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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 
A tragédia de Brumadinhos, ocorrida no dia 25 de Janeiro de 2019, após o 

rompimento de uma barragem na região metropolitana de Minas Gerais, impactou o 

mundo e despertou no Brasil uma profunda preocupação em relação as condições de 

segurança das demais barragens. No país, existem cerca de 24 mil barragens, dentre estas, 

mais de 10 mil estão localizadas no Rio Grande do Sul. Aqui, apenas 16% são outorgadas, 

cabendo aos órgãos fiscalizadores intensificar a atuação  de implementação e de 

monitoramento do cumprimento da legislação, prevenindo impactos ambientais, econômicos 

e à vida humana. Nesse intuito, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, por iniciativa do 

deputado estadual Paparico Bacchi - PL, criou a Subcomissão para discutir a situação das 

barragens do Rio Grande do Sul, com o objetivo de avaliar a situação das barragens gaúchas, 

prevenindo tragédias, a exemplo dos ocorridos nos municípios mineiros. 

A normatização sobre o tema Segurança de Barragens se deu com a promulgação 

da Lei n. º 12.334/ 2010,  obrigando  órgãos fiscalizadores, como a Agência Nacional de 

Águas (ANA), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Agência Nacional de 

Mineração (ANM), a criar Resoluções e Portarias com o fim de regulamentar alguns 

artigos da Lei Federal, tornando a legislação clara a aplicável a qualquer empreendimento. 

No prazo de 120 dias determinado pelo Regimento Interno, a subcomissão ouviu 

entidades, pesquisadores, técnicos, prefeitos, lideranças e setores representativos, além 

de ter realizado visitas técnicas em diversas barragens do Estado, que representam risco 

potencial. As audiências públicas ocorreram no Município de Erexim e na sede do 

parlamento gaúcho. 

 

 

                                          Paparico Bacchi 

 

Relator da Subcomissão das Barragens do RS 
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2.  LEGISLAÇÃO APLICÁCEL 

 

2.1 Lei Federal nº 12.343, de 20 de setembro de 2010 

Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas a 

acumulação de água para qualquer uso, à disposição final ou temporária de rejeitos e à 

acumulação de resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de Informações sobre 

Segurança de Barragens e altera a redação do art. 35 da Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 

1997, e do art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000. 

 

2.2  Resolução nº 236, de 30 de Janeiro de 2017 

Estabelece a periodicidade de execução ou atualização, a qualificação dos 

responsáveis técnicos, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do Plano de 

Segurança da Barragem, das Inspeções de Segurança Regular e Especial, da revisão 

periódica de segurança de barragem e do Plano de Ação de Emergência, conforme art. 8º, 

9º, 11º e 12º da Lei 12.334 de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional 

de Segurança de Barragens – PNSB. 

 

2.3  Portaria AMN nº 70.389, de 17 de Maio de 2017 

Cria o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, o Sistema Integrado em 

Segurança de Barragens de Mineração e estabelece a periodicidade de execução ou 

atualização, a qualificação dos responsáveis técnicos, o conteúdo mínimo e o nível de 

detalhamento do Plano de Segurança de Barragem, das Inspeções de Segurança Regular 

e Especial, da Revisão Periódica de Segurança de Barragem e do Plano de Emergência 

para Barragens de Mineração, conforme art. 8º, 9º, 11º e 12º da Lei 12.334 de 20 de 

Setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens – 

PNSB. 

 

2.4 Resolução ANNEL nº 696 de 2015 

Estabelece critérios para classificação, formulação do Plano de Segurança e 

realização da Revisão Periódica de Segurança em barragens fiscalizadas pela ANNEL, 

de acordo com o que determina a Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010. 

 

2.5 Resolução CNRH nº 143, de 10 de julho de 2012 

Estabelece critérios gerais de classificação de barragens por categoria de risco, dano 
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potencial associado e pelo seu volume, em atendimento ao art. 7º da lei Federal nº 12.334, 

de 20 de setembro de 2010. 

 

2.6 Resolução CNRH nº 144, de 10 de julho de 2012 

Estabelece diretrizes para implementação da política nacional de Segurança de 

Barragens, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema nacional de Informações 

sobre Segurança de Barragens, em atendimento ao art. 20 da Lei Federal nº 12.334, de 20 

de setembro de 2010, que alterou o art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. 

  

2.7 Lei Estadual nº 2.434, de 23 de dezembro de 1954 

Institui a obrigatoriedade para construção, por particulares, de barragens 

destinadas a quaisquer fins, e dá outras providências 

 

2.8 Lei Estadual nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994 

Institui o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, regulamentando o art. 171 da 

Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

2.9 Decreto Estadual nº 37.033, de 21 de novembro de 1996 

Regulamenta a outorga do direito de uso da água no Estado do Rio Grande do Sul, 

prevista nos artigos 29, 30 e 31 da Lei nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994. 

 

2.10 Decreto Estadual nº 52.931, de 7 de março de 2016 

Dispõe sobre os procedimentos para Outorga do Direito de Uso da Água e 

obtenção de Alvará de Obras e Reservatório em empreendimentos de irrigação, bem 

como sobre procedimentos para acompanhamento da Segurança de Barragens. 

 

2.11 Decreto Estadual nº 54.165, de 26 de julho de 2018 

Altera o Decreto Estadual nº 52.931, de 7 de março de 2016, que dispõe sobre os 

procedimentos para Outorga do Direito de Uso da Água e obtenção de Alvará de Obras e 

Reservatório em empreendimentos de irrigação, bem como sobre procedimentos para 

acompanhamento da Segurança de Barragens. 
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2.12 Resolução CONSEMA 372/2018 

Dispõe sobre os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos 

ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de 

causar degradação ambiental passíveis de licenciamento ambiental no Estado do Rio 

Grande do Sul, destacando as de impacto de âmbito local para o exercício da competência 

municipal no licenciamento ambiental. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Discutir e analisar a situação das barragens no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Promover debates sobre a situação das barragens, suas importâncias e possíveis 

riscos que possam representar;  

- Identificar a localização e a finalidade das barragens no RS; 

- Promover e participar de reuniões e audiências públicas com órgãos do Governo 

do Estado, Governo Federal e demais instituições responsáveis pela liberação e 

fiscalização das barragens; 

- Identificar e apurar as barragens que representam risco de rompimento; 

- Analisar a necessidade e a natureza das providências a serem tomadas para 

manutenção da segurança das barragens do nosso Estado. 

 

 

4. EIXOS 

Tendo em vista a importância do tema, propomos focar este estudo em três eixos: 

4.1 Localização das barragens e identificação da natureza de sua exploração; 

4.2 Verificação da regularidade do licenciamento e da fiscalização das barragens; 

4.3 Apontamento das barragens que representam riscos. 
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5. CRONOGRAMA DE TRABALHO 

 

 

 

 
Atividade Março Abril Maio Junho 

Aprovação e 
instalação da 

subcomissão 

X    

Realização de 
visitas e 
audiências 

X X X  

Audiências com 

entidades setoriais 

 X X X 

Elaboração do 

relatório 

  X X 

Apresentação na 

Comissão Temática 

   X 

Divulgação de 
resultados e 
encaminhamentos 

   X 
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6. CALENDÁRIO DE REUNIÕES DA SUBCOMISSÃO 

 

6.1 REUNIÃO PARA CRIAÇÃO DA SUBCOMISSÃO  

 

 
 

No dia 13 de março de 2019, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou 

Reunião Ordinária, presidida pela deputada Zilá Breitenbach. A reunião contou com a 

presença dos deputados(as) Zilá Breitenbach (PSDB), Gerson Burmann (PDT), Edegar 

Pretto, Valdeci Oliveira, Fernando Marroni e Pepe Vargas (PT), Silvana Covatti (P), 

Kelly Moraes (PTB), Vilmar Lourenço (PSL), Paparico Bacchi (PL), Franciane Bayer 

(PSB), Dr. Thiago (DEM) e Neri o Carteiro (Solidariedade).  Passou-se à Ordem do Dia: 

Item 1) Requerimentos Diversos 10/2019, Proponente: Deputado Paparico Bacchi, 

Ementa: Requer a constituição de uma Subcomissão no âmbito da Comissão de Saúde e 

Meio Ambiente, com o objetivo de discutir a situação das barragens, Processo nº 

20159.01.00/19-0. Votaram favoravelmente os deputados(as) Zilá Breitenbach, Edegar 

Pretto, Valdeci Oliveira, Silvana Covatti, Kelly Moraes, Vilmar Lourenço, Gerson 

Burmann, Franciane Bayer, Paparico Bacchi, Dr. Thiago e Neri O Carteiro. Com onze 

votos favoráveis e nenhum voto contrário, restou aprovado o requerimento. Ficou 

definido o deputado Paparico Bacchi como relator. Manifestaram-se para integrar a 

Subcomissão os deputados Vilmar Lourenço e Silvana Covatti. Ficou acordado que na 

próxima reunião, após consulta às bancadas, serão indicados os demais integrantes.  
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6.2  PRIMEIRA REUNIÃO DE TRABALHO 

 

 
 

Na reunião ordinária realizada no dia 20 de março, foram indicados os Deputados 

Edegar Pretto - PT e Franciane Bayer - PSB para comporem a subcomissão. No mesmo 

dia, na Sala João Neves da Fontoura - Plenarinho, no 3º andar da Assembleia Legislativa 

do Estado do Rio Grande do Sul, a Subcomissão das Barragens do RS, presidida pelo 

deputado Paparico Bacchi, relator da subcomissão, realizou o primeiro encontro de 

trabalhos. A reunião contou com a presença de: Viviane Tiburski (representando a 

Deputada Franciane Bayer  -PSB); Juliano de Sá (representando o Deputado Edegar 

Pretto -PT); Sabrina Moreira e Nataniel Corrêa (representando o deputado Vilmar 

Lourenço – PSL); Felippo de Poli (representando a Bancada do PSL); Marina Bertoncello 

(coordenadora), Roberto Rech, Emerson de Moura, Vinicius Nunes Miguel Bianchini 

(representando a Bancada do PL); Odacir Dalmina (chefe de gabinete), José Vincenzi, 

Alexandra Ecker e Antônio Grzybowski (integrantes do gabinete do deputado Paparico 

Bacchi) e o visitante Décio Stangherlim, do Município de São João da Urtiga. O deputado 

Paparico Bacchi iniciou os trabalhos cumprimentando os presentes. Após, ressaltou a 

importância da criação da Subcomissão das Barragens no RS, pois o Brasil possui 24 mil 

barragens cadastradas e o RS é o Estado que possui o maior número delas, segundo a 

Agência Nacional de Águas, existindo, aqui, mais de 10 mil barragens cadastradas. Ainda 

relatou que há dois reservatórios no Estado que, merecem atenção especial: Capané, em 



12 
 

Cachoeira do Sul, e Santa Bárbara, em Pelotas. Ambas constam como sendo de risco no 

relatório da Agência Nacional de Águas, juntamente com a Barragem Águas Claras e a 

Barragem da Lomba do Sabão, em Viamão, que, caso haja rompimento, podem atingir a 

cidade de Porto Alegre. A Barragem da Forjasul, que fica entre Maquiné e Riozinho, 

também apresenta riscos e pode trazer, caso haja rompimento, danos severos à 

comunidade de Barra do Ouro. Por isso, a subcomissão tem como objetivo geral a 

discussão e análise da situação das barragens no Rio Grande do sul, tendo como seus  

objetivos específicos a promoção de debates sobre a situação das barragens, a sua 

importância e os possíveis riscos que as mesmas representam, identificando a localização 

e a finalidades das barragens no RS, promovendo reuniões e audiências públicas com 

órgãos do Governo do Estado, do Governo Federal e com as demais instituições 

responsáveis pela liberação e fiscalização das barragens, para identificar e apurar as 

barragens que apresentam riscos de rompimento e analisar a necessidade e a natureza das 

providências a serem tomadas para manutenção da segurança das barragens em nosso 

Estado. Com estes objetivos e a importância do tema, o deputado Paparico Bacchi focou 

o estudo em três eixos: 1) localização das barragens e identificação da natureza de sua 

exploração; 2) verificação da regularidade do licenciamento e da fiscalização das 

barragens; 3) apontamento das barragens que apresentam riscos. Continuando a 

apresentação, ressaltou que, de acordo com o Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa, art. 74º, § 8º, a Subcomissão terá prazo de 120 dias, improrrogáveis, para a 

conclusão de seus trabalhos, contados a partir da data de sua aprovação, a qual se deu em 

13 de março 2019, e que, ao final dos trabalhos, o relatório final será apreciado pelos 

membros da Comissão de Saúde e Meio Ambiente. 

Na ocasião, o deputado Paparico Bacchi apresentou o Plano de Trabalho estabelecendo 

um cronograma a ser desenvolvido pela subcomissão.  Além disso, foram citadas 

entidades e órgãos públicos relacionados ao tema, que serão visitados e/ou convidados 

para auxiliarem nos trabalhos da subcomissão, como: Ministério do Desenvolvimento 

Regional, Secretaria Estadual da Agricultura/IRGA, Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente, Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM, Federação das 

Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (FAMURS), Ministério Público RS, 

Defesa Civil, Federação das Cooperativas de Energia, Telefonia e Desenvolvimento 

Rural do Rio Grande do Sul - FECOERGS, Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Rio Grande do Sul  - CREA/RS.  
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6.3 SEGUNDA REUNIÃO DE TRABALHO 
 

 

 
 

No dia 04 de abril de 2019, na Sala Salzano Vieira da Cunha Fontoura, da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, a Subcomissão das Barragens 

reuniu-se, sob a coordenação do Deputado Paparico Bacchi, para definir as próximas 

ações do grupo. Além do relator, estavam presentes: a representante da Deputada 

Franciane Bayer (PSB), Viviane Tiburski; o representante do Deputado Edegar Pretto 

(PT), Juliano de Sá; a representante do deputado Vilmar Lourenço (PSL), Luana Santos;  

o representante do Movimento dos Atingidos por Barragem, Fernando Fernandes; os 

representantes da Bancada do PL, a coordenadora Marina Bertoncello, Roberto Rech, e 

Emerson de Moura, bem como os integrantes do gabinete do deputado Paparico Bacchi, 

chefe de gabinete Odacir Dalmina, José Vincenzi, Alexandra Ecker, Antônio Grzybowsk, 

Jacir Indicati. O deputado Paparico Bacchi iniciou os trabalhos promovendo um debate 

entre os participantes, ficando decidido que serão realizadas 03 audiências públicas, a 

primeira na Assembleia Legislativa, com entidades ligadas ao tema, e outras duas 

audiências regionalizadas, abrindo a discussão junto a diversos atores e interessados. 

