplo, as características sociais, como a idade e a 

capacidade de mobilidade da população, podem ser fatores que reduzem a 

vulnerabilidade de um determinado local, uma vez que pessoas jovens e sem 

deficiências têm maior facilidade de se auto-socorrerem. Características das 

edificações permitem tanto estimar parte dos prejuízos econômicos devido aos 

danos e ao esforço de reconstrução, quanto à capacidade de evacuação vertical das 

pessoas diante de uma inundação. 

A qualidade dos serviços de saúde, a distância das pessoas aos centros urbanos e a 

densidade demográfica podem contribuir em maior ou em menor grau para a 

redução da vulnerabilidade dessas regiões e a expectativa de vítimas. 

Numa primeira fase, a classificação de risco deve apenas ser relativa ao número de 

pessoas que residem na área exposta ao risco e aos valores estimados dos bens 

materiais e ambientais que sofrem o impacto da cheia induzida, não se devendo 

considerar determinadas características intrínsecas do vale, como as de ordem 

econômica, social etc (VISEU, 2006). A consideração dessas outras características 
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pode minimizar a ameaça a pessoas e bens, gerando uma menor sensibilidade a 

esse risco. 

Ainda segundo Viseu (2006), nessa primeira fase, não devem surgir na classificação 

do risco os funcionamentos dos sistemas de aviso e alerta, a eventual evacuação, 

ou o grau de preparação da população, que podem reduzir drasticamente o número 

de vítimas mortais. A vulnerabilidade efetiva resultante deve considerar essas 

condições potencialmente vantajosas numa segunda fase, após a implantação das 

medidas de mitigação. 

Alguns autores, como Graham (1999), Almeida (1999) e Alexander (2002), propõem 

índices para analisar o risco potencial que uma ruptura oferece às pessoas, à 

economia e ao meio ambiente e para caracterizar a vulnerabilidade do vale a 

jusante. Esses índices, associados ao mapeamento das áreas potencialmente 

inundáveis, permitem aos agentes de resposta planejar melhor as ações necessárias 

para diminuição dos prejuízos. 

As primeiras fontes de informação para a elaboração do PEE são os estudos de 

inundação induzida pela barragem e o PAE desenvolvidos pelo proprietário da 

mesma. Segundo Viseu (2006), a caracterização da ocupação do solo, necessária 

ao PEE, deve ser estabelecida em fontes de informação topográficas nas escalas 

1:25.000, 1:10.000 e em plantas de organização do território dos planos diretores 

municipais dos municípios que se encontram dentro da área de inundação. Nessa 

caracterização, deverão ser ouvidos os operadores das barragens, que têm, muitas 

vezes, um conhecimento empírico das áreas que são ameaçadas pelas descargas 

das barragens que operam. 

No Brasil, outro instrumento fundamental para essa caracterização do vale são os 

dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), através 

dos censos gerais da população. A identificação mais detalhada da população 

potencialmente atingida pode obrigar, ainda, a realização de um trabalho de campo, 



 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Material produzido no âmbito do Convênio nº 001/ANA/2011 – SICONV nº 756001/2011, firmado entre 
a Agência Nacional de Águas - ANA e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu - Brasil - FPTI. 

108 

com pesquisas direcionadas, para obter determinado tipo de informação mais 

atualizada. 

9.1.2 Mapeamento de riscos – Representação cartográfica 

A representação cartográfica dessas grandezas facilita o entendimento, a previsão, a 

prevenção e gestão dos desastres e são úteis em todas as fases envolvidas em um 

desastre. Durante as fases de prevenção e preparação, a representação cartográfica 

auxilia na indicação das zonas mais vulneráveis, orientando no planejamento das 

medidas a serem tomadas. 

Durante a fase de resposta, os mapas são fundamentais, visto que o fato de 

sintetizar inúmeras informações em um único plano, agiliza as tomadas de decisões. 

Os mapas devem dar uma boa idéia da área atingida, indicando os locais críticos 

que requerem maiores esforços e os tempos disponíveis para as ações de resposta. 

O uso de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) permite trabalhar com 

grande número de informações sobre a mesma base cartográfica. Mapas temáticos 

são úteis para mostrar a distribuição dos diferentes tipos de desastres que podem 

ameaçar a área em estudo e como afetam a infra-estrutura, as ocupações humanas 

e o meio ambiente. Alexander (2002) apresenta metodologia de utilização de 

cartografia, SIG e Sensoriamento Remoto para planejamento e gerenciamento de 

emergências provenientes de múltiplas ameaças. 

As figuras13, 14 e 15 mostram alguns exemplos do uso de mapas para a 

representação de ameaças em locais habitados. A Figura 13 representa o mapa do 

município de Angra dos Reis, demonstrando a divisão em zonas circulares de 

planejamento de emergência centradas no edifício do reator da Central Nuclear 

Álvaro Alberto. A Figura 14 mostra o mapa de ameaças para inundações naturais 

com período de retorno de 10 anos no município de Manhuaçu, estado de Minas 

Gerais. A Figura 15 mostra o mapa das zonas sob risco de deslizamentos de terra na 
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área urbana de Ipatinga, Minas Gerais, onde a suscetibilidade de escorregamento é 

classificada de muito fraca (1) a muito forte (5). 

