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RESUMO 

 

Rupturas de barragens quase sempre implicam em eventos catastróficos. A segurança de 

uma barragem constitui, portanto, premissa fundamental do projeto de tais estruturas 

mediante a garantia de sua completa preservação a quaisquer eventos ou mecanismos que 

possam contribuir para processos de sua deterioração ou colapso. A margem que separa 

a situação de uma barragem como prevista em projeto daquela que implica riscos 

inaceitáveis para o empreendimento é a própria medida de sua segurança. Portanto, a 

segurança implica a garantia operacional da barragem, seja de acumulação de água ou 

destinada ao armazenamento de rejeitos de mineração ou resíduos industriais, ao longo 

de toda a sua vida útil. A promulgação da Lei nº 12.334/2010 estabeleceu no Brasil a 

Política Nacional de Segurança de Barragem – PNSB, regulamentando as ações de 

segurança a serem adotadas nas fases de planejamento, projeto, construção, operação, 

desativação e usos futuros da barragem. Esta legislação exige um cadastro detalhado das 

características técnicas e não técnicas da barragem, a sua avaliação em termos de 

categorias de risco e danos ambientais associados e a implantação de um plano geral de 

segurança para cada tipo de empreendimento, definindo ainda uma série de 

responsabilidades específicas aos órgãos fiscalizadores e empreendedores. Em 

consonância com as premissas da Lei e demais normativas oriundos das agências 

regulatórias, esse trabalho consistiu em desenvolver um sistema web de gestão de 

barragens, de maneira a padronizar os mecanismos de gerenciamento incorporando boas 

práticas de engenharia, para barragens destinadas ao abastecimento de água, geração de 

energia elétrica ou disposição de resíduos de mineração ou industriais. A captação 

imediata e abrangente de diferentes empreendimentos em curto prazo demonstrou a 

viabilidade e a praticidade do sistema proposto, baseado na organização das informações 

dos empreendimentos e no compartilhamento dessas informações em tempo real, 

permitindo, assim, a interação e o envolvimento conjunto de todos os profissionais 

envolvidos na política de gestão de segurança de barragens, gerentes e níveis superiores 

de administração das empresas. 

 

Palavras-chave: barragem, gestão de segurança, sistema web, PNSB. 
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ABSTRACT 

 

Dam ruptures usually implicit in catastrophic events. The constitution of a dam is 

therefore a fundamental premise for the monitoring of these guarantees, maintaining the 

permanent guarantee of their events or their indicators for the processes of their 

deterioration or collapse. The margin that separates the situation from a dam as predicted 

in projects that are stable risks to entrepreneurship is a measure of its safety. Therefore, 

safety is an accumulation of water or the destination for the storage of mining tailings or 

industrial waste, throughout its useful life. The enactment of Law 12344/2010 is one of 

the guidelines of the National Security Policy of the Dam - PNSB, regulating the safety 

actions adopted in the planning, design, construction, operation, decommissioning and 

future uses of the dam. This legislation requires a detailed record of the technical and non-

technical characteristics of the dam, its assessment in terms of associated risk categories 

and environmental damages, and the implementation of an overall safety plan for each 

type of development, defining a series of specific responsibilities to supervisory bodies 

and entrepreneurs. In accordance with the premises of the Law and other regulations on 

regulatory agencies, this work consisted of developing a dam’s management system, in 

order to standardize the mechanisms for the management of practical engineering 

competencies, for dams of water resources, generation of electric power or disposal of 

mining or industrial waste. The immediate and comprehensive capture of different short-

term development demonstrated the feasibility and practicality of the proposed system, 

based on the organization of the information of the developments and the sharing of this 

information in real time, allowing the interaction and the joint involvement of all 

professionals involved in dams safety management policy, managers and higher levels of 

business administration. 

 

Keywords: Dam, management, safety.   
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CAPÍTULO 1  

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O desenvolvimento econômico é acompanhado por uma crescente demanda de recursos 

minerais, hídricos e energéticos. A exploração desses recursos está associada a grandes 

obras de engenharia que, na maioria dos casos, utilizam-se de barragens com objetivo 

principal de reter água, rejeitos em polpa ou quaisquer outros resíduos industriais. 