Também foram definidas as entidades e autoridades que serão convidadas a participar da 

primeira audiência pública, quais sejam: Secretária Estadual do Meio Ambiente, 

Secretário Artur Lemos Júnior ou representante; a diretora presidente da Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental (FEPAM) - Marjorie Kauffmann; o diretor de Recursos 
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Hídricos e Saneamento do Estado - Paulo Paim; o técnico da Divisão de Outorga -  

Rogério Fontoura da Sena; o Ministério do Desenvolvimento Regional que tem 

representação no Estado do Rio Grande do Sul; a Secretaria Estadual da 

Agricultura/IRGA, Secretário Covatti Filho ou representante; o Ministério Público -  

Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente , por seu coordenador, o 

Promotor de Justiça Daniel Martini;  a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente 

de Porto Alegre - 1º Promotor, Alexandre Sikinowski Saltz, e a 2º promotora, Ana Maria 

Moreira Marchesan; o chefe da Defesa Civil, Tenente Coronel João Batista da Rosa 

Nunes; os dois oficiais gaúchos que participaram das buscas e salvamentos em 

Brumadinho, Minas Gerais; AGERGS/FECOERGS e seu superintendente José Zordan; 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul CREA/RS), por 

seu Eng. Agrônomo Gustavo André Lange;  Federação das Associações de Municípios 

do Rio Grande do Sul (FAMURS) e seu Presidente Antonio Cettolin;  Companhia 

Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica (CEEE) e seus Diretores Caio 

Tibério Dornelles da Rocha e Sérgio Dias; Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente 

Natural (AGAPAN), Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e representante 

Fernando Fernandes; Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) e seu diretor 

Walter Lidio Nunes; Instituo Riograndense do Arroz (IRGA) e seu diretor administrativo 

João Alberto Antônio; Sindicato dos Engenheiros do RS e seu diretor, o Eng. Carlos 

André Bulhões Mendes; Conselho Temático de Infraestrutura (COINFRA) e seu 

presidente Ricardo Portela Nunes. Na reunião, foram definidas quais as barragens que 

serão visitadas pela subcomissão. Na região de abrangência do município do Deputado 

Paparico Bacchi:  barragem de Machadinho, localizada no município de Machadinho; 

barragem de Rio Passo Fundo, localizada no município de Entre Rios; barragem de ITÁ, 

localizada no município de Aratiba e  barragem de Cotíporã, localizada no município de 

Cotiporã. Também as barragens notificadas pela Agência Nacional das Águas (ANA), 

com risco alto de desmoronamento:  barragem de Capané, localizada no munícipio de 

Cachoeira do Sul; barragem de Águas Claras, no município de Viamão,  e   barragem de 

Santa Bárbara no município de Pelotas. Ainda as barragem de Forjasul, no município de 

Maquiné, e a barragem do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), no 

município de Porto Alegre. As barragens interditadas pela Agência Nacional de 

Mineração (ANM):  barragem da Companhia Brasileira de Cobre, no município de 

Caçapava do Sul, e barragem da Companhia Riograndense de Mineração (CRM), 

localizada no município de Minas do Leão. As visitas às barragens serão realizadas pelo 
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deputado Paparico Bacchi e pelo o grupo de trabalho, dividindo as visitas e otimizando o 

trabalho. Deputado Paparico Bacchi relatou que visitará pessoalmente as barragens de 

Machadinho, Rio Passo Fundo, Itá e Cotiporã, bem como as localizadas próximas à região 

metropolitana, e, dentro do possível, as demais atinentes ao grupo de trabalho, o qual é 

composto pelos assessores José Vinzenci, Lilian Mattos, Vinicius Merlin, Emerson 

Moura, Miguel Bianchini e Luana Dornelles, os quais definirão o roteiro das visitas. Na 

reunião, o representante do Movimento dos Atingidos das Barragens (MAB), Juliano 

Fernandes, fez um relato sobre o que é o MAB, movimento constituído por um grupo de 

famílias ameaçadas ou atingidas direta e indiretamente por barragens, ou que, de alguma 

forma, dependem economicamente do próprio rio. Disse que se organizaram em cada 

região, em grupos de base, para debates sobre as demandas regionais, e que existem 

coordenações a nível estadual e nacional. Também relatou que se interessou pelo debate 

da subcomissão, pois, em relação à segurança das barragens do Rio Grande do Sul, a 

legislação da Agência Nacional de Águas (ANA) exige ações, como sirenes em todas as 

barragens e um trabalho de evacuação dos moradores que moram em volta das barragens, 

não é cumprida. Sobre este aspecto, Roberto Rech, assessor da bancada do PL na ALRS, 

relatou que os objetivos específicos não contemplavam essa questão, porém, destacou a 

importância do tema, apontando da importância de incluí-lo nas pautas de discussões. Ao 

final, o deputado Paparico agradeceu aos presentes, salientou sobre a importante questão 

que envolve os moradores das regiões de risco e a segurança dos mesmos, ressaltando 

que serão ouvidos os órgãos competentes, para verificar a situação relatada, informando 

que serão marcadas a audiência pública e as visitas.  

6.4   REUNIÃO COM TÉCNICOS DA SEMA 
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No dia 20 de maio, a Subcomissão da Barragens reuniu-se com técnicos 

da SEMA, para discutir a situação das barragens de múltiplo-uso no Rio Grande 

do Sul, oportunidade em que foi apresentado o Plano de Trabalho criado pelo GT, 

para vistoriar as principais barragens de competência do Estado.  

 

6.5 REUNIÃO COM TÉCNICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

MINERAÇÃO 

 

No dia 23 de maio, a assessoria da subcomissão das barragens reuniu-se 

com o corpo técnico da AMN, sediado no Rio Grande do Sul, para discutir a 

situação e o andamento da fiscalização das barragens de rejeitos de minérios e os 

devidos planos de segurança, bem como a legislação vigente sobre as referidas 

barragens: Portaria 72389/2017 e Resolução 0004/2019. 

Os técnicos informaram a existência de três barragens no Estado, com as 

condições de risco abaixo especificadas: 

01.  Barragem da Companhia Riograndense de Mineração, localizada no Municípios 

de Minas do Leão, risco médio, adequada à legislação;  

02. Barragem da Copelmi Mineração Ltda, localizada no Município de Butiá, risco 

médio, depende de adequações; 

03. Barragem da Coplemi Mineração Ltda, localizada no Município de Cachoeira do 

Sul, risco médio, adequada à legislação.  
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Tiveram conhecimento das seis barragens sob suas competências, das quais três estão 

enquadradas na legislação vigente e outras três estão desativadas 

 

Por fim, os técnicos repassaram à assessoria o check-list e o manual de como vistoriar 

uma barragem passo-a-passo e se disponibilizaram a auxiliar na elaboração do relatório 

final. 

 

6.6 REUNIÃO DA ASSESSORIA DA SUBCOMISSÃO 

 

 
 

 

No dia 30 de maio de 2019, na sala de reuniões do gabinete do deputado 

Paparico Bacci, reuniram-se integrantes da assessoria da Subcomissão das Barragens: 

José Vinzenci, Lilian Mattos, Vinicius Merli, Emerson Moura e Miguel Bianchini para 

definir o protocolo e o roteiro de visitas e inspeções nas principais barragens do Estado 

do Rio Grande do Sul. 
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7. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA SUBCOMISSÃO 

 

7.1 AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NA CIDADE DE ERECHIM 

 

 

 

No dia 24 de Maio de 2019, na Câmara de Vereadores de Erechim/RS, sob a 

presidência do deputado Paparico Bacchi, foi realizada a audiência pública para debater 

a situação das barragens no RS. A reunião contou com a presença dos deputados 

estaduais Paparico Bacchi (PL) e Vilmar Lourenço (PSL), e do deputado federal Dionilso 
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Marcon (PT). O deputado Paparico Bacchi abriu os trabalhos, agradecendo a presença 

de todos e convidando a fazer parte da Mesa os senhores: vereador Alderi Oldra, 

presidente da Câmara de Vereadores de Erechim; Juliano Zuanazzi, presidente da AMAU 

e prefeito de Marcelino Ramos; Ricardo Montagner, coordenador estadual do Movimento 

dos Atingidos por Barragens – MAB; Natival Freitas Junior, coordenador da Defesa Civil 

de Erechim; Aldomir Antonio Santi, supervisor regional da CORSAN; João Fábio 

Munhoz Manzano, representante do Ministério Público Estadual; Adriano Luís de 

Araújo, promotor de Justiça de São Valentim; e Nelson Freitas, Coordenador Estadual de 

Segurança de Barragens da SEMA/RS. Presentes também os senhores: Jonatan Ferreira, 

Secretário de Desenvolvimento Econômico de Campinas do Sul; Lírio Centofante, 

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Estação; Valdir Pedro Zonin, engenheiro 

agrícola – Supervisor Regional EMATER/RS; Gabriel Argenton, Levante Popular de 

Juventude; Harrysson Testa, Prefeito de Erechim – Diretor Técnico; Valdecir Mariano 

Pinto, Vice-Prefeito de Mariano Moro; Jânio Medeiros Júnior, representante da 

presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, Deputada Zilá Breitenbach; 

Leonardo Pereira Cassol, gerente de Geração da Cooperativa de Geração de Energia; 

Claudio Wessler, chefe de gabinete; Emerson Andreis Santarém, Coordenador de 

Segurança Pública de Erechim; Suélen Karpinski, Assistente de Comunicação da Creral; 

Jose Osvaldo Leite Camargo, Secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de 

Erechim; Grasiele Berticelli, Coordenação Estadual do Movimento dos Atingidos por 

Barragens; Cesar Luis Albertoni, Supervisor Regional da Secretaria de Agricultura, 

Pecuária e Desenvolvimento Rural; Glademar Baldissera, Vice-Prefeito de Campinas do 

Sul; Germano Alves de Lima, Delegado de Polícia; Gerson Luiz Zanin, Defesa Civil de 

Erechim; Luana Santos e Leodair Silva, assessores do Deputado Vilmar Lourenço; Ari 

Inácio de Almeida, presidente da Colônia dos Pescadores e Aqui cultores da área Z-26; 

Bruno Lima; Ana Clara Flores, Assessora; Luiz Alves da Silva, Movimento dos Atingidos 

por Barragens; Marcelo Carvalho, Analista do Ministério do Desenvolvimento Regional; 

Tatiane Pauline, Assistente Social; Alexandre Kapper, Representante do Ministério do 

Desenvolvimento Regional; Fabiano André Dudek, Presidente da Associação dos 

Pescadores BERITA; Natalino Sarapio, assessor da Deputada Estadual Franciane Bayer 

e da Deputada Federal Liziane Bayer; Fabricio Ricardo de Oliveira, Emerson Schels da 

Câmara de Vereadores de Erechim; Luís Ângelo Tonin, Secretário de Administração de 

Estação; Alexander Paes Olivo, Advogado; Mariana Cabot, Movimento dos Atingidos 

por Barragens; Valdir da Silva; Fernando Fernandes, Movimento dos Atingidos por 
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Barragens; Vitor Matheus dos Santos Lopes; Claudio Nei Ignácio da Silveira, Secretário 

do Meio Ambiente; Nilton Cipriano Dutra de Souza, SENGE-RS; Fernando Fornazieri, 

assessor Deputado Marcon e Movimento dos Atingidos por Barragens; Elton Mariani, 

assessor Deputado Edegar Pretto; Adriana Kátia Tozzo, Prefeita de Itatiba do Sul; 

Alessandro Dalzotto, Vereador de Erechim; João Paulo Bezerra, Professor Doutor da 

UFFS Erechim; André Luiz Jucoski, Vereador de Erechim; Leonir Nadal, Chefe de 

Gabinete do Vice-Prefeito de Erechim; Eni Scandolara, Vereadora de Erechim; Márcio 

Pavoni, Vereador de Erechim; Ilgue Antonio Rossetto, Vereador de Erechim; Lucas 

Farina, Vereador de Erechim; Sandra Picoli, Vereadora de Erechim; Jaimir Balbinot, 

assessor Deputado Dirceu Franciscon; Francisco Basso Dias, Rádio Difusão; Mario de 

Araújo, Movimento dos Atingidos por Barragens; Otávio Kolcheski; Clemir Balen, 

Diretor da Cooperativa COPAL; Umberto Toazza, Vice-Presidente CRERAL; Taiane do 

Carmo, TV Erechim; Anedino Baggio, Gestor Imobiliário; Neide Prian, Professora 

Aposentada; Lenir Amélio Christmann, Secretário da Agricultura de Aratiba; Douglas 

Cercon, Câmara Municipal de Ipiranga do Sul; Auri Bug, Movimento dos Atingidos por 

Barragens; Carlos Antônio de Freitas Lemos, Secretário Adjunto de Cultura, Esporte e 

Turismo de Erechim; e Laís Tonatto, Movimento dos Atingidos por Barragens. O 

deputado Paparico Bacchi iniciou os trabalhos informando que vem acompanhando os 

desastres ocasionados por barragens no Brasil, criando, por isso, uma Subcomissão para 

tratar do assunto, a qual promove a realização desta audiência pública. Falou que vem de 

uma região onde há diversas barragens, tendo, assim, especial preocupação em saber qual 

a situação delas no RS, que é o Estado brasileiro com maior número de barragens no 

Brasil. Possui aproximadaemente dez mil barragens. Falou das três modalidades de 

barragens que há no RS: as de irrigação, açudes e armazenamento de água, fiscalizadas 

pelo Estado do RS; as de mineração e rejeitos, fiscalizadas pela Agência Nacional de 

Mineração; e as hidrelétricas, fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL. Passou, então, a palavra aos palestrantes. O senhor Nelson Freitas disse que 

coordena o GT de Segurança de Barragens, constituído pela SEMA, recentemente. 

Procedeu à apresentação de datashow. Falou dos acidentes já ocorridos com barragens, 

considerando mais graves os de Mariana e Brumadinho. Citou a Lei nº 12.334/2010, que 

estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, e a Moção 72/2019, do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que recomenda ações e medidas para 

implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB - por parte dos 

Estados. Apresentou a ação do GT decorrente da Moção 72/2019. Disse que uma 
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barragem, para estar submetida à Política Nacional de Segurança de Barragens tem que 

se enquadrar em alguns itens, para ser classificada na categoria de riscos ou de dano 

potencial associado. Informou que no plano de trabalho do GT, apresentado ao 

Governador Eduardo Leite, constam as ações: estruturar força-tarefa para uma ação 

rápida articulada para o enfrentamento da questão, estabelecer interlocução com a 

Agência Nacional de Águas, contato com o Comando Militar do Sul, definir plano de 

contingência integrado e revisar a base cadastral existente, com o objetivo de garantir 

segurança e integridade física à população, minimizar ou evitar impactos sociais, 

prevenção dos impactos ambientais e econômicos, e melhoria da gestão das barragens do 

Estado. Falou sobre as vistorias que o GT vem fazendo, e que os empreendedores são 

alertados da necessidade de se fazer alguma correção. Disse que a força-tarefa também 

pretende apresentar uma proposta de adequação dos normativos estaduais. O senhor 

Fernando Fernandes procedeu à apresentação de datashow. Disse que o Ministro de 

Minas e Energia falou em reunião, realizada em Brasília, que não existe barragem segura. 