Figura 13 – Zoneamento de emergência para ameaça nuclear no município de Angra dos 

Reis, RJ 

 

Fonte: www.eletronuclear.gov.br 

Os mapas devem conter informações que possibilitem uma rápida compreensão dos 

efeitos hidrodinâmicos da cheia induzida às áreas potencialmente atingidas como: 

profundidades, velocidades, tempos de chegada e de permanência. 

 

 

 

 

 

 

http://www.eletronuclear.gov.br/
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Figura 14 – Mapa de ameaça e áreas potencialmente inundáveis no município de 

Manhuaçu, MG 

 

Fonte: CANÇADO et al., 2007. 
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Esses mapas, associados aos dados fornecidos nos Planos de Atendimentos a 

Emergências da entidade causadora do risco tecnológico, devem subsidiar as 

autoridades na elaboração de seus próprios planos de emergência e mapas de risco. 

Porém, a Defesa Civil deve ir além e complementar as informações dentro do PEE 

com a estimativa da população em risco e identificação das zonas que sofrem o 

impacto da cheia e das vias que ficam inacessíveis.  

Os dados obtidos devem ser constantemente atualizados e consistidos de forma a 

serem os mais confiáveis possível. Os modelos computacionais disponíveis nos SIG 

mostram os resultados de análises solicitadas em função da demanda dos gestores 

das ações de defesa civil. Esses podem manipular os dados seguindo os critérios 

que julgarem mais interessantes como, por exemplo, verificar todos os hospitais que 

podem atender às vítimas de uma determinada área inundada ou quais são as 

melhores rotas para os pontos de encontro de desabrigados. 

 
Figura 15 - Mapa de risco a deslizamento no município de Ipatinga, MG 

 
 

Fonte: PEREIRA et al., 2007. 
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A implantação de tecnologias de SIG exige investimentos consideráveis em 

programas computacionais, equipamentos (computadores, impressoras e plotter) e 

treinamentos, devendo ser cuidadosamente avaliada. Essa tecnologia possui 

ferramentas muito poderosas e a sua utilização pode ser expandida para outros 

departamentos do governo, como os de saúde, educação, desenvolvimento urbano 

etc.  

Devem ser avaliados os prós e os contras de sua utilização, mas é fato que estações 

de trabalho dotadas de programas de geoprocessamento permitem grande 

flexibilidade na gestão de informações antes e durante os desastres. As vantagens 

dos métodos computacionais incluem (ALEXANDER, 2002): 

 A habilidade de lidar e sintetizar um grande número de planilhas de dados num 

tempo muito reduzido; 

 A habilidade para atualizar dados armazenados rápida e eficientemente; 

 Facilidade e flexibilidade de exibição e impressão; e 

 Portabilidade, uma vez que grande volume de dados e programas complexos 

podem ser facilmente transportados de um lugar a outro. 

Os avanços das tecnologias de geoprocessamento têm produzido programas de 

utilização cada vez mais amigável e facilidade de operação para pessoas com pouco 

conhecimento computacional. A integração com equipamentos de posicionamento 

global, como os GPSs, com bases de dados acessadas via Internet, e com sistemas 

especialistas de auxílio à tomada de decisão faz com que o uso de métodos 

computacionais de geoprocessamento cresça a cada dia na gestão de emergências. 
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9.1.3 Classificação dos danos 

As perdas ocasionadas pela ruptura de uma barragem vão além das vidas humanas. 

Os prejuízos podem ainda ser econômicos e ambientais. Quando se parte para uma 

avaliação mais detalhada e busca-se mensurar financeiramente os danos 

decorrentes de um desastre como a inundação, passa-se para uma fase de 

estimativa de perdas. 

Alexander (2002) destaca que a estimativa de perdas dentro de um planejamento de 

emergências pode gerar alarme o suficiente para convencer políticos, 

administradores e o público em geral para garantir o apoio à formulação do PAE. 

Os danos podem ser classificados em tangíveis ou intangíveis e em diretos ou 

indiretos, como mostrado na tabela 12. 

Tabela 12 – Tipologia dos danos  

  Medida 
 

  Tangíveis Intangíveis 

Forma 
dos 
danos 

Diretos 
- Edificações 
- Infraestrutura 

- Perda de vidas 
- Saúde e Segurança Pública 
- Danos ambientais 

Indiretos 

- Perda de produção 
industrial 
- Interrupção do tráfego 
- Custos de emergência 

- Inconveniência da 
recuperação pós enchente 
- Acréscimo de vulnerabilidade 
dos sobreviventes 

Fonte: FLOODSITE, 2007. 

A estimativa de perdas é, em geral, exaustiva e não é fácil chegar a uma estimativa 

real do que será perdido em uma catástrofe. Outra limitação é a enorme dificuldade 

de se “colocar preço” nos mais variados tipos de danos, como é o caso da vida 

humana, por exemplo. Estudos realizados nos Estados Unidos na década de 1990 

avaliaram em US$ 2.200.000 o valor para vítimas com ferimentos que acarretassem 

em morte ou para morte instantânea decorrente de desastres (ALEXANDER, 2002). 



 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Material produzido no âmbito do Convênio nº 001/ANA/2011 – SICONV nº 756001/2011, firmado entre 
a Agência Nacional de Águas - ANA e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu - Brasil - FPTI. 

114 

Esse valor foi baseado na capacidade produtiva média e na idade média de uma 

pessoa, podendo variar em função de fatores sociais, sexo e idade. 