 

De acordo com o último Relatório de Segurança de Barragens (RSB), referente ao ano de 

2016, elaborado pela Agência Nacional de Águas (ANA), que reúne as informações 

cadastradas no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB), 

em 31 de dezembro de 2015 existiam 839 reservatórios de rejeitos de mineração (cerca 

de 5%) entre as 22.920 barragens identificadas no Brasil. A imensa maioria delas ou 

21.154 (cerca de 89% do total) constituem estruturas para múltiplos usos de água e outras 

642 (cerca de 4% do total) são destinadas à geração de energia elétrica; apenas 285 (ou 

cerca de 2% do total) são barragens de contenção de resíduos industriais (ANA, 2017). 

 

A segurança de uma barragem é garantida quando a estrutura como um todo se encontra 

preservada de quaisquer eventos e/ou mecanismos que possam contribuir para processos 

de sua deterioração ou ruptura. A margem que separa a situação de uma barragem como 

prevista em projeto daquela que implica riscos inaceitáveis para o empreendimento é a 

própria medida de sua segurança. Portanto, a segurança implica a garantia operacional da 

barragem, seja de acumulação de água ou destinada ao armazenamento de rejeitos de 

mineração ou resíduos industriais, ao longo de toda a sua vida útil, considerando efeitos 

deletérios oriundos de seu próprio desempenho ao longo do tempo e diferentes cenários 

que incorporem situações atípicas ou francamente adversas, que demandem 

procedimentos e critérios que possam ser efetivamente aplicados para a superação destes 

eventos críticos. 
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Rupturas de barragens quase sempre implicam eventos catastróficos. Análises de risco 

associados à segurança de barragens têm origem no início da década de 80, nos Estados 

Unidos. A aplicação destes estudos no caso de barragens de contenção de rejeitos é muito 

mais recente, mas tornaram as análises de riscos e a gestão de segurança como temas 

estratégicos nestas áreas particularmente em função dos recentes acidentes envolvendo 

estas estruturas, no mundo e especialmente no Brasil, tendo em vista a magnitude dos 

enormes impactos resultantes (Tabela 1.1). 

 

Tabela 1.1: Rupturas de barragens de contenção de rejeitos (Machado, 2017) 

 

  

A maior diferença entre as barragens de rejeito e as barragens convencionais para 

acumulação de água consiste no sequenciamento contínuo destas estruturas, ou seja, as 

barragens de rejeito são dinâmicas na sua execução e na sua operação. A maioria das 

falhas em barragens de rejeitos resulta da aplicação de métodos inadequados, construção 

desprovida de supervisão adequada ou negligência em respeito a questões vitais 

incorporadas a certos estágios da construção (Penman, 1998).  

Neste contexto, órgãos como a International Commission of Large Dams - ICOLD tem 

apresentado diretrizes com o propósito de consolidar princípios básicos, requisitos, 

métodos e procedimentos de gerenciamento, monitoramento e avaliação de segurança de 

barragens e reservatórios (ICOLD, 1996). Orientações e diretrizes específicas sobre o 

gerenciamento de barragens de contenção de rejeitos também são disponíveis na literatura 

técnica, como, por exemplo, as proposições sistematizadas pela Mining Association of 

Canada (MAC), que incorporam bases adequadas para o desenvolvimento de sistemas de 

gerenciamento de rejeitos particularizados para as necessidades específicas de cada 

empresa da mineração (MAC, 2017). 
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No Brasil, até a ocorrência do acidente na chamada Cava 1 da Mineração Rio Verde Ltda, 

localizada no município de Nova Lima/MG, não existia no país uma legislação específica 

que tratasse da gestão da segurança de barragens. A partir de então (2001), a Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, por meio da 

Fundação de Meio Ambiente – FEAM, iniciou no estado de Minas Gerais um amplo 

debate sobre a gestão de barragens de rejeitos, que resultou na discussão e promulgação 

de diversas normas deliberativas e legislações sobre o tema em geral. 

 

Posteriormente, foram estabelecidas as bases para um programa nacional de gestão da 

segurança das barragens mediante a implantação da Política Nacional de Segurança de 

Barragem – PNSB, através da Lei n° 12.334 (Brasil, 2010), das Resoluções n° 143 

(CNRH, 2012) e n° 144 (CNRH, 2012) e das Portarias n° 416 (DNPM, 2012) e n° 

526/2012 (DNPM, 2012). A Lei nº 12.334 (Brasil, 2010) aplica-se a barragens destinadas 

a acumulação de água para quaisquer usos, inclusive para as barragens, diques e cavas 

exauridas do setor mineral.  