Relatou acidentes com barragens que já ocorreram no RS, e citou algumas que apresentam 

risco de rompimento. Disse que toda barragem está incluída em projeto produtivo e gera 

riqueza, e falou como são distribuídos os recursos gerados pelas barragens. Ressaltou que 

a Política Nacional de Segurança das Barragens deve ser questionada, principalmente no 

que se refere à autofiscalização dos empreendimentos, que muitas vezes fraudam os 

laudos. Afirmou que no Estado não há plano de segurança de barragem. Disse que estava 

sendo discutidas com as prefeituras as taxas aplicadas pelos empreendedores, as quais  

precisam ser revistas para não causar prejuízos aos municípios, no que se refere ao retorno 

de ICMS. O senhor Adriano Luís de Araújo disse que as barragens estão todas 

interligadas, que se houvesse acidente com uma delas, haveria com todas, ocasionando 

uma catástrofe. Falou da necessidade de falar em prevenção e de haver um plano de 

emergência. Disse que o Estado, que tem mecanismos legais, deveria cobrar da ANEEL 

como ela está fazendo a fiscalização das nossas barragens e dos relatórios de 

autofiscalização dos empreendimentos. O deputado Paparico Bacchi disse que seria 

incluída nos encaminhamentos a questão da verificação do retorno de ICMS aos 

municípios que têm empreendimento. Passou a palavra à Mesa. O vereador Alderi 

Oldra falou da importância da revisão das taxas, para que os municípios não continuem 

sendo penalizados. O deputado Dionilso Marcon disse que barragem é uma linha de 

produção que dá lucro, e que as empresas não estão preocupadas com as questões sociais 

e ambientais, transferindo aos municípios essa preocupação. Como encaminhamento, 
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disse que as empresas devem pagar gente qualificada para fazer estudo técnico, uma 

consultoria séria para fazer o levantamento das condições das barragens; e também deve 

ser feita a cobrança justa do ICMS para não causar prejuízo aos municípios. O senhor 

Juliano Zuanazzi falou da importância de analisar, junto aos municípios, se a existência 

de barragem melhorou ou não a vida da população. Fez uma análise no que impacta na 

vida das pessoas a presença de barragens. Ressaltou a necessidade de o ICMS das 

barragens ir para os municípios, igualitariamente. O senhor Ricardo Montagner disse 

que o MAB vem debatendo os impactos sociais e ambientais ocasionados pelas barragens. 

Concorda que não há barragem segura, e que as populações que vivem no entorno correm 

grande risco. Questionou para onde vão os recursos arrecadados pelos empreendimentos, 

e falou da necessidade de medidas de prevenção, para proteger as comunidades que vivem 

abaixo das barragens. O senhor Aldomir Antonio Santi afirmou que qualquer barragem 

que sofra um rompimento, ocasionará danos sociais, patrimoniais e ambientais. Disse que 

as barragens de responsabilidade da CORSAN não requerem maiores preocupações, pois 

são feitas vistorias e laudos anualmente. O senhor Natival Freitas Junior disse que a 

Defesa Civil já encaminhou proposta de Plano de Ajuda Mútua dos municípios, mas não 

houve apoio do Poder Público. Falou da dificuldade enfrentada pela Defesa Civil para 

fazer as vistorias, tendo em vista a falta de pessoal e viaturas, e lamentou a falta de apoio 

por parte do Estado. O senhor Nelson Freitas estranhou a ausência dos representantes 

dos geradores. Disse que Ita e Machadinho têm Plano de Segurança de Barragens, que 

foram entregues à Defesa Civil. Falou que não deveria ser atribuído à ANA apenas o 

papel fiscalizatório, porque ela também atua na relatoria dos Planos de Segurança de 

Barragens. Alertou para que não sejam confundidas barragens de geração de energia com 

barragens de rejeitos. O senhor Alexandre Kapper disse que, a partir da Lei 12.334/10, 

o MDR fez um levantamento das barragens que eram de responsabilidade pública, sendo 

constatado que 389 barragens eram vinculadas à Codevasf e cerca de 328 à DNOCS. Em 

2014, uma empresa espanhola foi contratada para fazer um serviço de consultoria, num 

plano de ação estratégica para elaboração de um plano de segurança para 164 barragens. 

Dentre os serviços que a empresa prestou ao Ministério estão a realização de um 

inventário técnico, ambiental, jurídico e cadastral; a classificação das barragens em 

relação ao risco e ao dano potencial associado; a classificação das barragens por 

prioridade de intervenção, estimativa de custos; a realização de um modelo de plano 

emergencial simplificado, que é o Plano de Ações Emergenciais e o Plano de Segurança 

das Barragens. Das 59 barragens, 22 eram de concessionárias, tanto de energia como de 
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saneamento. O estudo foi feito em 31 barragens do RS, SC e PR. Disse que o Ministério, 

a partir deste mês, tem oficializado às empresas operadoras das barragens as intervenções 

que são necessárias, com estimativa de custos. A partir disso, as operadoras fazem uma 

análise e encaminham ao Ministério um valor mais aproximado, para que seja incluído 

na Lei Orçamentária do ano que vem. Falou que o Ministério está buscando a 

regulamentação fundiária dessas barragens. O senhor Marcelo Carvalho disse que a 

ideia do Ministério é aportar recursos para a recuperação das barragens que tem 

necessidade, fazer o Plano de Segurança e o Plano de Ação Emergencial e, futuramente, 

regulamentar a questão fundiária, para que os operadores fiquem de fato como donos dos 

terrenos. O senhor Umberto Toazza disse que a Cooperativa se preocupou, na 

construção das usinas, com a segurança, com o meio ambiente e com a questão social, e 

sempre em estar dentro da lei. O deputado Paparico Bacchi disse que o maior presente 

que a CRERAL poderia dar ao povo gaúcho seria criar as condições necessárias, na 

eventual privatização da CEEE, para fazer a aquisição da CEEE. O deputado Vilmar 

Lourenço disse que os dados aqui colocados vão enriquecer o debate e, se preciso for, 

readequar as leis. Assegurou que o risco de rompimento de uma usina hidrelétrica é 

praticamente zero, até mesmo pelo alto investimento nos materiais usados na sua 

construção. O senhor Nilton Cipriano Dutra de Souza sugeriu que a comissão ouça o 

engenheiro e professor Carlos André Bulhões Mendes, diretor do Instituto de Hidrologia 

da UFRGS, que tem muito conhecimento sobre barragens. Disse que nenhuma obra de 

engenharia é 100% segura, e que confundir barragem de rejeito com barragem de geração 

de energia é criar caos onde não existe. Falou que a Federação Nacional dos Engenheiros 

tem um levantamento de que, das 24 mil barragens, somente 3% são vistoriadas, não 

existe fiscalização. Disse que os municípios, o Estado e a União têm que ter profissionais 

capacitados e aparelhados para fazer a fiscalização. O senhor Vitor Matheus dos Santos 

Lopes sugeriu que a sociedade tenha acesso aos documentos públicos de licenciamento 

ambiental das barragens, para que haja fiscalização. Sugeriu também que a TV 

Assembleia faça um trabalho de divulgação de informações que a população não tem 

acesso. O senhor Valdir Pedro Zonin sugeriu que as leis sejam reavaliadas, para que 

medidas de segurança a serem tomadas não prejudiquem as pequenas barragens. Outra 

sugestão foi para que esta comissão se posicione contrária a projetos de hidrelétricas, e 

alertou que a energia fotovoltaica tem quatro vezes menos custos que hidrelétricas. O 

senhor Marcelo Carvalho disse que podem ser solicitadas informações ao Ministério 

sobre o PLANEB. A senhora Tatiane Pauline disse que é preciso um plano de evacuação 
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para a comunidade, informando quais são as rotas de fuga, e que a comunidade conheça 

o Plano de Segurança de Barragens. Falou que o MAB é contra o projeto hidrelétrico, e 

que a Comissão deveria se posicionar sobre isso. O senhor Nelson Freitas acrescentou 

como encaminhamento, aparelhar a Defesa Civil na logística. O deputado Paparico 

Bacchi disse que a Defesa Civil seria notificada a apresentar um levantamento de custos 

para adquirir os equipamentos necessários. Acrescentou que as sugestões e elementos 

colocados nesta audiência seriam parte integrante do relatório da Subcomissão sobre 

Barragens. Por fim agradeceu a presença de todos e da equipe da Comissão de Saúde, 

dando por encerrada audiência pública. 

7.2 AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
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No dia 03 de junho de2019, no Espaço de Convergência, no 3º andar da 

Assembleia Legislativa do RS, foi realizada pela Comissão de Saúde e Meio Ambiente, 

sob presidência do deputado Paparico Bacchi, a audiência pública para debater a 

situação e condições das barragens no RS.  A reunião contou com a presença dos 

deputados estaduais Paparico Bacchi e Airton Lima (PL), Zilá Breitenbach (PSDB), 

Edegar Pretto (PT) e Gaúcho da Geral (PSD); dos deputados federais Dionilso Marcon 

(PT) e Fernanda Melchiona (PSOL) e dos ex-deputados Bombeiro Bianchini e Altemir 

Tortelli. O deputado Paparico Bacchi abriu os trabalhos, agradecendo a presença de 

todos e convidando a fazer parte da Mesa os senhores Nelson Neto de Freitas, 

Coordenador Estadual de Segurança de Barragens da SEMA/RS; Francisco Garcia, 

geólogo da SEMA/RS; Francisco Antonello Marodin, analista ambiental; Ludimila Lima 

da Silva, superintendente adjunta da ANEEL; Daniel Martini, promotor de Justiça do 

MP/RS; Engº Eletricista Álvaro André Saldanha de Souza, técnico superior da AGERGS; 

Margarete Sponchiado, professora da UERGS e membro do Comitê Bacia Hidrográfica 

Camaquã; Régis Leandro Lopes da Silva, da UFSM; Reginaldo de Oliveira, gerente geral 

do Consórcio Itá; Telmo Perez de Quadros, chefe substituto da ANM – SEFAM/GER-

RS; Ronaldo Mossmann, gerente regional da ANM; Bruno Castro Corrêa da Silva, 

escrivão de polícia – PCRS/DEMA/DEIC; João Francisco Linck Feijó, chefe do 

Departamento de Mineração da Copelmi; Robson Sebastian Formica, do MAB; Ten. Cel. 

Rodrigo Dutra, subchefe estadual da Defesa Civil; Paulo Roberto Beretta Moreira, 4º 
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Grupamento de Engenharia do Exército; Cel. Miguel Machado da Silveira, 4º 

Grupamento de Engenharia do Exército; Carlos Weinschenck de Faria, diretor 

superintendente da Copelmi; André Bessow, superintendente do INCRA; Alexandre 

Galdino, chefe de gabinete do IRGA; e Bárbara Righi Cenci, UFSM/PPGEE. Presentes 

também os senhores Fernando Fernandes, Movimento dos Atingidos por Barragens; 

Marcio Luiz Romanoski, Movimento dos Atingidos por Barragens; João Orly Melo da 

Silva, Movimento dos Atingidos por Barragens; Danilmar da Costa, Secretário de 

Administração de Nicolau Vergueiro; Luiz Antonio Castro, Presidente do Conselho 

Regional dos Técnicos do Rio Grande do Sul; Maria da Graça Severo, União pela 

preservação do Rio Camaquã; Laila Garcia Marques, Universidade Federal de Santa 

Maria; Gil Duarte, Professora de Maquiné; Domingos Roberto Colpo, Assessor Deputado 

Giovani Cherini; Tamires Paveglio, Assessora Deputada Federal Fernanda Melchionna; 

Leocir Scherner, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibirapuitã/RS; 

Leandro Scalabrin, Conselho Nacional dos Direitos Humanos; Rogério Ortiz Porto; 

Ederson Maia, Gerente Usina Hidrelétrica Passo Fundo; Laura F dos Santos, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Aleff da Silva, Estudante; Diego Collet, 

Gerente Regional ENGIE; Maria do Carmo Bittencourt, Assessora Deputada Estadual 

Sofia Cavedon, Thiago Casagrande; Jota Júnior, Gabinete Deputado Fábio Ostermann; 

Tatiane Ribeiro Peres, Movimento dos Atingidos por Barragens; Daniel Wintep, 

Professor da Universidade Federal de Santa Maria; André Rech, Professor de Maquiné; 

Viviane Tiburscki, Gabinete Deputada Estadual Franciane Bayer; Iradi Lopes de Brito, 

Mandato Deputada Federal Maria do Rosário; Fábio Lima Moranna, ANM – Geólogo; 

Sabrina Moreira, Gabinete Deputado Estadual Vilmar Lourenço; Wyllían da Silva, 

Movimento dos Atingidos por Barragens; Marco Aurélio V. César, Engenheiro; Marco 

Antônio, Assessor Vereador Lucas Farina; Antônio Elisandro de Oliveira, Gabinete 

Deputado Estadual Dalciso Oliveira; Hermelinda Acúna Duarte, Movimento dos 

Atingidos por Barragens; Ailton Croda, Assessor Deputado Federal Marcon; Daniele da 

Luz, Copelmi Mineração – Química; Geraldo Muniz, Prefeito de Nicolau Vergueiro; 

Ellemar Wojahn, Coordenadoria Bancada do PT; Fernando Fornazieri, Movimento dos 

Atingidos por Barragens; Marcelo Leonardo da Silva Pires, Diretor de Eventos da 

ITAICAIMAN; Leonardo de Lima Pires, Associais ITAI/CAIMAN – Presidente; 

Clodoaldo de Borba Lambiaje, AGERGS / Tec. Superior; Maria Inês Schumacher, 

AGERGS / GPE /TJ; Isabela Zini de Oliveira, Movimento dos Atingidos por Barragens; 

Airton Morganti Jr, Gerente Geral do Consorcio Machadinho; Julio Salecker, Presidente 
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do Comitê Taquari; Luiz Antonio Castro, Presidente do Conselho Regional de Técnicos 