Para uma avaliação mais detalhada e completa, convém buscar bibliografia 

especializada ou documentos ligados à segurança de barragens que se propõem a 

discutir esse assunto, como Defra (2006), ANCOLD (2003), Alexander (2002), 

FLOODSITE (2007), além de documentos ligados à Proteção e Defesa Civil no Brasil.  

Entretanto, entre os critérios mais importantes de avaliação estão os seguintes tipos de 

danos:  

 À vida: n° de mortos, desaparecidos, desabrigados, afetados; 

 À incolumidade, saúde e sobrevivência da população; 

 Materiais: 

o À cidade e à área rural (infra-estrutura e edificações, casas, prédios 

públicos etc) 

o Aos serviços essenciais (eletricidade, água, sistema viário, transporte 

etc) 

 Aos setores produtivos: industria, comércio, pecuária e agricultura. 

 Ao estado geral da população (serviços essenciais). 

No Brasil, a Secretaria Nacional de Defesa Civil classifica os danos em humanos, 

materiais, econômicos e sociais. 
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9.2 ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES EM FUNÇÃO DO TEMPO DE ELEVAÇÃO 

DO NÍVEL D’ÁGUA A JUSANTE 

A parte dos procedimentos de ações emergenciais é o núcleo de um  tradicional e o 

PEE deve enfatizar os alertas e alarmes necessários e atuar na evacuação da 

população, quando a defesa civil é notificada de um evento ameaçador proveniente 

da barragem. Os procedimentos descritos no plano visam a, justamente, auxiliar no 

processo de tomada de decisões numa tentativa de agilizar a resposta propriamente 

dita, devendo-se sempre contar com a experiência dos envolvidos na gestão da 

emergência. 

A evacuação é um dos meios mais efetivos de redução no que se refere à proteção 

das vidas das pessoas localizadas nas áreas potencialmente ameaçadas a jusante 

de uma barragem. Esse procedimento se torna ainda mais importante na iminência 

de um desastre, principalmente quando ele não pôde ser previsto com muita 

antecedência. 

Segundo o Emergency Management Australia (EMA, 1999b), o processo de 

evacuação pode se dividir em cinco fases: 

 Tomada de decisão; 

 Alarme; 

 Deslocamento; 

 Abrigo; e 

 Retorno. 

A figura 16 mostra esquematicamente o processo de evacuação, no qual a primeira 

fase consiste na tomada da decisão de evacuar as áreas de risco, cuja 

responsabilidade é do responsável pelo plano, que se apóia em condições de 

acionamento (“quando?”) pré-planejadas. No plano, são ainda definidas as ações a 
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serem tomadas, os procedimentos a serem seguidos de alerta, alarme e evacuação 

(“o quê?” e “como?”) e a definição dos envolvidos, suas responsabilidades e 

atribuições (“quem?”). A etapa de deslocamento é a evacuação em si, que é definida 

pela retirada organizada das pessoas das áreas ameaçadas para locais seguros. 

Essas três primeiras fases devem estar contempladas no PEE, uma vez que lidam 

com um fator de risco especial e tecnológico materializado pela barragem. As etapas 

de abrigo e retorno envolvem a gestão de diversos fatores, como cuidados médicos 

e veterinários, resgate, informação e segurança pública, serviços essenciais (água e 

energia, por exemplo), manejo de mortos etc. Esses aspectos devem estar 

preparados dentro dos planos de contingências para desastres gerais desenvolvidos 

pela defesa civil municipal num âmbito mais amplo. Essas ações devem ser 

agrupadas por área de atuação e detalhadas em procedimentos específicos, sendo 

complementares aos procedimentos planejados no âmbito do PEE, e serão vistas 

adiante. 

Figura 16 – Processo de evacuação  

 

Fonte: EMA, 1999b. 
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9.2.1 Tomada de decisões - condições e níveis de resposta (o quê? e 

quando?) 

Os níveis de resposta para emergências hidrológicas podem ser compostos por 

várias fases de mobilização. Processos mais complexos apresentados por modelos 

dos Estados Unidos, USBR (1995), para emergências envolvendo barragens, e 

Alexander (2002), para desastres basicamente naturais, pode-se classificar os níveis 

de resposta como sintetizado na Tabela 13. 

Quando se tratar de um incidente envolvendo a segurança estrutural da barragem, 

os processos de mobilização devem ser mais simples. Se o impacto não pode ser 

previsto, na melhor das hipóteses apenas detectado, como é a ruptura instantânea 

de uma barragem de concreto, por exemplo, considera-se que existe apenas um 

estágio, onde a detecção do evento leva a uma mobilização geral dos esforços 

externos de resposta. 

Rocha (2002) considera ainda que, se a ruptura não tiver ocorrido e houver tempo 

suficiente, a decisão de disparar o alarme deve ser tomada em conjunto entre o 

responsável pelo PAE e o responsável pelo PEE. 
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Tabela 13 - Níveis de emergência para as ações de resposta da Defesa Civil 

 

Na prática, quando for notificada uma emergência, deve-se ativar um centro de 

operações de emergência da defesa civil (COEDC), onde se reúnem representantes 

de todos os órgãos de defesa civil, responsáveis pelas equipes de resposta e 

representantes da operação da barragem, fisicamente, quando possível, ou por 

telefone. Uma vez constituído esse centro de operações, as decisões serão tomadas 

para tentar responder adequadamente ao desastre que pode atingir o local. 