 

Estando a barragem inserida na Política Nacional de Segurança de Barragem, de acordo 

com o art. 5° da Lei nº 12.334 (Brasil, 2010), a fiscalização das barragens relacionadas 

ao setor de mineração será feita pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - 

DNPM.  

 

A Resolução n° 144 (CNRH, 2012) estabeleceu as diretrizes necessárias para a 

implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens, a aplicação de seus 

instrumentos e criação e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança 

de Barragens (SNISB). Por outro lado, o artigo 4º dessa mesma resolução indica os 

documentos necessários que devem compor o Plano de Segurança da Barragem, a ser 

elaborado pelo empreendedor para cada barramento específico. 

 

O plano tem como objetivo auxiliar o empreendedor na gestão da segurança da barragem 

e deve conter as seguintes informações: informações gerais, planos e procedimentos, 

registros e controles, plano de ação emergencial e revisão periódica de segurança de 

barragens. 
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A gestão de segurança de um barramento deve ser planejada de modo a se ter uma clara 

definição da função de todos os participantes envolvidos, na forma de um organograma 

funcional e que seja rigorosamente respeitado. O planejamento deve ser conduzido com 

foco na identificação de todos os riscos e para atender primariamente o controle 

operacional, o controle de custos e o controle de documentos (Oliveira, 2010). 

 

Recentemente, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), determinou prazos às 

empresas de geração de energia elétrica para se adequarem a estas normativas, em termos 

da elaboração do Plano de Segurança de Barragens (PSB), Plano de Ação de Emergência 

(PAE) para os casos aplicáveis, Inspeção de Segurança Regular (ISR), Inspeção de 

Segurança Especial (ISE) e Revisão Periódica de Segurança de Barragens. Somente no 

âmbito dessa deliberação, cerca de 320 hidrelétricas deverão cumprir com essas 

obrigações. 

 

Estes cenários demonstram a necessidade imperiosa de um controle e acompanhamento 

integrado de toda a documentação técnica de um barramento, nos diversos cenários 

previstos e durante toda a sua vida útil, por parte dos empreendedores e pelas equipes de 

consultoria técnica de projeto e construção destas estruturas. A criação de uma plataforma 

que viabilize de forma integrada e otimizada estes dados e suas avaliações nas fases de 

projeto, implantação, operação e desativação de barragens constitui uma contribuição 

relevante no contexto dos cenários previamente abordados. 
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1.2 OBJETIVOS DA DISSERTAÇÃO 

O objetivo primário deste trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema web que, 

em consonância com a Lei nº 12.334 (Brasil, 2010)  e as demais normativas provenientes 

dos órgãos fiscalizadores, permita auxiliar e facilitar a aplicação integrada dos 

instrumentos de gestão de segurança de barragens, atendendo as necessidades de 

empreendedores, consultores, projetistas e órgãos de fiscalização envolvidos. O sistema 

visa obter uma gestão sistêmica e contínua dos dados técnicos e não técnicos de barragens, 

reduzindo as tarefas redundantes e organizando as informações e os documentos de um 

determinado projeto, de forma catalogada, de fácil acesso e registro e num único lugar. 

 

Em se tratando de um sistema web, as informações poderão ser acessadas de qualquer 

lugar e por meio de diferentes plataformas, seja por computadores, tablets ou celulares, 

desde que se tenha acesso local à internet. As informações estão concentradas em um 

único servidor hospedado em cloud services ou ‘armazenamento em nuvens’, não sendo 

exigidos, portanto, investimentos pesados em termos de aquisição de equipamentos, 

infraestrutura e TI. 

 

Em termos gerais, o trabalho de pesquisa desenvolvido nesta dissertação de mestrado do 

Programa de Pós-Graduação em Geotecnia da UFOP, visou atender os seguintes objetivos 

específicos: 

 

• Desenvolver um sistema web que atenda diferentes tipologias de empreendimentos 

que disponham de barragens, nas áreas de energia, mineração e abastecimento de 

água, e que auxilie na gestão de segurança destes barramentos, aplicando boas práticas 

de engenharia e de acordo com as normas da Lei nº 12.344 (Brasil, 2010); 

 

• Implementar e testar o sistema em empreendimentos que possuam barragens com 

finalidades de geração de energia e/ou contenção de rejeitos de mineração; 

 

• Validar as vantagens de uso do sistema web na gestão de barragens, por meio das 

análises dos dados compilados e na aplicação do sistema em diferentes períodos da 

vida útil dos empreendimentos cadastrados. 
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1.3  ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho é dividido em seis capítulos, apresentando a seguinte estruturação geral 