Industriais; André Kazuyuki Akashi, Engenheiro Eletricista; Ricardo Luiz Montagner, 

Coordenação do Movimento dos Atingidos por Barragens; Camila do Santo; Luma 

Martins, Gabinete Deputado Jeferson Fernandes; Clodoir Luciano Lago, Ex-prefeito de 

Ibirapuitã; Auri Borges, Movimento dos Atingidos por Barragens; Lenir Amécio 

Christmann, Secretário de Agricultura; Ezanilda da Silva Sgorla, Vereadora de Esmeralda 

e Movimento dos Atingidos por Barragens; Caroline Mello de Moura, Copelmi 

Mineração LTDA; Mario Bertol, ANM/RS; Ivo Mello, Coordenador Fronteira Oeste do 

IRGA; Décio Collato, Engenheiro Civil do IRGA; Teresinha Nascimento, Assessora 

Parlamentar; Wagner Martins, Movimento dos Atingidos por Barragens; Tatiane Paulino, 

Movimento dos Atingidos por Barragens; e Eduardo Marchante, Engenheiro Civil do 

ENGIE. O deputado Paparico Bacchi iniciou os trabalhos afirmando que não era contra 

as barragens, mas que o objetivo dos debates era poder dizer à população ribeirinha que 

poderia dormir sem preocupação de haver algum desastre, e sendo detectado algum 

problema em alguma barragem, esse seria fiscalizado e o responsável notificado pelos 

órgãos competentes. Em seguida, passou a palavra aos membros da Mesa. O senhor 

Francisco Garcia procedeu à apresentação de datashow. Com relação à legislação sobre 

barragens, disse que em fevereiro deste ano o Governador do Estado lançou um Plano 

Estadual, aperfeiçoando a implementação da Política Estadual de Segurança de Barragens 

no RS. Falou das características que uma barragem deve ter para fazer parte dessa 

Política. Disse que foi feita uma classificação do nível de prioridade das barragens a serem 

vistoriadas, que foi apresentada à ANA e ao governador. Explicou como são feitas as 

vistorias. O senhor Francisco Antonello Marodin, dando sequência à apresentação, 

disse que, de modo geral, nenhuma barragem vistoriada estava em situação de 

emergência, que exigisse trabalho de escoamento da população em torno da barragem. 

Falou como são classificadas as anomalias e os níveis de perigo de uma barragem. Disse 

que a presença de grande número de árvores impede uma avaliação das infiltrações 

existentes, e que essa anomalia era bem recorrente, assim como problemas de erosão e no 

enrocamento. Salientou que grande parte das barragens estavam em perfeito estado de 

operação. O deputado Paparico Bacchi citou os encaminhamentos sugeridos na 

audiência sobre barragens, realizada em Erechim, quais sejam: exigir que as empresas 

contratem equipe técnica para verificar a situação das barragens; dividir igualitariamente 

os impostos com os municípios; avaliar se as barragens proporcionam um clima mais 

favorável para a região, a partir do advento da sua instalação; verificar se existe 
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contaminação por agrotóxico nas águas; verificar os licenciamentos ambientais das 

barragens; não generalizar e penalizar os pequenos agricultores na fiscalização, como 

ocorre, por exemplo, com a Lei Kiss; questionar a Defesa Civil sobre o valor necessário 

para realizar o trabalho educacional com a população ribeirinha; verificar se as barragens 

possuem sirenes de alerta; não conceder licenças para novas barragens; verificar se o 

recolhimento de impostos está sendo correto para os cofres municipais, estaduais e para 

a União; e verificar se a Usina Hidrelétrica de Itá possui escada para desova dos peixes. 

O senhor Daniel Martini entregou um manual de segurança do Ministério Público e 

pediu que o parlamento gaúcho elabore uma legislação restritiva e protetiva nos processos 

de construção, operação e desativação de barragens no Rio Grande do Sul. O senhor 

Robson Sebastian Formica disse que para discutir a segurança das barragens é preciso 

discutir a estrutura física delas, e que o MAB tem visto pouca participação popular nessas 

discussões. Disse que o Estado precisa fazer os mapeamentos das barragens, mas as 

informações também precisam chegar às populações que são ameaçadas por elas, 

inclusive com orientações de como essas pessoas devem agir no caso de rompimento de 

alguma barragem, para onde devem se deslocar, onde buscar ajuda e que medidas de 

segurança elas devem tomar. Disse que não há legislação nacional que garanta os direitos 

das pessoas atingidas por barragens, e que o RS é pioneiro ao instituir, através de um 

Decreto do Governo do Estado, uma política de garantias a populações atingidas. Disse 

que o Estado também poderia ser pioneiro na criação de uma política de acesso à 

informação sobre segurança de barragem, para fornecer as informações que a população 

precisa ter acesso para desconstruir o alarde e o temor. A deputada Zilá Breitenbach 

disse que as audiências públicas estão ajudando para que sejam reunidos dados e 

informações importantes sobre as barragens e que as sugestões e encaminhamentos 

deverão chegar ao Ministério Público, ao Governo e à população, porque são as pessoas 

que pagam os impactos causados pelas barragens. A senhora Ludimila Lima da Silva 

falou sobre os desafios da fiscalização de segurança de barragens no setor elétrico. Citou 

a legislação e a classificação das barragens hidrelétricas por categoria de risco. Assegurou 

que as usinas hidrelétricas são construídas e acompanhadas pela supervisão de um 

responsável técnico. Disse que a ANEEL sempre fiscalizou, mas que, após o acidente de 

Brumadinho, intensificou a fiscalização, e aqui no Estado conta com o apoio da AGERGS 

para o processo de fiscalização. Disse que na legislação está claro que cabe ao 

empreendedor garantir a estabilidade e segurança da barragem, que o papel da ANEEL é 

garantir que o empreendedor execute todas as ações que lhe compete executar para que a 
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estrutura se mantenha estável. Falou que a Agência tem procurado estabelecer 

aproximação entre o empreendedor e a Defesa Civil, para que haja um plano de 

contingência que seja realmente um instrumento de gestão de risco no caso de uma 

emergência. Considerou a Defesa Civil do RS bem equipada e bem estruturada. O senhor 

Álvaro André Saldanha de Souza disse que no primeiro trimestre deste ano a AGERGS 

fiscalizou 15 barragens com dano potencial alto, e nenhuma com risco associado alto no 

RS. Disse que falta de fato a implementação do Plano de Ação Emergencial junto à 

Defesa Civil. A senhora Margarete Sponchiado pediu para ser incluída, como 

encaminhamento desta audiência, a discussão sobre as barragens de rejeitos. O deputado 

Dionilso Marcon enfatizou que quem tem que fazer o estudo técnico são os investidores, 

que podem contratar as universidades para executar esse trabalho. Disse que é preciso 

debater na Câmara Federal a questão de que os empreendedores querem subsídios do 

Governo, apesar do lucro gerado pelos empreendimentos, com prejuízo para a população 

e o meio ambiente. O senhor Régis Leandro Lopes da Silva disse que, por mais que 

uma barragem seja considerada segura e esteja em dia com suas obras, a população 

precisa saber o que fazer num caso de emergência. Falou que dos quatro órgãos 

fiscalizadores (ANA, ANEEL, ANM e FEPAM-IBAMA), apenas a FEPAM faz análise 

criteriosa do projeto da obra, os outros são exclusivamente regulatórios. Disse que é 

preciso debater o que precisa ser acrescentado ao Plano de Segurança de Barragens, para 

que ele contemple todos os aspectos sociais, ambientais e econômicos. O tenente coronel 

Rodrigo Dutra disse que a Defesa Civil não é um órgão fiscalizador, mas sim atua para 

emitir alerta e orientar e preparar a população como proceder em caso de emergência. 

Falou da dificuldade de os engenheiros emitirem ART das barragens com mais de 50 

anos. A deputada Fernanda Melchiona sugeriu a criação de um plano piloto, 

inicialmente pegando cinco barragens, e iniciar o debate com as comunidades, 

esclarecendo sobre os riscos e o Plano de Contingenciamento. O deputado Edegar 

Pretto sugeriu que sejam separadas as grandes das pequenas barragens, para fins de 

fiscalização, começando pelas que apresentam maior risco, e que o Plano de Segurança 

seja cumprido na sua íntegra. A senhora Bárbara Righi Cenci disse que o Plano 

Nacional de Segurança prevê a participação popular, e sugeriu que seja fiscalizada a 

forma como o plano vem sendo executado. Falou da necessidade de verificar o cálculo 

dos recursos repassados aos municípios e como esses recursos estão sendo usados. O 

senhor Carlos Weinschenck de Faria registrou que a Copelmi cumpre toda a legislação, 

que duas vezes por ano são feitos treinamentos com a população nas zonas de evacuação, 
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e que, a partir de janeiro de 2020, será feito o descomissionamento da barragem atual, 

não havendo mais barragem no portfólio de minas. O senhor André Bessow disse que o 

INCRA é responsável por 66 barragens no Estado. Falou da dificuldade em levar 

informações às famílias assentadas às margens desses empreendimentos e também da 

dificuldade de manutenção das barragens nos assentamentos. O senhor Décio Collato 

falou da falta de apoio do Estado para que o IRGA consiga atender as demandas, da falta 

de pessoal no quadro técnico do Estado, da falta de engenheiros técnicos, o que 

impossibilita atender as demandas no tempo hábil. Sugeriu que esta comissão busque, 

junto ao governo do Estado, atenção especial à reestruturação do quadro técnico do IRGA. 

O senhor Telmo Perez de Quadros disse que a ANM é responsável pela gestão de todo 

o patrimônio mineral do País, responsável pela outorga, fiscalização e regulação do bem 

mineral. Disse que a Agência implantou o Programa SIGBM, no qual os empreendedores 

de barragens de mineração inserem todas as informações dos seus empreendimentos, para 

que a ANM possa avaliar cada caso, solicitar adequações e programar vistorias. Disse que 

a barragem da CRM, em Minas do Leão, estava interditada, em função de a empresa não 

ter apresentado os relatórios de inspeção de segurança e a declaração de condições de 

estabilidade. O senhor Nelson Neto de Freitas reiterou a necessidade de tornar as 

informações sobre segurança de barragens acessíveis à população. O deputado Paparico 

Bacchi passou a palavra aos inscritos. O senhor Fernando Fernandes propôs avançar 

no debate de criação de uma política estadual aqui no RS, instituída por lei, melhor do 

que a política nacional existente, a exemplo de outros Estados; que haja maior 

participação popular e que os atingidos sejam ouvidos; chamar os atores para 

contribuírem com o Relatório da Subcomissão das Barragens; que haja contribuição dos 

atingidos no Plano de Segurança de Barragens; e, por fim, sugeriu maior debate acerca 

da barragem da Lomba do Sabão, para construir plano de segurança e prevenção de 

acidentes. O senhor Leandro Scalabrin propôs, com relação à mineração, que o 

Conselho é contrário ao Projeto de Camaquã e que a Assembleia Legislativa deveria criar 

leis mais restritivas a projetos de mineração no RS; com relação às hidrelétricas, que a 

Assembleia Legislativa não aprove o projeto de redução do Parque Estadual do Turvo, 

para viabilizar a construção das duas hidrelétricas na divisa com a Argentina; com relação 

à prevenção, que de fato as agências cumpram o seu papel de fiscalização, e seria de 

fundamental importância que fosse instituída a Política Estadual de Direitos dos atingidos 

por barragens; que fossem garantidos Comitês Sociais de Participação nos municípios 

que estão em risco; e buscar apoio da Bancada Federal Gaúcha para as propostas de lei 



31 
 

no Congresso, que dizem respeito às legislações aqui elencadas. O senhor Ricardo Luiz 

Montagner disse que as quatro categorias de barragens, de geração de energia, de 

captação de água para consumo, de irrigação e de rejeitos de minérios, não podem ser 

tratadas como iguais. Ressaltou que o papel do Estado é fundamental, para que regule as 

empresas que têm concessão. A senhora Margarete Sponchiado questionou como a 

Subcomissão vai se posicionar frente à situação de Camaquã. O deputado Paparico 

Bacchi solicitou que a senhora Margarete formulasse seu questionamento e disse que a 

Subcomissão responderia por escrito. Em seguida, fez os encaminhamentos da audiência, 

quais sejam: discutir a instalação de novas barragens de rejeitos; incluir as barragens no 

Plano de Contingenciamento dos municípios; questionar como se responsabilizar 

tecnicamente por uma obra de mais de 50 anos; separar os empreendimentos de acordo 

com o seu aporte; vincular os recursos dos impostos para investimentos na área social; 

reestruturar do corpo técnico do IRGA; em Minas do Leão, a CRM não atende às 

exigências; em Caçapava do Sul, CVC apresenta problemas de manutenção; criação de 

política estadual sobre barragens atingidas; construção do Plano de Segurança das 

Barragens no RS; discutir e aperfeiçoar a fiscalização; discutir quanto à comunicação com 

os possíveis atingidos; formação de equipes multidisciplinares, com especialistas de 

várias áreas; discutir um projeto de lei para tratar das barragens de rejeitos, semelhante 

ao de Minas Gerais; não aprovar o PL que reduz o Parque Estadual do Turvo para 

construção de duas barragens; e criar comitês municipais com a participação dos 

atingidos. Reafirmou seu compromisso de elaborar um parecer técnico, que contemple 

todas as demandas do Estado no que tange às usinas. O deputado Gaúcho da Geral disse 

que seu primeiro ato como parlamentar foi protocolar a Frente Parlamentar de Análise da 

Situação das Barragens do Rio Grande do Sul, pela preocupação com o tema, 

principalmente, após os acidentes ocorridos. Por fim, o deputado Paparico Bacchi 

agradeceu a presença e encerrou a audiência pública. 

8. VISITAS E INSPEÇÕES 

 

8.1 Visita à Barragem de Rejeitos Mina do Recreio – Copelmi, Município de Butiá 

 

No dia 11 de junho de 2019, a assessoria da Subcomissão das Barragens, composta por 

Jose Vicenzi, Emerson Q. de Moura e Vinicius Merlin Nunes, representando o relator 

Deputado Estadual Paparico Bacchi, visitou a Barragem de Rejeitos Mina do Recreio, 
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COPELMI, Município de Butia/RS. Nesta inspeção teve o acompanhamento do geólogo 

Daniel Winter, professor da UFSM. 

A equipe foi recebida pelo Engenheiro Responsável, Sr. Joao Francisco Linck Feijó, e 

pela Supervisora de Monitoramento em Controle Ambiental, Sra. Daniela da Silva. 