 

 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Material produzido no âmbito do Convênio nº 001/ANA/2011 – SICONV nº 756001/2011, firmado entre 
a Agência Nacional de Águas - ANA e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu - Brasil - FPTI. 

119 

10 SISTEMAS DE ALERTA 

Os procedimentos de alerta e de alarme especificam as ações necessárias para 

ativar os sistemas de alerta e de aviso no vale a jusante, após a notificação recebida 

do responsável pelos planos de emergência da usina. 

O alerta, segundo CEDEC/MG (2007?), é “um sinal para avisar sobre um perigo ou 

risco previsível a curto prazo”. É composto por um conjunto de procedimentos que 

visa garantir que os agentes de resposta se preparem, permanecendo de prontidão 

até o momento de agir, a ser definido pelo responsável pelo plano em função da 

evolução da emergência. 

O PEE deve especificar os nomes dos envolvidos nas ações de resposta que serão 

colocados em prontidão no caso de uma emergência. Devem figurar os nomes dos 

responsáveis pelo plano de emergência do vale a jusante, dos agentes responsáveis 

pelas ações de resposta por área de atuação, os seus telefones e as formas de 

comunicações alternativas (telefones de vizinhos, por exemplo). 

Deve-se designar a pessoa que ficará responsável por emitir os alertas e quais os 

meios de comunicação. Os responsáveis por receber as mensagens enviadas pela 

operação da barragem devem ser capazes de interpretá-las e repassá-las 

adequadamente. Na Fonte: Adaptado de Calheiros, Castro e Dantas, 2007 é mostrado 

um esquema de fluxo de informação entre os envolvidos nas diversas fases de 

comunicação de uma emergência. 

O alarme é “um sinal de alarme para avisar sobre um perigo ou risco iminente” 

(CEDEC/MG, 2007?). A comunicação às populações ao longo do vale deve ser 

desencadeada pela COMDEC e, nos casos em que a legislação estabelecer, pelos 

responsáveis pelo PAE. 

O objetivo do aviso é reduzir o número de vítimas mortais e os prejuízos materiais, 

dando à população a oportunidade de agir antes de a água atingir um nível limite de 
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segurança. Um fator fundamental para que o aviso seja eficaz é o intervalo de tempo 

para desencadear o processo de aviso e de eventual evacuação das populações 

prioritariamente em risco. Um bom aviso dará aos envolvidos tempo suficiente para 

reagir, mas não permitirá perder tempo com incertezas e falta de credibilidade 

(ALEXANDER, 2002). Considera-se que o tempo entre o aviso e o impacto é um dos 

principais, senão o principal fator, para o êxito de um processo de alarme e eventual 

evacuação das populações em risco. 

Um sistema de alerta e alarme contra inundações deve contemplar (adaptado de 

EMA, 1999a): 

 A interpretação das previsões para determinar os impactos da cheias na 

comunidade; 

 A construção de mensagens de alerta e de alarme descrevendo o que está 

acontecendo, os impactos esperados e quais ações a serem tomadas; 

 A disseminação da mensagem para os agentes de resposta e para a 

população; 

 A revisão do sistema de alerta e alarme após a emergência; e 

 Um mecanismo de monitoramento da eficácia das respostas às mensagens. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Fluxo de comunicação entre os envolvidos na Defesa Civil 
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Fonte: Adaptado de Calheiros, Castro e Dantas, 2007. 

 

Meios de alerta e de alarme 

Dentro dos procedimentos de alerta e alarme devem estar cadastrados os meios de 

comunicação disponíveis, devendo-se levantar as redes de comunicação 

alternativas e outras necessidades de equipamentos. A Defesa Civil em Minas 

Gerais trata esses dispositivos com a nomenclatura de “sistemas de alerta e alarme”. 

Os dispositivos de alerta são os meios de telecomunicações públicas e privadas e 

compreendem as redes de serviço telefônico, fax e celulares, os serviços de 

radiofreqüência da Defesa Civil, a internet e a rede de radioamadores. Esses 

dispositivos são mais recomendados para os órgãos de defesa civil e outras 

instituições.  
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Para a escolha do meio de alarme, deve-se avaliar a extensão da área ameaçada, 

do tipo e dispersão geográfica da população, a localização dos agentes de resposta 

da Defesa Civil e os meios e recursos já disponíveis para as autoridades. Para o 

alarme, acrescentam-se ainda outros dispositivos além dos já citados: 

 Sirenes; 

 Carros de polícia com auto-falantes; 

 Rádio e televisão; 

 Publicação e afixação de comunicados de aviso; 

 Contatos diretos através de telefonia fixa e móvel; e 

 Aviso porta a porta. 

As sirenes são um meio muito direto e imediato de alarme, mas podem não ser tão 

efetivas dada a capacidade de compreensão do sinal pela população. Deve-se 

prever um sistema de energia auxiliar para permitir sua utilização mesmo após 

longos períodos sem energia. O seu alcance máximo é de aproximadamente 2 

quilômetros. As sirenes são consideradas o canal de comunicação que oferece 

maior eficácia no aviso a regiões mais populosas. A Fonte: USACE, 2005 mostra 

uma sirene implantada no âmbito do sistema de alerta para ruptura da barragem de 

Tuttle Creek, nos Estados Unidos. É interessante notar os painéis solares e o 

conjunto de baterias de emergência para garantir o seu funcionamento mesmo 

durante períodos de falta de energia. Essa sirene é usada também para outros tipos 

de emergência, como, por exemplo, tornados. O plano de evacuação do local alerta 

que o som emitido no caso de ruptura da barragem é diferente do utilizado para 

outros fins. 