(mais referências bibliográficas consultadas e anexos): 

 

• Capítulo 1: apresenta como introdução ao tema a proposta de trabalho, destacando-se 

as considerações iniciais do estudo, os objetivos previstos e a própria estrutura da 

dissertação; 

 

• Capítulo 2: apresenta uma revisão abrangente das diretrizes da gestão de segurança 

de barragens no Brasil, antes e após a promulgação da Lei nº 12.334 (Brasil, 2010), o 

processo legislativo e as iniciativas que deram origem à Lei, assim como seus 

objetivos, instrumentos e definições após promulgação. Esse capítulo apresenta 

também os princípios gerais e os instrumentos básicos da PNSB, com ênfase na 

aquisição e sistematização de dados técnicos e não técnicos das barragens, o sistema 

de classificação de barragens por categoria de risco e dano potencial associado e os 

procedimentos para a implantação do chamado Plano de Segurança de Barragens 

(PSB). 

 

• Capítulo 3: descreve a metodologia adotada na elaboração do sistema denominado 

SMARTDAM com base nas melhores práticas de engenharia de software, assim como 

os softwares utilizados no desenvolvimento do sistema; esse capítulo apresenta 

também as etapas de desenvolvimento do sistema e suas respectivas funcionalidades. 

 

• Capítulo 4: apresenta um resumo das informações dos clientes, empreendimentos, 

estruturas e documentos que foram cadastradas no banco de dados do SMARTDAM 

desde o início da implementação do sistema (16/08/2017) até o dia 31/03/2018 

(atualmente, o sistema já aumentou substancialmente a captação de novos projetos e 

empreendimentos de barragens).  

 

• Capítulo 5: reúne as principais conclusões provenientes das análises e avaliações 

realizadas durante o desenvolvimento desta dissertação, incluindo-se também 

algumas recomendações para pesquisas futuras e/ou complementar. 
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CAPÍTULO 2  

 

2 GESTÃO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS NO BRASIL 

 

2.1 PERÍODO PRÉVIO À LEI 12.334/2010 

 

Segundo Ávila (2018), nas últimas décadas, tem-se verificado no Brasil e no mundo uma 

crescente preocupação em relação ao tema de segurança de barragens. É notória a 

importância das barragens para o desenvolvimento socioeconômico, seja para quaisquer 

usos. Entretanto, tais estruturas expõem a sociedade e o meio ambiente a riscos e impactos 

muito significativos, uma vez que, geralmente, acidentes com barragens induzem grandes 

danos sociais, ambientais e prováveis perdas de vidas (Figura 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 2.1: Cronologia de alguns acidentes recentes com barragens no Brasil a partir de 2000. 

 

A ruptura da barragem designada como ‘Cava 1’ da empresa Rio Verde Mineração S.A, 

localizada no município de Nova Lima/MG, constituiu um marco histórico, uma vez que 

levou à proposição de uma legislação específica do estado em relação à gestão da 

segurança das barragens, por meio das Deliberações Normativas COPAM DN 62, de 

2002, posteriormente alterada pela DN, 87, de 2005 e pela DN 113, de 2007.  

Minas Gerais – (Rio Verde) 

Rompimento da barragem “Cava 1” da 

Mineração Rio Verde em Macacos, 

distrito de Nova Lima. Cinco operários 

morreram no acidente que atingiu 

aproximadamente 43 hectares e assoreou 

6,4 Km do leito do córrego Taquaras. 

2001 

Minas Gerais – (Industria Cataguases de Papel) 

Acidente com a barragem de resíduos industriais em Cataguases, 

lançando mais de 520 mil m³ de rejeitos compostos por resíduos 

orgânicos e soda cáustica. Além dos impactos ambientais, o acidente 

causou o desabastecimento de aproximadamente 600 mil habitantes. 

2004 

Paraíba – (Governo) 

Rompimento da barragem Camará em Alagoa Nova e 

Areia, municípios da Paraíba. Quatro pessoas morreram 

no acidente e mais de 800 famílias ficaram desabrigadas, 

além de cidades inteiramente destruídas. 

2003 

Minas Gerais – (Bauminas Mineração) 

Rompimento da Barragem de Miraí, com 

vazamento de 2.280.00 m³ de água e argila 

(lavagem bauxita). 