Durante a vistoria catalogamos informações e registramos em fotografias a Barragem de 

Rejeitos Finos da COPELMI, e a sua atual situação de conservação. 

Barragem:                                                                      Bacia de Finos da Mina do Recreio 

Cidade:                                                                           Butiá/RS e Minas do Leão/RS 

Empreendedor:                                                             COPELMI Mineração LTDA 

Coordenadas:                                                                Latitude Sul: 30 08 42’ 8 

                                                                                         Longitude Oeste: 52 00 16’4 

 

A mesma encontra-se com a licença Operacional em dia, tendo em vista as constantes 

vistorias demandadas pela LEI 12334/2010, a qual exige inspeções sistemáticas, sendo as 

mesmas realizadas. Algumas anomalias de apontamento já estão em fase de correção, 

como demonstra os registros fotográficos abaixo anexados. 

 

Imagem do Vertedouro, Barragem de Rejeitos Mina do Recreio, Copelmi/ Butiá-RS. 
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Imagem da crista do montante. Presentes: Professor Daniel Winter (UFSM), Vinicius 

Merlin Nunes, Jose Vicenzi e Engenheiro Joao Francisco Linck Feijo responsável 

Técnico.   

 

 

 

Imagem da Crista do Montante e dutos do Sistema de Decantação da Barragem de 

Rejeitos Minas do Recreio, Butiá-RS. 
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8.2 Visita à Barragem Capané, Município de Cachoeira do Sul 

 

No dia 11 de junho de 2019, a assessoria da Subcomissão das Barragens, composta 

por Jose Vicenzi, Emerson Q. de Moura e Vinicius Merlin Nunes, representando o relator 

Deputado Estadual Paparico Bacchi, visitou a Barragem Capané (irrigação), localizada 

no interior do município de Cachoeira do Sul A inspeção teve o acompanhamento do 

geólogo Daniel Winter, professor UFSM 

A equipe foi recepcionada pelo coordenador do IRGA, Sr. Libano, e pelo seu diretor, Sr. 

Romero, oportunidade em que foi apresentado o plano de trabalho, o funcionamento da 

barragem, a situação atual das condições de estabilidade, o plano de segurança e o plano 

de ações emergenciais contra possíveis desastres. 

1.1                 Dados da Barragem: 

Nome:                                                                   Barragem do CAPANÉ 

Empreendedor ou Responsável Legal:            (IRGA) Instituto Rio-grandense do Arroz 

Localização (Município/Estado):                      Cachoeira do Sul 

1.2 Principais Características 

Curso d’agua barrado:                                       Arroio Capané   

Portaria de Outorga: 001/2018 

Coordenadas:        Latitude:                            30 22050 S 

                                 Longitude:                          52 93 97 W 

Cota de Coroamento:                                         12            m 

Altura da Barragem:                                           10            m 

Comprimento da Barragem:                             2000       m 

Classificação da Barragem:                               Alerta 

A mesma se encontra com outorga em dia. Como medida de segurança, para evitar 

possíveis acidentes, teve o rebaixamento do nível de água da cota máxima, atualmente 

estipulada em 7,33m. Detectamos irregularidades no talude e a Jusante, tais como: 

presença de formigueiros, umidade adjacente em diversos pontos, principalmente em 
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torno dos Piezômetros, sinalização precária, sistema de drenagem irregular. Não possui o 

Plano de Segurança. Num eventual desastre, representa baixo risco às pessoas por 

localizar-se em zona rural pouco habitada. O diretor Romero, do (IRGA), informou que 

foi encaminhada solicitação para aporte de recursos para efetuar as obras necessárias a 

melhorias de segurança da barragem.     

 

 

                      Imagem aérea da Barragem Capané, Cachoeira do Sul. 

 

              Imagem do talude a Jusante, Barragem Capané, Cachoeira do Sul-RS. 
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Professor Daniel Winter, Libano Marques (responsavel pela manutençao), Emerson Q. 

de Moura e Jose Vicenzi, da esquerda para a direita. 

 

 

 

 

Imagem da régua medidora do nível da Barragem Capané, Cachoeira do Sul-RS. 
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Imagem do Piezômetro, no seu entorno, área úmida constante, Barragem Capané. 

 

 

 

Imagem do talude a jusante com intenso surgimento de água, Barragem Capané. 
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8.3 Visita à Barragem Vacacaí-Mirim, Município de Santa Maria 

No dia 12 de junho de 2019, a assessoria da Subcomissão das Barragens, composta 

por Jose Vicenzi, Emerson Q. de Moura e Vinicius Merlin Nunes, representando o relator 

Deputado Estadual Paparico Bacchi, visitou a Barragem do Vacacaí-Mirim, no município 

de Santa Maria.  A equipe foi recepcionada pelo coordenador da CORSAN, Jose Roberto 

Epstei, oportunidade em que foi apresentado o plano de trabalho, o funcionamento da 

barragem, a situação atual das condições de estabilidade, o plano de segurança e o plano 

emergencial contra possíveis desastres. 

A barragem está tuada na Bacia Hidrográfica do Rio Vacacaí-Mirin, que nasce no 

município de Itaara/RS, com altitude de 460 metros, com sua Montante 

(taipamento/reservatório) localizado no Município de Santa Maria/RS, coordenadas 29 

53 00 Sul, 53 07 00 Oeste. 

A equipe detectou várias anomalias, tais como:  árvores e arbustos no montante e 

a jusante; vertedouro com obstruções; coroamento com afundamentos e canal de 

drenagem sujo; além de animais (cavalo, vacas) no entorno da Barragem. 

Ao finalizar a visita, a equipe alertou quanto à necessidade da barragem passar por 

reparos imediatos, devido ao risco que representa à população da cidade de Santa Maria, 

no caso de um rompimento.  

 

Imagem do Google, Barragem Vacacaí- Mirin, Santa Maria-RS. 
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Imagem da Barragem Vacacaí-Mirim, Santa Maria-RS, presentes, da esquerda para a 

direita: Emerson Q. de Moura, Jose Roberto Epstein (responsável pela Barragem), 

Andreia de Moraes Zambiazi e Jose Vicenzi.   

 

 

 

Imagem do sistema de drenagem obstruído, Barragem Vacacaí-Mirin. 
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Imagem do talude, a jusante, com anomalias e surgimento de umidade, Barragem 

Vacacaí-Mirim, Santa Maria-RS. 

 

 

Sistema de drenagem com presença de vegetação, Barragem Vacacaí-Mirim. 
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8.4 Visita à Barragem Santa Bárbara, Município de Pelotas   

 

No dia 13 de junho de 2019, a assessoria da Subcomissão das Barragens, composta por 

Jose Vicenzi, Emerson Q. de Moura e Vinicius Merlin Nunes, representando o relator 

Deputado Estadual Paparico Bacchi, visitou a Barragem Santa Barbara (multi-uso), no 

Município de Pelotas.  A equipe foi recepcionada pelo coordenador da SANEP, Carlos 

Vinicius Gonçalves, e pelos funcionários Daniel Brum Correa e Jorge Luis Andrade, 

oportunidade em que foi apresentado o plano de trabalho, o funcionamento da barragem 

e a situação atual das condições de estabilidade. 

1.1                  Dados da Barragem: 

Nome:                                                                   Santa Bárbara 

Código:                                                                  DNOS-28 

Empreendedor ou Responsável Legal:            DNOS 

Localização (Município/Estado):                      Pelotas/RS 

Outorga:                                                               Resolução N° 572/2015 

Data de Construção:                                          1968 

Responsável pela Construção:                         Pelotense Ltda. 

1.2 Principais Características 

Bacia:                                                                    Atlântico Sul 

Curso d agua barrado:                                       Santa Barbara  

Coordenadas:        Latitude:                              6.448.645   

                                 Longitude:                           370.2666 

                                 Fuso:                                     22 J 

Usos do Reservatório:                                        Defesa contra inundação e abastecimento 

de agua 

Capacidade do Reservatório:                            16             hm3 

Área inundada:                                                    352           ha 
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Tipo de Barragem:                                               BTH 

Cota de Coroamento:                                         12            m 

Altura da Barragem:                                           10            m 

Comprimento da Barragem:                             715          m 

Classificação da Barragem:                               Alerta 

A mesma se encontra com a LO em dia, com algumas anomalias detectadas: diversas 

obstruções no Talude a Jusante, surgimento de umidade em alguns pontos, como também 

diversos buracos, não possui Plano de Segurança e Plano de Ação de Emergência. Tendo 

em vista representar alto de risco a vidas humanas, sugerimos uma atenção especial 

referente a esta barragem. Fomos informados de que já começaram a executar o programa 

de manutenção. 

 

 

Imagem do Google Barragem Santa Barbara (SANEP), Pelotas-RS. 
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Imagem da crista do talude, ombreira esquerda, da Barragem Santa Barbara. Momento da 

vistoria: Jose Vicenzi, Emerson Q. de Moura e Vinicius Gonçalves chefe de departamento 

de Tratamento. 

 

 

Imagem da Barragem Santa Bárbara, Pelotas-RS. Reservatório com área alagada de 350 

hectares 
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Imagem do sistema de drenagem, com obstrução. Barragem Santa Barbara, Pelotas-RS. 

 

 

 

Imagem do talude, a jusante, com várias anomalias. Barragem Santa Barbara, 

Pelotas/RS.
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Imagem do talude, a jusante. Barragem Santa Barbara, Pelotas-RS. 

 

 

 

Imagem do piezômetros restaurado. Barragem Santa Barbara Pelotas-RS. 
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8.5 Visita à Barragem Hidrelétrica 14 de Julho, Município de Catiporã 

 

No dia 18 de junho de 2019, a assessoria da Subcomissão das Barragens, composta por 

Jose Vicenzi, Emerson Q. de Moura e Vinicius Merlin Nunes, representando o relator 

Deputado Estadual Paparico Bacchi, visitou a Barragem Hidrelétrica 14 de Julho, 

Município de Catiporã. A equipe foi recebida pelo Diretor da CERAN-Companhia 

Energética Rio das Antas, Sr. Marcos Aurélio Vilar Cesar; acompanhado do Técnico em 

Segurança do Trabalho, Rodrigo Moraes, e do Engenheiro Elétrico, Tales Alexandre 

Toledo. Na oportunidade, foi apresentado o Plano de Trabalho, o funcionamento da usina, 

a situação atual das condições de estabilidade, o plano de segurança e o plano emergencial 

contra possíveis desastres. 

As Usinas hidrelétricas Castro Alves, Monte Claro e a 14 de julho, pertencentes à 

Companhia Energética Rio Antas (CERAN), encontram-se em total conformidade com a 

Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), que determina o acompanhamento 

e a avaliação das condições das barragens e estruturas associadas aos seus 

empreendimentos, inclusive com acompanhamento da Agencia Nacional de Energia 

Elétrica- ANEEL. A Usina 14 de Julho possui um vertedouro, 2 vãos, com largura de 16 

metros, com elevação da ogiva de 84 metros, barragem de soleira vertente, tipo por 

gravidade, comprimento da crista 281 m, altura máxima de 37 metros, comprimento da 

soleira vertente 247 metros e elevação da mesma 104 metros. Possui o Plano de Ação 

Emergencial contra eventuais acidentes e o Plano Nacional de Segurança de Barragens. 

Encontramos algumas anomalias, as quais já estão em obras para correção. 

 

Imagem (Google)  Barragem 14 de Julho, Cotiporá-RS. 
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Pêndulo direito deslocamento transversal e pêndulo direito deslocamento longitudinal - 

Sistema de monitoramento de movimentação da Barragem. 

 

  

 

Sistema de monitoramento entre os blocos que compõem o talude da barragem. 
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Talude da Barragem 14 de Julho, Cotiporá-RS 

 

 

 

8.6 Visita à Barragem Lomba do Sabão, Município de Viamão 

 

No dia 10 de julho de 2019, o Deputado Paparico Bacchi, acompanhado da assessoria da 

subcomissão das barragens, efetuou vistoria na Barragem Lomba do Sabão, na divisa dos 

Municípios de Porto Alegre e Viamão.  A equipe foi recepcionada pelo Engenheiro Fabio, 

do DMAE, responsável técnico pela barragem. O Deputado Estadual Paparico Bacchi 

externou sua preocupação com o estado de conservação da mesma, detectando várias 

anomalias, entre elas a presença maciça de mata nativa no talude da barragem, a péssima 

conservação do vertedouro, a presença de grande quantidade de vegetação aquática na 

superfície da lâmina d’água,   a inexistência de Plano de Segurança e do Plano de Ação 

Emergencial, considerando que há 400 famílias moradoras a jusante, habitando em 

construções irregulares, no alinhamento do  canal de escoamento da barragem. 
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Imagem (Google)  Barragem Lomba do Sabão, Viamão-RS. 

 

 

 

Deputado Estadual Paparico Bacchi, em vistoria a barragem Lomba do Sabão, Viamão-

RS. 
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Responsável técnico, Sr. Fabio (DAMAE), mostrando a planta baixa da Barragem Lomba 

do Sabão, Viamão-RS. 

 

 

 

Deputado Estadual Paparico Bacchi e o responsável pelo DMAE, engenheiro Fábio. 
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Imagem Deputado Paparico Bacchi, Barragem Lomba do Sabão, Viamão-RS. 

 

 

 

 

Imagem do talude coberto por vegetação, Barragem Lomba do Sabão, Viamão-RS. 
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8.7 Visita à Barragem Hidrelétrica  Passo Fundo, Município de Entre Rios 

No dia 15  de julho de 2019, o relator da Subcomissão das Barragens, Comissão 

de Saúde e Meio Ambiente, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Deputado 

Estadual Paparico Bacchi, visitou a Hidrelétrica  Passo Fundo, no município de Entre 

Rios/RS, oportunidade em que foi recepcionado pelo  Sr. Ederson Maia, gerente da UHE 

Passo Fundo; Sr. Natival R. Freitas Junior, coordenador da Defesa Civil de Erechim/RS; 

Sr. Diego Callot, gerente regional; Sr. Ricardo Mattei Santos, coordenador estadual 

Defesa Civil; Sr Airton Morganti, Sr. Jose Vicente Miranda Rescigno, coordenador 

hidrologia; Sr. Cleutar Souza Pacheco, Eng°. de manutenção; Sr. Cristiano Dalasta, 

gerente UHE Machadinho; Sr. Jusselei Perin, coordenador atendimento CDA; Sr 

Fernando L. Gratti, ténico civil, e Sr.  Jorge de Souza, do Consórcio Itá.  

