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Ainda não existe um setor formalmente constituído voltado à 
Segurança de Barragens. Atualmente, devido ao PROGESTÃO, a 

COH assume as atribuições e atua pontualmente. 

Segurança de Barragens no MT 



Não existe equipe constituída para este fim (está em formação), 
os servidores da COH se dividem nas atribuições para atender as 

demandas. 

Equipe de Segurança de Barragens 



- Possui cadastro ( somente das que solicitaram outorga) 
- 176 barragens cadastradas 
- Em torno de 25 barragens se enquadram na Lei 12334/2010 

Cadastro de Barragens 



Foram regulamentados os artigos que tratam de: 
 

- Plano de Segurança 
- Inspeção de Segurança Regular e Especial 

- Revisão Periódica de Segurança 
- Plano de Ação Emergencial 

(8°, 9°, 10°, 11°, 12° e 19°) 

Regulamentação da PNSB 



Desde 2015 temos enviado ofícios e questionários aos 
empreendedores para pesquisa e informação quanto à 

classificação de suas barragens: 
 

- 81 ofícios solicitando informações para subsidiar o relatório 
de segurança de barragens 

- 24 questionários aos empreendedores (DPA alto ou médio) 
- Retorno muito baixo 

Relação com os empreendedores 



Ainda não foram apresentados os Relatórios de Inspeção, Plano 
de Segurança e Plano de Ação Emergencial. 

Inspeção de Segurança Regular, PSB e PAE 



- 176 barragens classificadas quanto ao DPA 
- 3 vistoriadas e classificadas quanto à CRI 

Classificação de DPA e CRI 



A SEMA ainda não está de fato executando a Política de 
Segurança de Barragens, até aqui tem feito tudo de acordo com 

as orientações da ANA. 

Plano de Segurança de Barragem 



Como não há equipe específica, as ações de fiscalização são 
pontuais e sem planejamento prévio.  

As idas a campo tem sido motivadas principalmente pela 
necessidade da classificação quanto à categoria de risco. 

Fiscalização de Barragens 



- Estruturar uma equipe técnica específica 
- Estruturar um setor específico 

- Capacitar a equipe  
- Trabalho conjunto entre os setores responsáveis pela 

implementação da PNSB 
- Fazer com que o tema faça parte da agenda política do Estado, 

visto a sua importância 
- Determinar prioridades, frente ao enorme passivo (barragens 

irregulares) 
- Definição de procedimentos internos na responsabilização de 

cada setor na atuação da implementação da PNSB. 

Desafios na implementação da PNSB 