2007 
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No início de uma nova década, os acidentes assumiram ainda maiores proporções (Figura 

2.2). Em setembro de 2014, o rompimento da Barragem B1, de responsabilidade da 

empresa Herculano Mineração Ltda, causou a morte de três operários. A barragem B1 

armazenava rejeitos do beneficiamento do minério de ferro, estando localizada no 

município de Itabirito, na região central de Minas Gerais. 

 

A ruptura da barragem de contenção de rejeitos do Fundão, de propriedade da Samarco 

Mineração, em novembro de 2015, entretanto, causou comoção nacional e mudou por 

completo a visão estratégica da gestão de barragens no Brasil.  A ruptura da barragem 

causou a morte de 19 pessoas, um rio de lama espalhado por mais de 800km de extensão 

e a destruição total do distrito de Bento Rodrigues/Mariana, localizado aproximadamente 

5 km a jusante da barragem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 2.2:  Cronologia de alguns acidentes recentes com barragens no Brasil (cont.) 

 

Segundo Pedrosa (2015), as principais causas de rompimento de barragens são causadas 

por problemas de fundação, capacidade inadequada dos vertedouros, instabilidade dos 

taludes, falta de controle de erosões, deficiência no controle e inspeção pós-operação e 

falta de procedimentos de segurança ao longo da vida útil da estrutura. Somente com um 

grande esforço de melhoria da gestão da segurança, as barragens poderão atender as 

necessidades da população, sem representarem uma fonte permanente de riscos 

inaceitáveis (Menescal, 2009).  

Minas Gerais – (Mineração Herculano) 

Em setembro de 2014, um deslizamento de terra na 

barragem de rejeito de minério de ferro B1 da 

Mineração Herculano provocou a morte de três 

operários, que foram soterrados no município de 

Itabirito, região central de MG. 

2014 

2015 

Minas Gerais – (Samarco) 

O rompimento da barragem de rejeito da mineradora Samarco, cujos donos são a Vale e a anglo-

australiana BHP, causou uma enxurrada de lama (aproximadamente 62 milhões de metros cúbicos) 

que destruiu a cidade de Bento Rodrigues, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais. O 

rompimento da barragem de Fundão é considerado o desastre industrial que causou maior impacto 

ambiental na história brasileira e o maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos. 
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Para Peck (1984), a maior parte das rupturas de barragens ocorrem não por deficiências 

no estado da arte atual, mas sim por negligências, falta de comunicação entre o executor 

da obra e o projetista ou por previsões muito otimistas das condições geológicas da região. 

 

Segundo Neves (2018) antes do advento da Lei nº 12.334 (Brasil, 2010), o sistema 

jurídico-institucional brasileiro não atribuía responsabilidades para fiscalização de 

segurança de barragens, cabendo em geral a órgãos ambientais a tratativa referente a 

acidentes com barragens. Algumas iniciativas legais neste sentido foram implementadas 

em âmbito estadual, pela FEAM em MG e pela COGERH no estado do Ceará (ANA, 

2013). Isoladamente em São Paulo, logo após o acidente por galgamento das barragens 

de Euclides da Cunha e Armando de Salles Oliveira, ocorridas em 1977 que, por meio do 

Decreto nº 10.752 (São Paulo, 1977), recomendou auditorias técnicas permanentes. 

Porém, esse decreto nunca foi efetivado devido à falta de regulamentação (CDBD, 2001). 

 

De maneira geral, os procedimentos referentes à supervisão das condições de barragens, 

antes da promulgação da Lei nº 12.334 (Brasil, 2010), constituíam iniciativas isoladas de 

empreendedores (Neves, 2018). Entretanto com as lições extraídas dos acidentes 

ocorridos e os esforços de vários setores da sociedade, começou a se materializar o Projeto 

de Lei 1.181 (Brasil, 2003) que, após vários anos de discussões, deu origem ao Projeto 

de Lei PLC-168 (Brasil, 2009). Em 2010, após os trâmites inerentes ao processo 

legislativo (Figura 2.3), foi publicada a Lei nº 12.334 (Brasil, 2010), que estabeleceu no 

Brasil a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), servindo como marco 

importante na gestão da segurança de barragens no país. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3: Cronologia da implantação da Lei nº 12.334/2010 

A promulgação da Lei nº 12.334 (Brasil, 2010) estabeleceu a Política Nacional de 

Segurança de Barragem – PNSB, que busca acompanhar todo o ciclo de vida de uma 

Projeto de Lei 1.181/2003 

Projeto de Lei PLC-168/2009 

Lei nº 12.334/2010 
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barragem, na medida em que estabeleceu como um de seus objetivos básicos a 

regulamentação das ações de segurança a serem adotadas nas fases de planejamento, 

projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação e 

usos futuros da barragem (Brasil, 2010). 