  A Usina Hidrelétrica Passo Fundo é de Concessão da ENGIE BRASIL 

ENERGIA. Está localizada no norte do estado do Rio Grande do Sul, no município de 

Entre Rios do Sul, a 15 km do centro urbano. 

Possui potência instalada de 226 MW, constituída por uma (01) barragem 

principal com um (01) vertedouro incorporado, dois (02) diques, circuito de geração 

formado pela tomada d'água situada no reservatório da UHE Passo Fundo que possui 

volume de 1589,5 hm³ no nível máximo normal, com túnel de adução de 5.745 metros de 

comprimento, com duto forçado e casa de força com duas (02) unidades geradoras tipo 

Francis que descarrega a água no Rio Erechim.   

A barragem possui Plano de Segurança da Barragem e Plano de Ação Emergencial. 

 

 
Deputado Paparico Bacchi, sobre o sistema de comportas da Usina Hidrelétrica Passo 

Fundo, ouvindo a explanação de Diego Collet e de Ederson Maia, gerente UHE.  
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Deputado Paparico Bacchi, Genoir Fleck, Diego Collet e Ederson Maia. 

 

 

 

 
Deputado Paparico Bacchi, Diego Collet, Natival Freitas e Jose Vicente Miranda. Ao 

fundo, sistema de drenagem e talude da UHE Passo Fundo.  



54 
 

 
Sistema de drenagem e talude da UHE Passo Fundo. 

 

8.8 Visita à Barragem Hidrelétrica Itá, Município de Aratiba 

No dia 15 Julho de 2019, o relator da Subcomissão das Barragens, Comissão de 

Saúde e Meio Ambiente, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Deputado 

Estadual Paparico Bacchi, visitou a Hidrelétrica Itá, no Município de Aratiba/RS, 

oportunidade em que foi recepcionado pelo  Sr. Ederson Maia, gerente da UHE Passo 

Fundo; Sr. Natival R. Freitas Junior, coordenador da Defesa Civil Erechim/RS; Sr. Diego 

Callot, gerente regional; Sr. Ricardo Mattei Santos, coordenador estadual Defesa Civil; 

Sr. Airton Morganti; Sr. Jose Vicente Miranda Rescigno, coordenador hidrologia; Sr. 

Cleutar Souza Pacheco, engenheiro de manutenção; Sr. Cristiano Dalasta, gerente UHE 

Machadinho; Sr. Jusselei Perin, coordenador atendimento CDA; Sr. Fernando L. Gratti, 

técnico civil e Sr. Jorge de Souza, Consórcio Itá.  

               

              A Usina Hidrelétrica é Concessão para o CONSÓRCIO ITÁ, formado por: 

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A (operadora da Usina), Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN) e Cimentos Itambé. 

 

A barragem principal está localizada no Rio Uruguai, na divisa entre os estados do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, nos municípios de Aratiba/RS e Itá/SC. 

Possui potência instalada de 1.450 MW, constituída por uma (01) barragem principal, três 

(03) diques, dois (02) vertedouros, circuito de geração formado pela tomada d`água, com 

duto forçado e casa de força com cinco (05) unidades geradoras tipo Francis e um 

reservatório com volume de 5.100 hm³ no nível máximo normal. 

 A barragem possui Plano de Segurança e Plano de Ação Emergencial. 
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Sistema de comportas vagões da UHE Itá,  Aratiba-RS. 

 

 
Sistema de drenagem em caso cheia, UHE Itá. 
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Deputado Paparico Bacchi mostrando o vertedouro e vagões comportas, UHE Itá. 

 

  

 
Deputado Paparico Bacchi,  Sr. Ederson Maia, gerente da UHE Passo Fundo, Sr. 

Natival R. Freitas Junior, coordenador da Defesa Civil de Erechim/RS, Sr. Diego Callot, 

gerente regional, Sr. Ricardo Mattei Santos, coordenador estadual Defesa Civil, Sr. Airton 

Morganti, Sr. José Vicente Miranda Rescigno, coordenador de hidrologia, Sr. Cleutar 

Souza Pacheco engenheiro de manutenção; Sr. Cristiano Dalasta, gerente UHE 

Machadinho, Sr. Jusselei Perin, coordenador de atendimento do CDA, Sr. Fernando L. 

Gratti, técnico civil e Sr. Jorge de Souza, Consorcio Itá. Todos sobre  o talude da barragem 

de Itá. 
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Vista aérea da Hidrelétrica Itá (Google) 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO:  Visitas não realizadas  

As visitas à barragens da Forjasul, no Município de Maquiné, e à barragem da 

CRM, no Município de Caçapava do Sul, deixaram de ser realizadas, como planejado 

pela Subcomissão, tendo em vista que os responsáveis pelo empreendimento não 

responderam as solicitações de agendamento de vistoria, por parte da Subcomissão 

Parlamentar. 
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9 CONSIDERAÇÕES SOBRE LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Até o ano de 2010, a legislação brasileira sobre recursos hídricos não trazia 

indicação direta da responsabilidade sobre a segurança de barragens. Havia, 

também, uma desarticulação do setor público para lidar com uma sistemática 

eficaz, ocorrendo a realização de uma atuação isolada de alguns órgãos de 

fiscalização, muitas vezes atuando somente em decorrência de acidentes. 

Em 21 de setembro de 2010, foi publicada no Diário Oficial da União 

(DOU) a Lei n. º 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabeleceu a Política 

Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) destinadas à acumulação de água 

para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação 

de resíduos industriais e criou o Sistema Nacional de Informações sobre 

Segurança de Barragens. A citada Política tem como objetivos garantir a 

observância de padrões de segurança, regulamentar, promover o monitoramento 

e acompanhar as ações de segurança empregadas pelos responsáveis por 

barragens, de maneira a reduzir a possibilidade de acidentes e suas 

consequências, em especial, junto à população potencialmente afetada. 

Tal lei aplica-se a barragens que apresentem pelo menos uma das 

seguintes características, estando, desta forma, inseridas na Política Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB): 

a) Altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou 

igual a 15m (quinze metros); 

b) Capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³ (três milhões de 

metros cúbicos); 

c) Reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas 

aplicáveis; 

d) Categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, 

sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas, conforme definido no art. 6º. 

 

          A Lei nº 12.334 estabeleceu como fundamento importante da Política 

Nacional de Segurança de Barragens a atribuição ao empreendedor como 

responsável legal pela segurança da barragem, cabendo a ele as ações preventivas 

e emergenciais para garanti-la, ficando este obrigado, no prazo de 02 anos da 

publicação da Lei, a submeter relatório à aprovação dos órgãos fiscalizadores, 
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especificando as ações e o cronograma para implementação do Plano de 

Segurança da Barragem. 

  

          A nova legislação definiu claramente as responsabilidades sobre a 

fiscalização da segurança de barragens, sem prejuízo das ações fiscalizatórias dos 

órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), 

como segue: 

I – À entidade que outorgou o direito do uso dos recursos hídricos, observado o 

domínio do corpo hídrico, quando o objeto for de acumulação de água, exceto 

para fins de aproveitamento hídrico; 

II – À entidade que concedeu ou autorizou o uso do potencial hidrelétrico, quando 

se tratar de uso preponderante para fins de geração hidrelétrica; 

III – À entidade outorgante de direitos minerários para fins de disposição final ou 

temporários de rejeitos; 

IV – À entidade que forneceu licença ambiental de instalação e operação para fins 

de resíduos industriais. 

       

               Com a definição dos órgãos fiscalizadores, a nova legislação  

estabeleceu  que a Agência Nacional de Águas (ANA), a Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e seus órgãos descentralizados e a 

Agência Nacional de Mineração (ANM) , deverão  criar Resoluções e Portarias 

com o fim de regulamentar alguns artigos da citada Lei Federal, tornando a 

legislação clara e aplicável a qualquer empreendimento, ficando a ANA  

responsável pela fiscalização das barragens de usos múltiplos, que ela tenha 

outorgado o direito de uso dos recursos hídricos, quando o objeto for acumulação 

de água e aquelas que sejam outorgáveis por ela, exceto para aproveitamento 

energético. A ANEEL ficou responsável pela fiscalização das barragens com 

fins de geração hidrelétrica, sendo ela a entidade que concedeu ou autorizou o 

uso do potencial hidráulico nesta situação. O IBAMA restou responsável pela 

fiscalização das barragens de resíduos industriais, sendo ele a entidade que 

forneceu a licença ambiental de instalação e operação para este fim. A ANM ficou 

responsável pela fiscalização das barragens de mineração, sendo ela a entidade 

outorgante de direitos minerários, para fins de disposição final ou temporária destes 
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rejeitos.  Tais competências não prejudicam as ações fiscalizatórias dos órgãos 

ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), ou seja, 

os órgãos ambientais integrantes do Sisnama têm ato fiscalizatório copartícipe 

com os outros entes.  

A Agência Nacional de Águas – ANA foi a primeira a regulamentar 

alguns artigos da Lei nº 12.334/2010, através da Resolução ANA nº 742/2011,  

estabelecendo a periodicidade, qualificação da equipe responsável, conteúdo 

mínimo e nível de detalhamento das inspeções de segurança regulares de 

barragem. Também editou a  segunda resolução publicada dentre todos órgãos 

fiscalizadores, a Resolução 91/2012, q u e  estabeleceu a periodicidade de 

atualização, a qualificação do responsável técnico, o conteúdo mínimo e o nível 

de detalhamento do Plano de Segurança da Barragem e da Revisão Periódica de 

Segurança da Barragem. Todavia, em 30 de janeiro de 2017, a ANA revogou 

tanto a Resolução 742/2011 quanto a 91/2012, publicando a Resolução nº 236, 

de 30 de janeiro de 2017, a qual regulamentou todos dispositivos legais a ela 

imputados. 

Em 15 de Dezembro de 2015, a Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL editou a Resolução Normativa nº 696,  estabelecendo  critérios técnicos 

para gestão das barragens de exploração de potenciais de energia hidráulica 

definindo regras para classificação, para elaboração do Plano de Segurança, com 

estrutura e prazos, para realização das inspeções de segurança regular e especial, 

para o Plano de Ação de Emergência – PAE e para realização da Revisão 

Periódica de Segurança, em conformidade com a Lei Federal nº 12.334/2010 

(Política Nacional de Segurança de Barragens). 

Em 17 de Maio de 2017, a Agência Nacional de Mineração (ANM), 

publicou a Portaria nº 70.389, criando o Cadastro Nacional de Barragens de 

Mineração. Dispôs sobre o Plano de Segurança, Revisão Periódica de 

Segurança e Inspeções Regulares e Especiais de Segurança das Barragens de 

Mineração e o Plano de Ações de Emergência para Barragens de Mineração - 

PAEBM. 
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Em âmbito estadual, encontramos referências antigas sobre a segurança de 

barragens, como a Lei nº 2.434, de 23 de setembro de 1954, que instituiu a 

obrigatoriedade de licenciamento para a construção, por particulares, de barragens 

destinadas a quaisquer fins, exigindo que o projeto e a execução da obra 

estivessem a cargo de um profissional legalmente habilitado.  

Posteriormente a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, em seu art. 

171, instituiu o Sistema Estadual de Recursos Hídricos, integrado ao Sistema 

Nacional de gerenciamento desses recursos, artigo este regulamentado pela Lei 

Estadual nº 10.350, de 30 de dezembro de 1994, que trata basicamente da Política 

Estadual de Recursos Hídricos, suas diretrizes e objetivos, criando o Conselho de 

Recursos Hídricos e os Comitês de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica.  

Porém, no Decreto nº 52.931, de 07 de março de 2016, encontramos 

claramente atribuições fiscalizadoras de competência do Poder Executivo 

Estadual, conforme descrito abaixo: 

CAPÍTULO II 

DAS COMPETÊNCIAS  

Art. 3º A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA e a 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Röessler – FEPAM, 

diretamente dentro de suas competências legais, ou por meio de convênio entre 

si, exercerão as seguintes atribuições: 

 I - ... ; 

 II - Emitir a reserva de disponibilidade hídrica e a posterior outorga pelo uso da 

água armazenada em reservatórios artificiais quando executados em territórios e 

cursos d'água de cuja gestão seja de dominialidade estadual ou que ao Estado 

tenha sido repassado pelo órgão ambiental federal competente mediante Termo 

de Cooperação Técnica ou Convênio específico; 

 III - Emitir a autorização prévia para construção e posterior alvará da obra de 

reservatórios de água destinados aos empreendimentos que usem sistemas 

irrigados de produção;  
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IV - Emitir as licenças ambientais dos empreendimentos com atividades 

potencialmente poluidoras que utilizem açudes e/ou barragens quando executados 

em territórios e cursos d'água de cuja gestão seja de dominialidade estadual ou 

que ao Estado tenha sido repassado pelo órgão ambiental federal competente 

mediante Termo de Cooperação Técnica ou Convênio específico;  

V - Exigir do empreendedor o cadastramento e a atualização das informações bem 

como manter cadastro dos reservatórios sob a sua jurisdição, com identificação 

dos empreendedores, para fins de incorporação ao Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens - SNISB;  

VI - Exigir do empreendedor a anotação de responsabilidade técnica, por 

profissional habilitado, dos estudos, dos planos, dos projetos, da construção, da 

fiscalização e demais relatórios citados neste Decreto;  

CAPÍTULO VI  

DA SEGURANÇA DE BARRAGENS  

Art. 16. Será exigido o Plano de Segurança da Barragem para as obras destinadas 

à acumulação de água em barragens para quaisquer usos que apresentem pelo 

menos uma das seguintes características: 

I - altura do maciço maior ou igual a 15m (quinze metros) em qualquer volume 

de água armazenado; 

II - capacidade total do reservatório maior ou igual a 10.000.000m³ (dez milhões 

de metros cúbicos) em qualquer altura de maciço; 

III - capacidade total do reservatório superior a 5.000.000m³ (cinco milhões de 

metros cúbicos) e altura do maciço superior a 9m (nove metros); e 

IV - categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, 

sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas.  

§ 1º O Plano de Segurança da Barragem deve compreender as exigências listadas 

no Anexo VII deste Decreto, podendo o órgão ambiental solicitar informações e 

documentos complementares.  
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§ 2º A periodicidade de atualização, a qualificação do responsável técnico, o 

conteúdo mínimo e o nível de detalhamento dos planos de segurança deverão ser 

estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente por ocasião da emissão 

do Alvará da Obra. 

§ 3º As exigências indicadas nas inspeções periódicas de segurança da barragem 

deverão ser contempladas nas atualizações do Plano de Segurança da Barragem. 