O aviso através de telefonia e porta a porta só é possível para regiões pouco 

habitadas, acessíveis em tempo hábil ou dotadas de redes de telefonia fixa ou sinal 

para celular. Neste último caso, existe o inconveniente de a pessoa estar em local 

fora da cobertura do sinal ou distante do seu aparelho.  
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Figura 18 – Exemplo de sirene instalada nos Estados Unidos 

 

Fonte: USACE, 2005. 

Segundo Viseu (2006), diversas características, como idade, grau de alfabetização e 

situação socioeconômica, influenciam a forma como a população recebe os avisos. 

Segundo a autora, ao avisar a população, deve-se ter em conta que: 

 As pessoas acreditam residir em áreas seguras ou simplesmente não 

percebem o risco; 

 As pessoas duvidam dos avisos; 

 Os avisos são considerados mais seriamente quando provêm de diversas 

fontes; 

 O aviso tem de ser simultaneamente ouvido e visto; e 

 As pessoas avisadas necessitam de instruções para agirem. 

De uma maneira geral, observa-se que um grande desafio reside no treinamento das 

pessoas que receberão o aviso para garantir a compreensão e atuação que se 

espera delas. Entretanto, um treinamento que vá além dos agentes de resposta e 
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busque também a população é um assunto delicado e pouco abordado na 

bibliografia referente ao planejamento para emergências induzidas por barragem. 

Mais adiante serão apresentadas algumas formas de disseminação do plano para a 

população, disponíveis na bibliografia consultada. 

Tabela 14 - Prós e contras dos meios de aviso à população 

Método Prós Contras 

Sirenes 

É um meio simples de som de alarme, de 
aplicação imediata, que pode ser usado 
durante a noite para acordar as pessoas 
e avisá-las para ações de resposta. 

Sirenes podem ser facilmente ignoradas ou mal 
interpretadas por pessoas que não entendem 
porque elas estão sendo acionadas. 

 
Carros de 

polícia com 
alto-falantes 

 
Pode emitir instruções verbais simples 
sobre o que fazer (ex. evacuar). Um carro 
de polícia é um sinal de autoridade visível 
e facilmente interpretável. 

É um processo lento para percorrer uma área 
que precisa ser avisada. Nem todas as pessoas 
na área podem ver o carro de polícia e ouvir a 
mensagem. 

Mensagens 
de rádio 

É fácil de transmitir, e retransmitir, um 
conjunto simples de instruções verbais 
sobre o que fazer para evitar o impacto 
do desastre. 

Uma grande proporção da população pode não 
estar ouvindo o rádio, especialmente à noite. 
Algumas das pessoas que estiverem ouvindo 
podem não estar atentas. A mensagem deverá 
ser necessariamente transmitida por todas as 
estações que podem ser sintonizadas no local. 

Mensagens 
de televisão 

A audiência da televisão é relativamente 
grande em qualquer hora do dia. 
Mensagens áudios-visuais podem ser 
transmitidas repetidamente, se 
necessário. O impacto da mensagem é 
maior que o do rádio. 

Assim como o rádio, muitas pessoas podem não 
estar assistindo televisão. Todos os canais 
recebidos localmente precisam ser utilizados. Há 
poucos expectadores durante a madrugada e 
em alguns horários do dia. 

Anúncios de 
jornal 

 
Pode ser combinada com mapas, casos 
de interesse público e entrevistas para 
incrementar sua efetividade. 
acrescentando quantidade considerável 
de detalhes. 

Não é útil para avisos de curto prazo (menores 
que 24 horas). Uma quantidade relativamente 
pequena de pessoas compra jornais 
diariamente. 

Campanhas 
gerais de 

publicidade 

Pode usar todas os meios de 
comunicação disponíveis, em 
combinações criativas, para enviar as 
mensagens. 

Campanhas generalizadas de publicidade contra 
ameaças e riscos não são realmente 
apropriadas para processos de alarme 
imediatos; elas servem para necessidades de 
alerta a médio e longo prazo. 

Fonte: ALEXANDER, 2002. 

Outro problema reside no fato de que normalmente, os planos prevêem o aviso à 

população somente quando se constata que a ruptura da barragem é inevitável, o 

que, segundo Rocha (2002), nasce do receio de causar incômodos desnecessários 

à população ou de perder a credibilidade da comunidade, caso a ruptura não venha 
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a acontecer. Daí a grande necessidade de interação entre os agentes da defesa civil 

e os responsáveis pela operação da barragem. 

No estudo de caso apresentado por Viseu (2006), onde as áreas potencialmente 

atingidas foram divididas em três zonas, preconizou-se o esquema de sistema de 

alarme como apresentado na Tabela 15 – Exemplo de sistema de alarme adotado 

para um vale a jusante de barragem . A tabela apresenta ainda as características 

das áreas afetadas e as justificativas para a escolha dos sistemas adotados. 