 

Adicionalmente, a Lei nº 12.334 (Brasil, 2010) estabeleceu as bases para um adequado 

programa de controle, monitoramento e acompanhamento das ações de segurança 

empregadas pelos responsáveis por barragens, com base na fiscalização, orientação e 

correção das ações de segurança.  

 

A Lei 12.334 (Brasil, 2010) aplica-se a barragens destinadas à acumulação de água para 

quaisquer usos e à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos 

industriais. Para que uma barragem seja inserida na Política Nacional de Segurança de 

Barragem, a mesma deverá apresentar pelo menos uma das seguintes características:  

 

• altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou igual 

a 15m (quinze metros); 

• capacidade do reservatório maior ou igual a 3.000.000 m³; 

• reservatório contendo resíduos perigosos conforme normas técnicas;  

• categoria de dano potencial associado de grau médio ou alto, em termos 

econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas. 

 

Constata-se que as prescrições da Lei vão da segurança de barragens de grande porte, mas 

focam e se direcionam também às barragens que armazenam resíduos perigosos e às 

barragens cuja ruptura possam provocar danos sociais, econômicos ou ambientais 

elevados ou que possam implicar perdas de vidas. Segundo Zuffo (2005), o propósito da 

gestão de segurança de barragens é reconhecer os perigos potenciais oferecidos pelas 

estruturas e reduzi-los a níveis aceitáveis.  

 

Ainda de acordo com Zuffo (2005), a definição do nível de segurança de uma barragem 

não é exata, sendo assim não é possível eliminar completamente o risco de um possível 

acidente ou incidente. 
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Com base nas boas práticas de gestão de segurança adotadas internacionalmente, a PNSB 

criou uma série de obrigações aos empreendedores, visando à implantação de um efetivo 

sistema de gestão de segurança de barragens, tais como: 

 

• elaborar o Plano de Segurança da Barragem e o Plano de Ação de Emergência; 

• realizar Inspeções de Segurança Regular e Especial em sua(s) barragem(ns);  

• realizar a Revisão Periódica de Segurança de Barragem.  

 

Dentre as obrigações dos empreendedores no âmbito da PNSB, destaca-se a elaboração 

do Plano de Segurança da Barragem (PSB), que deverá ser específico para cada barragem. 

Estas ações demandam naturalmente uma avaliação externa e independente, que pode ser 

exercida por diferentes órgãos fiscalizadores, em função da natureza e das características 

do empreendimento. Outra obrigação, proposta pela Lei, é a elaboração do PAE, que, 

segundo Balbi (2008), pode ser definida como uma ferramenta para se evitar ou reduzir 

danos causados por uma possível ruptura.  

 

As inspeções de segurança regular e especial, segundo o Art. 8º da Lei nº 12.334 (Brasil, 

2010), terão a sua periodicidade, a qualificação da equipe responsável, o conteúdo 

mínimo e o nível de detalhamento definidos pelo órgão fiscalizador em função da 

categoria de risco e do dano potencial associado à barragem. A Lei define ainda, que as 

inspeções deverão ser realizadas pela Equipe de Segurança de Barragens ou por uma 

empresa contratada pelo empreendedor. A realização de Inspeções de Segurança Especial 

está condicionada a pontuação obtida no estado de conservação superior a 10 pontos no 

caso de barragens de rejeitos de mineração, de acordo com a Resolução nº 143 (CNRH, 

2012). 

 

De acordo com o Art. 2º da Lei nº 12.334 (Brasil, 2010), um órgão fiscalizador constitui 

autoridade do poder público responsável pelas ações de fiscalizações da segurança da 

barragem de sua competência, que consistem em regulamentar, fiscalizar, manter 

cadastro, aferir e determinar ações necessárias julgadas adequadas à segurança de 

barragens. Na esfera federal, quatro órgãos têm prescrições de fiscalização em termos da 

segurança de barragens, em função da natureza e das finalidades do empreendimento 

(Figura 2.4). 
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Figura 2.4: Órgãos fiscalizadores federais no âmbito da PNSB 

Quando o empreendimento incluir procedimentos de outorga ou direito de uso de recursos 

hídricos, a Lei nº 12.334 (Brasil, 2010) estabelece que os órgãos gestores responsáveis 

pela fiscalização da segurança da barragem incluem a Agência Nacional de Águas (ANA) 

no caso de cursos d’água de domínio da União e os Órgãos Gestores Estaduais de 

Recursos Hídricos (OERH’s), no caso de barramentos envolvendo corpos hídricos no 

domínio dos respectivos estados.  