Art. 17. As Inspeções de Segurança Regular e Especial terão a sua periodicidade, 

a qualificação da equipe responsável, o conteúdo mínimo e o nível de 

detalhamento definidos pelo órgão ambiental estadual competente por ocasião da 

emissão do Alvará da Obra em função da categoria de risco e do dano potencial 

associado à barragem. 

§ 1º A inspeção de segurança regular será efetuada pela própria equipe de 

segurança da barragem, devendo o relatório resultante estar disponível ao órgão 

ambiental estadual competente e à sociedade civil por meio de demanda do 

respectivo Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica. 

§ 2º A inspeção de segurança especial será elaborada, conforme orientação do 

órgão ambiental estadual competente, por equipe multidisciplinar de 

especialistas, em função da categoria de risco e do dano potencial associado à 

barragem, nas fases de construção, de operação e de desativação, devendo 

considerar as alterações das condições a montante e a jusante da barragem.  

§ 3º Os relatórios resultantes das inspeções de segurança devem indicar as ações 

a serem adotadas pelo empreendedor para a manutenção da segurança da 

barragem.  

Art. 18. Deverá ser realizada Revisão Periódica de Segurança de Barragem com 

o objetivo de verificar o estado geral de segurança da barragem, considerando o 

atual estado da arte para os critérios de projeto, a atualização dos dados 

hidrológicos e as alterações das condições a montante e a jusante da barragem.  

§ 1º A periodicidade, a qualificação técnica da equipe responsável, o conteúdo 

mínimo e o nível de detalhamento da revisão periódica de segurança serão 

estabelecidos no Plano de Segurança da Barragem pelo órgão ambiental em 

função da categoria de risco e do dano potencial associado à barragem. 
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 § 2º A Revisão Periódica de Segurança de Barragem deve indicar as ações a 

serem adotadas pelo empreendedor para a manutenção da segurança da barragem, 

compreendendo, para tanto: 

I - o exame de toda a documentação da barragem, em particular dos relatórios de 

inspeção; 

II - o exame dos procedimentos de manutenção e de operação adotados pelo 

empreendedor, e;  

III - a análise comparativa do desempenho da barragem em relação às revisões 

efetuadas anteriormente. 

 Art. 19. O órgão ambiental estadual competente poderá, dentre as obras obrigadas 

a apresentação do Plano de Segurança de Barragens, determinar a elaboração de 

Plano de Ação de Emergência – PAE - em função da categoria de risco e do dano 

potencial associado à barragem a partir do nível de dano potencial associado 

médio, sendo obrigatório para a barragem que for classificada como de dano 

potencial associado alto. 

Art. 20. O Plano de Ação de Emergência – PAE - estabelecerá as ações a serem 

executadas pelo empreendedor da barragem em caso de situação de emergência, 

bem como identificará os agentes a serem notificados dessa ocorrência, devendo 

contemplar as informações constantes do Anexo VIII deste Decreto.  

§ 1º O Plano de Ação de Emergência – PAE - deve estar disponível no 

empreendimento, no Comitê de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica e nos 

Municípios diretamente envolvidos, no caso de acidente com a barragem, 

identificadas pela equipe técnica responsável pela elaboração do Plano, bem como 

ser encaminhado às autoridades competentes e aos organismos de defesa civil.  

§ 2º O Plano deverá ser elaborado ou coordenado por profissional habilitado, 

sendo exigida a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - 

discriminada ao órgão ambiental estadual competente.  

§ 3º O órgão ambiental estadual competente definirá, caso a caso, a periodicidade 

de revisão do Plano considerando critérios técnicos como a situação do 

empreendimento em relação a outras obras, a idade do empreendimento, as ações 
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de manutenção executadas e a sua periodicidade, a ocorrência de acidentes no 

empreendimento e o grau de alteração das variáveis hidrológicas de interesse. 

Art. 21. O Plano de Segurança da Barragem e a sua atualização, as inspeções de 

segurança regular e especial, a Revisão Periódica de Segurança da Barragem e o 

Plano de Ações Emergenciais constituirão em condicionantes do Alvará de Obra 

e, por consequência, da Licença Ambiental para o empreendimento de irrigação 

e para a manutenção da Outorga do Direito do Uso da Água.  

Art. 22. A barragem que não atender aos requisitos de segurança nos termos da 

legislação pertinente deverá ser recuperada ou desativada pelo seu 

empreendedor, que deverá comunicar ao órgão fiscalizador as providências 

adotadas. 

§ 1º A recuperação ou a desativação da barragem deverá ser objeto de projeto 

específico.  

§ 2º Na eventualidade de omissão ou de inação do empreendedor, o órgão 

ambiental estadual competente poderá tomar medidas com vistas à minimização 

de riscos e de danos potenciais associados à segurança da barragem, devendo os 

custos dessa ação ser ressarcidos pelo empreendedor. 

 Art. 23. Os empreendedores de barragens terão prazo de dois anos, contado a 

partir da publicação deste Decreto, para submeter, com vista à regularização da 

obra no que tange aos planos previstos neste Capítulo e à aprovação do órgão 

ambiental estadual competente, o relatório especificando as ações e o cronograma 

para a implantação do Plano de Segurança de Barragem.  

§ 1º No caso de barragens construídas anteriormente à promulgação deste 

Decreto, deverão ser incluídos na regularização documentos relativos ao projeto 

de como construído (“as built”), bem como, aqueles necessários para a operação 

e manutenção da barragem.  

§ 2º Após o recebimento do relatório de que trata o “caput” deste artigo, os órgãos 

fiscalizadores terão prazo de até um ano para se pronunciarem. 
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ANEXO VII  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

SEGURANÇA DE BARRAGENS: 

 I - Identificação do empreendedor;  

II - Anotações de Responsabilidade Técnica – ART - do projetista e do construtor 

da barragem, ou, na falta destas, do responsável técnico pelo processo de 

regularização da obra;  

III - dados técnicos referentes à implantação do empreendimento e de interesse 

para a sua segurança, como: 

 a) tratamento da fundação;  

b) controle da compactação do aterro; 

 c) estruturas de drenagem interna;  

d) parâmetros hidrológicos e hidráulicos para o projeto do vertedouro. 

IV - estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da equipe de 

segurança da barragem; 

V - manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e de 

monitoramento e relatórios de segurança da barragem;  

VI - regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem; 

VII - indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos acessos, a 

serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações permanentes, exceto aqueles 

indispensáveis à manutenção e à operação da barragem;  

VIII - Plano de Ação de Emergência – PAE, quando exigido;  

IX - relatórios das inspeções de segurança; e  

X - revisões periódicas de segurança.  
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10 CONCLUSÃO, SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

10.1 CONCLUSÃO 

 

A temática Segurança de Barragens aflorou após os desastres ocorridos em Minas 

Gerais, com imensuráveis perdas de vidas humanas. Aqui no Rio Grande do Sul, até 

então, não havia maiores preocupações com o tema, mesmo com a existência de 10.774 

barragens, sendo destas, apenas 16% (1.716) outorgadas. A criação da Subcomissão das 

Barragens teve o objetivo de verificar a real situação no Estado em relação ao tema. No 

prazo de 120 dias, aprofundou estudos e discussões, com a finalidade de ter a noção exata 

do problema, apontar possíveis soluções e providências necessárias, a fim de minimizar 

ou evitar futuros acidentes. 

Na legislação vigente, tanto Federal com Estadual, encontramos um excelente 

embasamento sobre a organização dos órgãos fiscalizadores e regras dirigidas aos 

empreendedores, as quais, uma vez cumpridas, poderiam trazer segurança necessária 

às barragens com risco potencial. Vale destacar a Lei n. º 12.334, de 20 de setembro 

de 2010, que estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) 

destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária 

de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais e criou o Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens.  

 A Lei nº 12.334, estabeleceu como fundamento importante da Política 

Nacional de Segurança de Barragens a atribuição ao empreendedor de ser o 

responsável legal pela segurança da barragem, cabendo a ele as ações preventivas e 

emergenciais para garanti-la. 

Definiu, também, como órgão fiscalizadores a Agência Nacional de Águas 

(ANA), a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e seus órgãos 

descentralizados e a Agência Nacional de Mineração (ANM), ficando a ANA  

responsável pela fiscalização das barragens de usos múltiplos que ela tenha outorgado 

o direito de uso dos recursos hídricos; a ANEEL responsável pela fiscalização das 

barragens com fins de geração hidrelétrica, sendo ela a entidade que concedeu ou 

autorizou o uso do potencial hidráulico; o IBAMA  responsável pela fiscalização das 
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barragens de resíduos industriais, sendo ele a entidade que forneceu a licença 

ambiental de instalação e operação para este fim; e, a ANM responsável pela 

fiscalização das barragens de mineração, sendo ela a entidade outorgante de direitos 

minerários para fins de disposição final ou temporária destes rejeitos.  Tais 

competências não prejudicam as ações fiscalizatórias dos órgãos ambientais 

integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), ou seja, os órgãos 

ambientais integrantes do Sisnama têm ato fiscalizatório copartícipe com os outros 

entes. 

A Agência Nacional de Águas – ANA foi a primeira a regulamentar alguns 

artigos da Lei nº 12.334/2010. Através da Resolução ANA nº 742/2011 e da Resolução 

91/2012, esta estabeleceu a periodicidade de atualização, a qualificação do 

responsável técnico, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do Plano de 

Segurança da Barragem e da Revisão Periódica de Segurança da Barragem.  

Em 15 de Dezembro de 2015, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 

editou a Resolução Normativa nº 696,  estabelecendo  critérios técnicos para gestão das 

barragens de exploração de potenciais de energia hidráulica, definindo regras para 

classificação, para elaboração do Plano de Segurança, com estrutura e prazos, para 

realização das inspeções de segurança regular e especial, para o Plano de Ação de 

Emergência – PAE e para realização da Revisão Periódica de Segurança, em 

conformidade com a Lei Federal nº 12.334/2010 (Política Nacional de Segurança de 

Barragens).  

Em 17 de Maio de 2017 a Agência Nacional de Mineração (ANM), publicou 

a Portaria ANM nº 70.389 , criando o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração. 

Dispôs sobre o Plano de Segurança, Revisão Periódica de Segurança e Inspeções 

Regulares e Especiais de Segurança das Barragens de Mineração e o Plano de Ações de 

Emergência para Barragens de Mineração - PAEBM. 

Na legislação estadual encontramos referências sobre a segurança de 

barragens, na Lei nº 2.434, de 23 de setembro de 1954, que instituiu a obrigatoriedade 

de licenciamento para a construção, por particulares, de barragens destinadas a 

quaisquer fins, exigindo que o projeto e a execução da obra estivesse a cargo de um 

profissional legalmente habilitado.  
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No Decreto nº 52.931, de 07 de março de 2016, encontramos claramente as 

atribuições fiscalizadoras de competência do Poder Executivo Estadual, cabendo a 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Röessler – FEPAM, o 

licenciamento ambiental dos empreendimentos, e à  Secretaria do Meio Ambiente e 

Infraestrutura – SEMA, a emissão da reserva de disponibilidade hídrica e a posterior 

outorga pelo uso da água armazenada em reservatórios artificiais quando executados 

em territórios e cursos d'água, cuja gestão seja de dominialidade estadual ou que ao 

Estado tenha sido repassado pelo órgão ambiental federal competente, mediante 

Termo de Cooperação Técnica ou Convênio específico, e também de exigir do 

empreendedor o Plano de Segurança da Barragem para as obras destinadas à 

acumulação de água em barragens para quaisquer usos, quando estas enquadradas 

na legislação federal. 

Desta forma, podemos concluir que a legislação vigente, embora é abrangente 

e contempla normas necessárias à segurança das barragens existentes ou que venham 

a ser construídas. 

Por outro lado, observamos que após o desastre de Brumadinhos, o Governo 

do Estado mobilizou, através da a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura 

(SEMA) a criação de um Grupo de Trabalho (GT) de Segurança de Barragens, com o 

objetivo de vistoriar todas as barragens que se enquadram nos Níveis I, II e III da 

classificação feitas nas barragens outorgadas e que possuem Dano Potencial 

Associado Alto.  O GT possui um cronograma de vistorias para o ano de 2019, 

começando pelas 33 barragens de nível I, depois as 61 barragens de nível II, 

concluindo os trabalhos com a vistoria de 323 barragens de nível III, somando-se as 

estas vistorias, outras barragens demandadas por outros órgãos. Dos resultados dos 

trabalhos do GT, destacamos a atualização da base cadastral das barragens do Estado 

e a notificação do empreendedor responsável pela barragem, dando ciência das 

anomalias encontradas durante a vistoria, exigindo prioridades de ação por parte do 

responsável pelo empreendimento. 

A Subcomissão das barragens efetuou visitas e vistorias em várias barragens 

do Estado, abrangendo as de múltiplo-uso, as de mineração e as de uso hidrelétrico, 

encontrando anomalias na maioria delas, principalmente nas de múltiplo-uso e no que 

se refere a inexistência de Plano de Segurança, documentação técnica do 
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empreendimento, registro de controles, relatórios de inspeções, Plano de Ação 

Emergencial, quando for o caso, e má conservação geral, no que se refere a erosões, 

defeitos na drenagem, presença de tocas de animais, árvores e arbustos no maciço, 

entre outros problemas. 

Manifestamos a preocupação com algumas barragens situadas a montante de 

áreas urbanas, como no caso da Barragem Vacacaí-Mirim, localizada a montante da 

cidade de Santa Maria, a Barragem Camaquã, localizada a montante da Cidade de 

Camaquã, a Barragem Santa Bárbara, localizada a montante da cidade de Pelotas e a 

Barragem Lomba do Sabão, localizada no Município de Viamão e a montante Arroio 

do Dilúvio. O eventual rompimento de algumas destas barragens citadas ocasionará 

grandes danos ambientais, matérias, e principalmente, humanos, com a possível perde 

de inúmeras vidas.  Tanto é assim, que a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 

ABRH, realizou estudo de eventual rompimento da Barragem Lomba do Sabão, 

conforme anexo B, concluindo que a avançada idade da barragem, aliada a outras 

questões de projeto, levam a enquadrá-la em uma categoria de Alto Risco, com Alto 

Dano Potencial Associado, necessitando a elaboração de um Plano de Ação 

Emergencial. A partir das simulações realizadas, percebeu-se um grande potencial 

de perda de vidas humanas na cidade de Porto Alegre, caso haja um rompimento, 

ressaltando-se, ainda, que as simulações foram realizadas considerando o Arroio 

Dilúvio vazio. 

Face ao exposto, podemos concluir que o assunto Segurança de Barragens 

carece de atenção em função das anomalias e do risco potencial existente em algumas 

delas, principalmente nas de múltiplo-uso. 