Tabela 15 – Exemplo de sistema de alarme adotado para um vale a jusante de barragem  

Zona afetada Características da área Meios de alarme 
Justificativas do meio 

escolhido 

Zona de auto-
salvamento 

Área rural – distante a 30 
minutos de propagação da 
onda de cheia de ruptura 

Sirenes - 
acionada pelo 
proprietário da 

barragem 

O tempo disponível para os 
agentes da Defesa Civil 

atuarem é escasso 

Zona de 
segurança 
principal 

Área urbana de Silves – 
distante entre 30 e 60 minutos 

da onda 

Carros equipados 
com alto-falantes 

O tempo de aviso é 
suficiente para que a 

Defesa Civil utilize seus 
próprios recursos 

Zona de 
segurança 
secundária 

Área rural – distante a mais de 
60 minutos 

Televisão e rádio 
O tempo e a distância 
oferecem aos agentes 

opções múltiplas 

Fonte: VISEU, 2006. 

Convém lembrar que os alarmes preventivos podem não ser seguidos do desastre, e 

que isso deve ser trabalhado junto à população para que não seja perdida a 

confiança no sistema de alerta ou prejudique a imagem de segurança que possui a 

barragem. 

Construção das mensagens de alerta e alarme à população 

Independente dos sistemas de alerta e alarme escolhidos, o conteúdo das 

mensagens, principalmente faladas e transmitidas por agentes da defesa civil, deve 

ser previamente definido para cada nível de alerta e de resposta. As mensagens 
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deverão expressar com razoável certeza quais eventos específicos irão ocorrer em 

uma zona definida em um período de tempo determinado. Elas deverão explicar 

claramente qual ação deverá ser tomada e a quem ela é direcionada. 

As mensagens de alarme deveriam ser um processo repetitivo, onde a primeira 

mensagem viria seguida por outras que detalhariam as mudanças ligadas à ameaça, 

ao impacto e às respostas requeridas (EMA, 1999a). No caso da mensagem estar 

associada à evacuação, deve-se informar sobre as rotas de fuga, meios de 

transporte disponíveis (ônibus, a pé, veículo próprio etc) e os pontos de encontro 

(locais seguros) para os quais as pessoas devem se direcionar. Segundo Viseu 

(2006), o alarme deverá ser atualizado periodicamente, de forma a mostrar que a 

situação está sendo controlada. Almeida (2001) indica que a mensagem de aviso 

deve ainda incluir o tempo disponível para a população se colocar a salvo. 

No caso das sirenes, os sons emitidos devem se distinguir de quaisquer outros e ser 

audíveis em todas as zonas habitadas. Viseu (2006) recomenda a adoção de quatro 

tipos de sinal: 

 Sinal de aviso de descarga; 

 Sinal de aviso de estado de prontidão; 

 Sinal de aviso de evacuação; e 

 Sinal de aviso de experiência, teste ou exercício. 

Essa grande variação de tipos de sinal só é possível com o uso de sirenes 

eletrônicas, que permitem sintetizar diversos sons. As sirenes acústicas são mais 

limitadas quanto a essa variabilidade. 

Na Espanha, o sistema nacional de defesa civil está tentando criar um padrão para o 

som emitido pelas sirenes, de forma que pessoas que vivam em lugares diferentes 

consigam identificar facilmente o seu significado, como é feito com os sinais de 
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trânsito. É um trabalho difícil, já que cada autoridade regional já possui seus próprios 

padrões e reluta em alterá-los. 

Um estudo para a aplicação de um sistema de alerta para cheias naturais numa 

micro-bacia do município brasileiro de São Carlos, no estado de São Paulo, propõe a 

utilização de uma “sinaleira ambiental”, baseada no modelo de semáforos, com 

cores referentes a vazões específicas, alertas visuais e sonoros (GUEDES E 

MENDIONDO, 2007). O dispositivo proposto pode ser visto na Figura 19. 

Figura 19 – Modelo de sinaleira 

 

Fonte:  Guedes e Mendiondo (2007) 

As características socioculturais da população que receberá o alarme devem ser 

levadas em consideração. Stallings (2002) sugere que, se tratando de emergências 

de origem tecnológicas, a perda de credibilidade e de confiança aos olhos do público 

é sintomática das interferências na comunicação, que derivam do fato de que a 

percepção do risco tem raízes na sociologia. Entre outros, os seguintes fatores 

tendem a contribuir para uma resposta adequada às mensagens de aviso e alerta 

(ALMEIDA, 2001): 

 Recursos econômicos; 
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 Cultura; 

 Atributos psicológicos; 

 Atividade profissional; 

 Conhecimento (dos perigos, dos planos de ação etc) 

 Cognição (otimismo, fatalismo, stress etc); 

 Experiência; 

 Atributos fisiológicos; e 

 Deficiências físicas ou mentais. 

Na Figura 20 mostra-se um exemplo de mensagem a ser noticiada em caso de 

iminência de ruptura de barragens no rio Savannah, no estado da Georgia, Estados 

Unidos, e na Figura 21 são mostrados modelos de mensagens de alerta, de alarme 

e de retorno, a serem divulgadas repetidamente para a população no âmbito de um 

plano de emergências para inundações induzidas por barragens, fornecidos pela 

Divisão de Segurança de Barragens do Departamento de Proteção Ambiental (DEP), 

na Pensilvânia, também nos Estados Unidos. 