 

Quando o uso preponderante da barragem incluir geração de energia elétrica, o órgão 

responsável passa a ser a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e, no caso de 

barragens de contenção de rejeitos de mineração, o DNPM - Departamento Nacional de 

Produção Mineral. Finalmente, no caso de barragens destinadas à acumulação de resíduos 

industriais, exceto rejeitos de mineração, a responsabilidade pela fiscalização é do órgão 
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ambiental que realizou o licenciamento, seja ele federal (IBAMA – Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), estadual (como a FEAM – 

Fundação Estadual do Meio Ambiente, em Minas Gerais) ou mesmo municipal.  

 

Dependendo da localização do empreendimento, a fiscalização pode ser exercida por mais 

de um órgão como, por exemplo, a barragem de Fundão, rompida em 2015. Por ser uma 

barragem de contenção de rejeitos de mineração, sua fiscalização era atribuição do 

DNPM. Uma vez, porém, que o empreendimento constituía um barramento do Rio 

Gualaxo do Norte, afluente do Rio Doce, que possui gestão estadual, a outorga de direito 

de uso de água do rio para a atividade de mineração foi concedida pelo Instituto Mineiro 

de Gestão das Águas (IGAM) e a licença ambiental foi outorgada pela Fundação Estadual 

do Meio Ambiente (FEAM). 

 

É necessário destacar ainda que não existe uma hierarquia entre os órgãos fiscalizadores, 

todos desempenhando as suas funções em pé de igualdade e nas suas respectivas áreas de 

atuação. Entretanto, de acordo com a PNSB, cabe à ANA a articulação das instituições 

envolvidas com a fiscalização, assim como reunir e consolidar as informações decorrentes 

da implementação da PNSB, seja por meio do Relatório de Segurança de Barragens, seja 

pela implantação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 

(SNISB), com base nas informações sobre barragens prestadas e cadastradas pelos demais 

órgãos de fiscalização. 

 

No caso de possibilidade ou avaliação de riscos imediatos à segurança do 

empreendimento ou de quaisquer outros eventos perigosos, o órgão fiscalizador deverá 

informar imediatamente à Agência Nacional de Águas – ANA e ao Sistema Nacional de 

Proteção e de Defesa Civil (SINPDEC).  

 

A Figura 2.5 apresenta uma configuração geral dos domínios e responsabilidades da 

atuação dos diferentes órgãos fiscalizadores no âmbito da Política Nacional de Segurança 

de Barragens.  
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Figura 2.5: Arranjo geral da atuação dos órgãos fiscalizadores na PNSB.                              

(Fonte: Adaptado do relatório anual ANA, 2011) 

2.2 PERÍODO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 12.334/2010 

 

Após a aprovação da Lei 12.334 (Brasil, 2010), e o consequente fim da fase de empenho 

de se promulgar, teve início a fase de esforço conjunto dos diversos órgãos envolvidos 

em aplicar e regulamentar os procedimentos e as diretrizes estabelecidas pelo PNSB.  

 

Ainda fazem parte da PNSB, além da Lei 12.334 (Brasil, 2010) as seguintes normas ou 

resoluções complementares mais relevantes (Tabela 2.1): 

 

• Resolução nº 143 (CNRH, 2012), elaborada pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos – CNRH, que estabelece os critérios gerais de classificação de barragens 

por categoria de risco, dano potencial associado e pelo volume do reservatório; 

• Resolução nº 144 (CNRH, 2012), elaborada pelo Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos – CNRH, que estabelece as diretrizes para implementação da Política 
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Nacional de Segurança de Barragens, aplicação de seus instrumentos e atuação do 

Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. O artigo 4º dessa 

Resolução especifica quais documentos necessários que devem compor o Plano 

de Segurança da Barragem, elaborado pelo empreendedor; 

 

• Resolução nº 91 (ANA, 2012), elaborada pela Agência Nacional de Águas - ANA, 

que regulamenta as diretrizes gerais, o conteúdo mínimo e as demais prescrições 

para a elaboração do relatório de implantação do PSB, bem como de suas revisões 

periódicas. 