Embora a Lei nº 12.334/2010, no seu art. 19, tenha determinado o prazo de 02 

(dois) anos para os empreendedores de barragens  submetam aos órgãos fiscalizadores 

o relatório especificando as ações e o cronograma para a implantação do Plano de 

Segurança da Barragem, sua regulamentação é recente, principalmente em âmbito 

estadual, o que denota a incipiência das ações fiscalizadoras de alguns órgãos, embora 

aqui no Estado do Rio Grande do Sul tenhamos observado o esforço do Grupo de 

Trabalho da SEMA, nas vistorias de segurança de barragens, porém essas questões 

requerem uma maior estrutura operacional dos órgãos competentes.  
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10.2 SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Sugestões recebidas na audiência pública realizada em Erechin  

 
 Exigir que as empresas contratem equipe técnica para verificar a situação das 

barragens; 

 Promover a divisão igualitária dos impostos (ICMS) com os municípios; 

 Avaliar se as barragens proporcionam um clima favorável para a produção 

agrícola; 

 Verificar se existe contaminação por agrotóxicos na água das barragens; 

 Verificar os licenciamentos ambientais das barragens; 

 Não generalizar e penalizar os pequenos agricultores na fiscalização (exemplo: 

Lei Kiss); 

 Questionar a defesa civil para que realize um trabalho educacional com a 

população ribeirinha; 

 Verificar se as barragens possuem sirenes de alerta; 

 Verificar se o recolhimento de impostos está correto; 

 Verificar se a Usina Hidrelétrica de Itá possui escada para desova dos peixes. 

 

Sugestões recebidas na audiência pública realizada na Assembleia Legislativa 

 

 Discutir a construção de novas barragens de rejeitos, antes de ser autorizada sua 

instalação; 

 Incluir as barragens no plano de contingenciamento dos municípios; 

 Separar os empreendimentos (barragens) de acordo com o porte; 

 Vincular parte dos recursos dos impostos para investimento na área social; 

 Reestruturar o corpo técnico dos órgãos fiscalizadores (IRGA);  

 Verificar as barragens de: 

Minas do Leão (CRM), que não atende as exigências, 

Caçapava do Sul (CBC), há falta de manutenção;   

 Criar uma política estadual para atingidos por barragens;  
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 Promover a elaboração de planos de segurança das barragens;  

 Discutir e aperfeiçoar a fiscalização; 

 Discutir o meio adequado para comunicação aos possíveis atingidos; 

 Formação de equipes multidisciplinares com especialistas de várias áreas; 

 Discutir um projeto de lei semelhante ao de Minas Gerais para tratar das 

barragens de rejeitos, considerando as especifidades e as particularidades das 

barragens em operação no Rio Grande do Sul; 

 Rejeitar o projeto de lei que permite a construção de duas barragens no Parque 

Estadual do Turvo. 

 Criar comitês municipais com a participação da população atingida.   

Sugestões do Ministério Público Estadual 

 Que os órgãos ambientais competentes para o licenciamento de barragens, nos 

termos da Resolução CONSEMA n.º 372/2018 (ou normativa que vier a 

substituí-la), bem como os órgãos competentes para a fiscalização da segurança 

das barragens, de acordo com o art. 5º da Lei n.º 12. 334/2010, envidem 

esforços para dar cumprimento às disposições da Política Nacional de 

Segurança de Barragens e da legislação conexa, bem como exerçam seu poder 

de polícia na fiscalização dos empreendimentos, exigindo, quando previsto na 

legislação, a apresentação da Licença Ambiental vigente e o cumprimento das 

restrições e condições de operação, a apresentação do Plano de Segurança de 

Barragem, do Plano de Ação de Emergência – PAE, a realização das inspeções 

regulares de segurança e da Revisão Periódica de Segurança de Barragem com 

a devida periodicidade, qualificação da equipe responsável, conteúdo mínimo 

e nível de detalhamento, bem como o cumprimento das obrigações 

estabelecidas no art. 16 da Lei 12.334/2010; 

 Que Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - 

CREA/RS (entidade de classe) realize fiscalizações periódicas em barragens, 

as quais deverão abordar a questão relativa à Responsabilidade Técnica pelo 

Plano de Manutenção de Barragens, Plano de Ação Emergencial,e Laudo de 

Estabilidade de Barragens, bem como pela manutenção da subestação de 

energia elétrica, manutenção e inventário nas máquinas e equipamentos, laudo 

de inspeção SPDA, certificado de treinamentos referente às NRs 10, NR 33 e 

NR35, prontuário das instalações elétricas, Plano de Prevenção contra 
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Incêndio, Programa de Gerenciamento de Trabalho em espaço confinado e 

Programa de gerenciamento de trabalho em altura; 

 Que eventual legislação estadual específica acerca da matéria, contemple os 

seguintes pontos: 

o         Que seja exigido que todas as barragens (líquidos, sólidos, industriais, etc.), 

independente do porte e atividade, se necessitam ou não licenciamento, tenham 

responsáveis técnicos por seu projeto e por sua execução, cumprindo a esse 

profissional avaliar a necessidade de Plano de Ação de Emergência – PAE – 

considerando aspectos específicos da obra, como volume armazenado, declividade 

do terreno, efeitos potenciais a jusante da barragem, entre outros, manifestando-se 

expressamente acerca deste. E que esta informação conste do cadastro junto ao órgão 

ambiental quando da emissão da outorga de uso da água ou da dispensa desta; 

o        Que seja exigido que os Municípios elaborem um Plano de Ação de 

Emergência – PAE – abrangendo seus territórios, elaborados a partir de critérios 

mínimos a serem observados, como, por exemplo, investigação de cenários de 

rompimento de barragens e suas consequências, a despeito da exigência de eventual 

Plano de Segurança da Barragem, bem como que o Plano de Ação de Emergência 

seja de conhecimento das pessoas potencialmente atingidas pelos cenários 

investigados, através da promoção de treinamentos; 

o        Que seja exigido que os empreendedores de barragens de rejeito de mineração 

disponibilizem o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração - 

PAEBM, quando a elaboração deste documento é exigida pela legislação, aos 

Municípios dos locais dos empreendimentos em que se localizem as barragens, 

independentemente de solicitação formal, como estabelece o art. 34, II, da Portaria 

DNPM n.º 70.389/2017, tendo em vista que a Defesa Civil do Município deve possuir 

tais informações com antecedência para que possa, em um infortúnio, adotar a ação 

mais adequada para o momento;  

o     Que seja exigido que os empreendedores de barragens para a geração de energia 

hidrelétrica disponibilizem com antecedência o Plano de Ação de Emergência, 

quando a elaboração deste documento é exigida pela legislação, às Defesas Civis 

Estadual e Municipais para que possam, em um infortúnio, adotar a ação mais 

adequada para o momento; 
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o Que seja exigido a inclusão no Plano de Ação de Emergência de 

todas as barragens (geração de energia, líquidos, sólidos e industriais, etc), quando 

a elaboração deste documento é exigida pela legislação, licenciáveis ou não, de 

quais as medidas a serem adotadas na recuperação ambiental da fauna, flora, 

hidrológica e descontaminação de solo. 

 

Recomendações do Relator 

 À Agência Nacional de Águas (ANA), exigir e fiscalizar o fiel cumprimento Lei nº 

12.334/2010 e da Resolução ANA nº 236, de 30 de janeiro de 2017; 

 À Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), exigir e fiscalizar o fiel 

cumprimento da Lei nº 12.334/2010 e da Resolução Normativa nº 696;  

 À Agência Nacional de Mineração (ANM), exigir e fiscalizar o fiel 

cumprimento da Lei nº 12.334/2010 e da Portaria ANM nº 70.389; 

 À Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura – SEMA e à Fundação 

Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Röessler – FEPAM, exigir e 

fiscalizar o fiel cumprimento da Lei 12.334/2010 e do Decreto Estadual nº 

52.931, de 07/2016; 

 À Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura – SEMA, que crie um setor 

específico, dotado de corpo técnico e estrutura compatível, para fiscalizar a 

Segurança das Barragens no Rio Grande do Sul, que priorize as vistorias e 

inspeções em barragens situadas a montante de perímetros urbanos e que 

representem grande risco de perdas de vidas humanas, a exemplo da Barragem 

Lomba do Sabão; 

 Ao Governo Estadual, que crie legislação específica detalhando a Política 

Estadual de Segurança de Barragens, a exemplo do Estado de Minas Gerais, 

considerando as especifidades, as particularidades e a natureza da operação 

das barragens do Estado; 

 Ao empreendedor responsável pela barragem, que disponibilize o Plano de 

Ações de Emergência (PAE) às COMDEC - Comissões Municipais de Defesa 

Civil dos municípios potencialmente atingidos no caso de um eventual 

rompimento e à Unidade do Corpo de Bombeiros responsável territorialmente 

pela área; 

 Ao Ministério Público Estadual,  que notifique os órgãos fiscalizadores para que 
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façam cumprir a legislação vigente referente à Segurança das Barragens; que atue 

junto ao responsável pela barragem Lomba do Sabão (vide Anexo B) para que 

sejam adotadas imediatas providências quanto à segurança dos moradores a 

jusante das mesma e junto a barragem da Forjasul, município de Maquiné, e 

barragem da CRM, no município de Caçapava do Sul, por não terem respondido 

às solicitações de agendamento de vistoria por parte dessa Subcomissão 

Parlamentar; 

 Ao Município de Porto Alegre, que promova a retirada das famílias moradoras 

próximas ao canal de escoamento da barragem Lomba do Sabão em função do 

risco a que estão expostas (vide Anexo B), pois, segundo o geólogo Cesar Augusto 

Peroto, existem aproximadamente 400 famílias moradoras em área de risco; 

 Realização de audiências públicas para discutir a situação das barragens que 

apresentam maior risco à população, tais como: Barragem do Vacacaí-mirim, em 

Santa Maria; Barragem Santa Bárbara, em Pelotas; Barragem Camaquã, em 

Camaquã e Barragem Lomba do Sabão, em Viamão, a montante Arroio do 

Dilúvio;  

 Realização de audiência pública sobre a segurança da barragem Forjasul, 

Município de Maquiné, tendo em vista que os responsáveis não responderam à 

solicitação de agendamento de vistoria por parte desta Subcomissão Parlamentar 

e a preocupação dos moradores da cidade de Maquiné, com relação a segurança 

da mesma;  

 À Assembleia Legislativa, que acompanhe permanentemente a segurança das 

barragens no Rio Grande do Sul, através de seu órgão técnico.  

 

 

 

                                      Paparico Bacchi 

Relator da Subcomissão das Barragens do RS 
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Anexo A – Informações CORSAN, situação barragens próprias 

 

 

 

Informação n°. 004/2019 – DEAT/SUGOP                                                    Porto Alegre, 15 de julho de 

2019. 

    
SisProC 

Sistema de Protocolo CORSAN 

Documento Setor 

36452  GP 

Ao:  Superintendente de Gestão Operacional 

   Eng. Gerson Cavassola 

Assunto:  Ofício 080/2019 Gab Dep Paparico sobre Planos de Segurança Barragens 

 

Senhor Superintendente, 

 

Em atenção ao solicitado em despacho no verso da correspondência acima citada, informamos que a Lei 

Federal Nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens 

(PNSB) e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB), aplica-se a 

barragens que apresentem pelo menos uma das seguintes características:  

I - altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou igual a 15m (quinze 

metros);  

II - capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³ (três milhões de metros cúbicos);  

III - reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis; e, 

IV - categoria de dano potencial associado, médio ou alto.  

 

A CORSAN esta trabalhando na contratação por licitação dos primeiros 10 Planos de Segurança de 

Barragens das suas unidades, sendo elas: 

1 - Barragem São Miguel – Bento Gonçalves:  Volume 2.873.000 m3 e Altura 21,34m  

2 - Barragem Serrinha – Dom Pedrito:  Volume 618.000 m3 e Altura 11,31m 

3 - Barragem Casarin – Farroupilha:  Volume 3.200.000 m3 e Altura 12,00m 

4 - Barragem Guabijú – Pantano Grande:  Volume 1.540.000 m3 e Altura 5,00m 

5 - Barragem Fazenda da Brigada – Passo Fundo:  Volume 3.100.000 m3 e Altura 9,00m 

6 - Barragem Lago Dourado – Santa Cruz do Sul:  Volume 3.000.000 m3 e Altura 2,50m 

7 - Barragem DNOS Vacacaí Mirim – Santa Maria:  Volume 3.800.000 m3 e Altura 22,00m 

8 - Barragem Saturnino de Brito – Santa Maria:  Volume 315.000 m3 e Altura 36,50m 

9 - Barragem Val de Serra – Santa Maria:  Volume 24.900.000 m3 e Altura 34,00m 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.334-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.334-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.334-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.334-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.334-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.334-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.334-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.334-2010?OpenDocument
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10 - Barragem Lajeado Pinheiro – Santiago: Volume 3.750.000 m3 e Altura 15,00m 

 

A CORSAN esta incluindo na contratação a elaboração do Plano de Ação e Emergência (PAE) das 10 

barragens. 

 

São barragens que se enquadram nos itens I ou II da legislação ou que a CORSAN entendeu pertinente à 

contratação. Com relação à classificação do Dano Potencial Associado (DPA – item IV), a CORSAN 

também está programando a contratação dos estudos necessários para a determinação da classe do DPA 

de todas as suas barragens, seja de acumulação ou elevação de nível. O DPA envolve levantamentos 

como o estudo simplificado da ruptura hipotética que simulam a propagação de onda de cheia a fim de 

avaliar a região atingida e assim o potencial de perdas de vidas humanas, impactos sociais, 

econômicos e ambientais. 

 

Sendo esta a informação. 

 

Atenciosamente, 

 

Eng. Luiz Carlos Klusener Filho 

CREA 97100 - Matrícula 123885 

Departamento de Apoio Técnico – DEAT 

Superintendência de Gestão Operacional – SUAOP 

E-mail luiz.klusener@corsan.com.br 
f 51- 3215 5400 r. 4849 

 

 

 

 

Fernando José Medaglia 

Chefe do Departamento de Apoio Técnico – DEAT 

Engenheiro Civil – Matrícula 159863 

Superintendência de Gestão Operacional – SUAOP 

E-mail fernando.medaglia@corsan.com.br 
f 51- 3215 5587 

E-mail alternativo:deat@corsan.com.br 
 

 

 

 

 

mailto:luiz.klusener@corsan.com.br
mailto:fernando.medaglia@corsan.com.br
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Anexo B – Rompimento da Barragem Lomba do Sabão: Diferentes Abordagens 

Dimensionais 
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