10.1.1.1 Deslocamento - procedimentos de evacuação 

A etapa de deslocamento corresponde à evacuação propriamente dita e envolve a 

remoção das pessoas de áreas perigosas ou potencialmente atingidas para uma 

área segura. Uma vez que as autoridades tenham decidido pela evacuação, ativam-

se os sistemas de alarme e os deslocamentos são iniciados seguindo uma ordem de 

prioridades conforme planejado no plano de evacuação. Esse plano deve se basear 

nos mapas de risco, que informam os tempos disponíveis para atuação e as áreas 

potencialmente atingidas. Rotas de fuga, pontos de encontro e abrigos devem ser 

previamente definidos e o processo de evacuação precisa ser constantemente 

supervisionado pela polícia e autoridades de defesa civil. 
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A divisão dos setores é feita com base no tempo disponível de evacuação em cada 

área e em outras características, como a topografia, o acesso, a densidade de 

construções e de pessoas. Naqueles locais cujo tempo disponível para a Defesa 

Civil atuar é muito curto, deve-se considerar o princípio do auto-salvamento. 

Segundo esse princípio, a população deve se deslocar para locais seguros, 

previamente informados, após serem avisadas pelos sistemas de alarme. As demais 

áreas a serem evacuadas serão gerenciadas pelo próprio sistema de Defesa Civil. 

Para cada setor, um ou dois locais públicos devem ser designados para onde as 

pessoas são direcionadas durante o processo de evacuação. Esses locais são 

chamados de “pontos de encontro” e o seu objetivo é concentrar as pessoas de um 

determinado setor para posteriormente serem encaminhadas para os abrigos pré-

determinados. Viseu (2006) recomenda que esse pontos devem ser bem 

identificáveis no terreno e de fácil acesso, devendo-se evitar percursos muito longos, 

que obriguem as pessoas a percorrerem grandes distâncias à pé. Deve-se, ainda, 

evitar que esses locais fiquem inacessíveis a veículos rodoviários, garantindo o 

acesso aos agentes da Defesa Civil, que enviarão os meios de transporte 

necessários para buscar os desalojados e encaminhá-los para os locais adequados. 

Geralmente são escolhidos como pontos de encontro espaços públicos como, por 

exemplo, pátios de igrejas, campos de futebol, áreas de lazer e outros espaços 

abertos localizados em cotas mais elevadas. É comum definirem-se pontos de 

encontro secundários para um primeiro atendimento médico e triagem dos 

desalojados para seu encaminhamento a abrigos ou casas de amigos e familiares. 

Dependendo da situação, pode-se fazer essa triagem à medida que as pessoas vão 

chegando aos abrigos. 

Deve-se prever ainda o atendimento às pessoas com necessidades especiais, como 

pacientes de hospitais, creches, prisões e demais pessoas com dificuldades de 

locomoção. Quando possível, esses casos deverão estar listados nos planos de 

emergência para atuação pontual por parte dos agentes da defesa civil. 
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Adicionalmente, é necessário prever a existência de pessoas de fora, como turistas 

e trabalhadores temporários, nas áreas ameaçadas ou, ainda, grandes 

aglomerações de pessoas em eventos esportivos, religiosos ou de lazer. 

As rotas que as pessoas e os agentes devem utilizar são informadas pelo sistema de 

alarme e as autoridades devem garantir que não sejam bloqueadas (por lama ou 

árvores, por exemplo), acionando, sempre que necessário, os equipamentos 

destinados à liberação desses caminhos. Em alguns casos, é fundamental que as 

pessoas não utilizem carros para fugirem, uma vez que podem provocar 

congestionamentos e bloquear as passagens. Por isso, a utilização dos meios de 

transporte fornecidos pela prefeitura é, normalmente, mais recomendável. 

Algumas formas especiais de planejamento incluem a possibilidade de evacuar as 

pessoas verticalmente em andares superiores de edificações quando uma cheia 

ameaça a região e o processo de evacuação tradicional pode se ver prejudicado por 

fatores como uma topografia muito desfavorável. Um exemplo de plano de 

evacuação vertical é descrito por Viseu (2006), na cidade suíça de Zurique, onde, 

decorrendo apenas uma hora entre a eventual ruptura das barragens e a chegada 

da onda de inundação à cidade, a medida prática de proteção principal, fora da zona 

de risco maior, consiste em deslocar as pessoas para os andares superiores ao 3° 

piso dos edifícios. Segundo Alexander (2002), é necessário saber se essas pessoas 

permanecerão seguras nessa situação e se possuem equipamentos e mantimentos 

para permanecerem isolados antes da ajuda chegar ou a inundação cessar. 
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11 MÉTODOS DE INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE 

A preparação da população residente na área de risco é uma ação de mitigação do 

risco para desenvolver a capacidade de antecipar um eventual desastre e, caso este 

ocorra, agir positivamente, tanto em resposta, quanto na evacuação, resistir ao seu 

impacto e se recuperar de suas consequências. 

Cada pessoa lida com as emergências de uma forma peculiar, e as reações 

individuais podem não ser as mais apropriadas, conduzindo a situações mais 

perigosas. Um exemplo são pessoas que, ao receber um aviso de ameaça, se 

direcionam para áreas de maior risco ou a congestionamentos, obstruindo as vias. 

EMA (1999a) chama a atenção para os problemas críticos no desenvolvimento e 

manutenção de sistemas de alerta e alarme, dentre os quais cita a necessidade de 

assegurar o envolvimento da comunidade no projeto e desenvolvimento dos 

sistemas de alerta e alarme e incorporação das organizações e sua integração nas 

atividades de gerenciamento de emergências e de uso e ocupação das planícies. 

