
Segurança de barragens 
– Estado da Paraíba



Conteúdo 

1. Como o Estado vem se estruturando para atender à Lei 12.334/10?;

2. O que já foi feito?;

3. Desafios na atuação fiscalizatória;

4. O que precisa avançar?; 



Como o Estado vem 
se estruturando 
para atender à Lei 
12.334/10?
▪AESA 

Fiscalização segurança barragens

Sistema de segurança de 
barragens

Inspeção regular de segurança de 
barragens

Regulamentação nos rios 
estaduais
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O que já foi 
feito?

▪Cadastro de barragens

▪Regularização de barragens

▪Classificação das barragens quanto ao dano potencial 
associado (DPA)

▪Classificação das barragens submetidas à Lei nº 
12.334/2010 quanto à categoria de risco (CRI) 

▪Inserção dos dados das barragens regularizadas no 
Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 
Barragens (SNISB)

▪Regulamentação, no âmbito do estado, da Lei nº 
12.334/2010 em relação aos seguintes itens: Plano de 
Segurança de Barragem, Plano de Ação de Emergência 
(PAE), Inspeções Regular e Especial, e Revisão Periódica de 
Segurança de Barragem

▪Disponibilização de informações necessárias para a 
elaboração do Relatório de Segurança de Barragens (RSB)



Cadastro de 
segurança 
de 
barragens

Quantidade de barragens cadastrados

486

Critérios para cadastramento

Mapeamento espelho de água



Outorgas de 
barragens

Barragens outorgadas

204

Empreendedores principais outorgados

SEIRHMACT, Prefeituras, particulares

Empreendedores principais não outorgados

DNOCS – foi solicitado a regularização, entretanto 
rejeitada pelo DNOCS



Classificação 
quanto à 
Categoria de 
Risco e quanto 
ao Dano 
Potencial 
Associado

Quantidade de barragens classificadas

Categoria Risco: 486

Dano potencial associado: 231

Método para definição da mancha para classificação;

Visita de campo e imagens de satélite

Relação categorias 

Categoria de Risco: alto 385, médio 46, baixo 0 barragens

Dano potencial: alto 202, médio 7, baixo 17 barragens



Regulamentação 
da Lei 
12.334/2010

Regulamentação

Artigo 9 

Artigo 8, 10, 19



Fiscalização 
documental 
e in loco

Gerencia de fiscalização 

Fiscalização das licenças de barragens

Gerencia de operação de mananciais

Fiscalização in loco de segurança de barragens (denuncias, 
solicitações)

Gerencias regionais

Fiscalização in loco de segurança de barragens (denuncias, 
solicitações)

Gerencia de outorga

Fiscalização documental



Desafios na 
atuação 
fiscalizatória

▪Regularização retroativa das barragens (licença previa)

▪Quantidade de barragens na dominialidade estadual

▪Fiscalização da SEIRHMACT/ DNOCS

▪Estruturação, Atualização Sistema AESA, Recursos 
humanos / Institucionalização 



Obrigado!

AESA



Segurança de barragens 
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SEIRHMACT



Avanços e desafios para cumprimento da 
Lei 12.334/10 – Visão do Empreendedor
Avanços

▪Licitação plano segurança de barragens de 13 barragens

▪Inspeção regular de barragens (parcialmente)

Desafios

▪Institucionalização/ Recursos financeiros / Recursos humanos

▪Elaboração de planos para todas barragens (>100)

▪Inspeção regular de todas as barragens 



Obrigado!

AESA