É necessário avaliar o nível de conhecimento em planos de emergência da 

sociedade onde se pretende implantar o PEE. No Brasil, é comum que a população 

não conheça sequer os planos relativos aos desastres de maior prevalência, assim, 

é provável que a disseminação direta de um plano para ruptura da barragem, que 

são eventos raros, gere reações adversas nas pessoas, normalmente leigas no 

assunto. Para Viseu (2006), dois tipos de ações são essenciais na preparação da 

população: 

 O primeiro, relativo à sensibilização das pessoas, promove sessões de 

esclarecimento e divulgação de informações relativas ao risco de habitar os 

vales a jusante de barragens e à existência de planos de emergência. 

Inicialmente são apresentados aqueles relativos aos desastres de maior 

prevalência e depois os induzidos por barragens; e 



 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Material produzido no âmbito do Convênio nº 001/ANA/2011 – SICONV nº 756001/2011, firmado entre 
a Agência Nacional de Águas - ANA e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu - Brasil - FPTI. 

132 

 O segundo, relativo à educação da população, promove programas de 

informação pública sobre o zoneamento do risco, codificação dos significados 

das mensagens e regras de evacuação, envolvendo, inclusive, a realização de 

exercícios monitorados. 

Uma abordagem por etapas permite o amadurecimento gradativo da população, 

permitindo implantar novas estratégias de divulgação que terão maior abrangência 

na sociedade. 

A forma de divulgação das informações pode ser feitas através de palestras, 

programas na mídia, manuais, apostilas ou através da internet. Um exemplo é o 

plano de evacuação para divulgação à população da cidade de Kansas, nos Estados 

Unidos , que traz recomendações sobre as formas de deslocamento, de como lidar 

com as crianças que estão em escolas e creches etc. Esse plano é disseminado 

tanto na forma impressa quanto online. Nesta última, é possível navegar 

virtualmente pelo plano de evacuação, além de ser possível ouvir o som que será 

emitido pela sirene caso ocorra uma emergência ruptura da barragem. 

A Figura 21 mostra partes de uma apostila divulgada pelo ORSEP, na Argentina, 

para estimular o conhecimento da população sobre a importância das barragens, os 

métodos de segurança e manutenção das estruturas, e de como as autoridades 

estão preparadas para atender uma situação emergencial. Esse guia é interessante 

pois possui uma formatação amigável e didática sobre o tema. 

No Brasil, o SINDEC é responsável por treinar as COMDECs e auxiliar na 

elaboração do plano de trabalho e formação das equipes. Calheiros, Castro e 

Dantas (2007) trazem recomendações sobre as reuniões com as comunidades, 

sugerindo a pauta e os itens a serem tratados, inclusive a forma de abordagem. O 

objetivo principal dessas reuniões é conscientizar as pessoas dos benefícios da 

preparação para desastres e participação nas atividades e como isso influenciará na 

redução dos riscos a elas próprias. 
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 Figura 20 – Guia de evacuação do sistema de alerta para ruptura da barragem de Tuttle 

Creek, nos Estados Unidos 

 
Fonte: USACE, 2005. 
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Figura 21 – Partes da apostila do ORSEP sobre a convivência das pessoas com as 

barragens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ORSEP, 2006. 
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Em resumo, Viseu (2006) recomenda que cada cidadão residente numa área de 

risco deve conhecer o plano de evacuação e, especificamente: 

 Deve estar informado sobre a entidade que lhe transmite a notícia da eminência 

de emergência e ordem de evacuação; 

 Deve conhecer os limites de inundação; e 

 Deve conhecer o local e os acessos aos pontos de encontro e abrigos; 

Essas informações são importantíssimas, principalmente para os habitantes das 

zonas imediatamente a jusante da barragem, onde o auto-salvamento impera. Em 

Portugal, inclusive, são utilizados marcos indicativos das cotas de inundação ao 

longo do rio a jusante da barragem de Penacova para orientação da população 

(BALBI, 2007). 
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CONCLUSÃO 

Em se tratando de riscos, de uma maneira geral, a mitigação pode ser feita sempre 

atuando ou na probabilidade de ocorrência, ou na atenuação das consequências. 

Em segurança de barragens é desejável que a atuação se dê sempre na redução da 

probabilidade de ocorrência, para evitar o acidente, que quase sempre tem 

consequências de grande impacto. 

Os Planos de Ações Emergências são os documentos elaborados para orientar e 

sistematizar as ações a serem tomadas no caso do acontecimento da ruptura de 

uma barragem ou mesmo de um incidente de maior relevância. A maioria das 

entidades de pesquisa e implantação de PAE usa dividir os planos em duas esferas 

de responsabilidade: plano interno (de responsabilidade do proprietário da 

barragem) responsável por a Detecção, Tomada de Decisão, Notificação: e plano 

externo (de responsabilidade das autoridades, especialmente Defesa Civil) 

responsável por Alerta, Alarme e Evacuação. 

Muitos países têm regulado o assunto relativo aos planos de ações emergenciais de 

barragens, ratificando a importância do tema. No Brasil, a lei 12.334/2010 obriga a 

elaboração e implantação do PAE para barragens de grande importância, mas as 

regulamentações para o assunto ainda estão em fase de elaboração.  

A segurança de barragens deve ser pautada pelas ações preditivas e preventivas, 

mas a existência de planos bem elaborados e implantados pode ser de fundamental 

importância para atenuação dos efeitos de um acidente de barragem, especialmente 

no que se refere a diminuição do número de perda de vidas. 
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