 

Tabela 2.1: Tópicos relevantes de resoluções complementares da legislação PNSB 

 

CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos; OERH – Órgão Gestor Estadual de 

Recursos Hídricos; OERM – Órgão Gestor Estadual de Recursos Minerais; OEMA – 

Órgão Gestor Estadual do Meio Ambiente. 

 

Segundo o último relatório anual da ANA (ANA, 2017), das 29 entidades fiscalizadoras, 

13 não publicaram qualquer regulamento complementar à Lei 12.334 (Brasil, 2010) até 

31 de dezembro de 2016. A Figura 2.6 apresenta uma listagem destes decretos, portarias 

e resoluções emitidas pelas diferentes entidades fiscalizadoras (excluídas as resoluções 

do CNRH, que não constitui uma entidade fiscalizadora de segurança de barragens). 
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Figura 2.6: Legislação complementar publicada à Lei 12.334/2010 

 

Particularmente em relação às barragens de contenção de rejeitos de mineração, o DNPM 

publicou duas normativas específicas, no âmbito da Lei 12.334 (Brasil, 2010): 

 

• Portaria nº 416 (DNPM, 2012), que criou o Cadastro Nacional de Barragens de 

Mineração e que dispõe sobre o Plano de Segurança, Revisão Periódica de 

Segurança e Inspeções Regulares e Especiais de Segurança das Barragens de 

Mineração. Ressalta-se que essa portaria foi revogada; 

Res. 2372 – SEMAD/FEAM - MG 

Port. nº 416 Revogada - DNPM 
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•  Portaria nº 526 (DNPM, 2013), que estabelece o conteúdo mínimo e os 

procedimentos para a elaboração detalhada do Plano de Ação de Emergência das 

Barragens de Mineração – PAEBM. Ressalta-se que essa portaria foi revogada; 

 

A captação dos dados para o cadastro nacional de todas as barragens de mineração, sob a 

responsabilidade do DNPM, é feita pelo sistema interno denominado RAL Web. De posse 

desses dados, o DNPM estabelece a classificação de barragens pelos critérios de categoria 

de risco e de dano potencial associado, em cinco níveis: Classes A, B, C, D e E (Tabela 

2.2). O DNPM pode rever a classificação das barragens a cada cinco anos ou a qualquer 

tempo, em caso de alteração de características mais relevantes do empreendimento. 

 

Tabela 2.2: Matriz utilizada para a classificação de barragens de mineração 

  DANO POTENCIAL ASSOCIADO 

CATEGORIA DE RISCO ALTO MÉDIO BAIXO 

ALTO A B C 

MÉDIO B C D 

BAIXO C D E 

 

2.3 PRINCÍPIOS GERAIS E INSTRUMENTOS BÁSICOS DA PNSB 

 

No seu Artigo 6º, a Lei nº 12.334 (Brasil, 2010) elenca os sete instrumentos que compõem 

a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB): I - o sistema de classificação de 

barragens por categoria de risco e por dano potencial associado; II - o Plano de Segurança 

de Barragem; III - o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 

(SNISB); IV - o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (SINIMA); V 

- o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; VI - o 

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 

Recursos Ambientais; VII - o Relatório de Segurança de Barragens. Todos estes 

instrumentos estão inter-relacionados e contribuem de forma integrada para a aplicação e 

o cumprimento dos objetivos e diretrizes da Lei, baseados em três princípios gerais: (i) 

gestão de informações inerentes à segurança das barragens brasileiras; (ii) consideração 

explícita do risco e do dano potencial associado, definidos por um sistema de classificação 

de barragens; (iii) implantação do Plano de Segurança da Barragem (PSB). 
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(i) Gestão das informações inerentes à segurança das barragens brasileiras 

Este instrumento de controle da PNSB é contemplado pelo chamado Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens – SNISB (Figura 2.7). Segundo o próprio site 

(SNISB, 2018) o sistema tem por objetivo coletar, armazenar, tratar, gerir e disponibilizar 

para a sociedade as informações relacionadas à segurança de barragens no território 

nacional. 

 

Figura 2.7: Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens – SNISB 

(http://www.snisb.gov.br/snisb/login.jsf) 

Os empreendedores das barragens são os responsáveis legais pela aquisição, compilação, 

sistematização e disponibilidade das informações, relativas às barragens sob sua 

responsabilidade (barragens em construção, em operação ou desativadas), junto à 

respectiva entidade fiscalizadora. Compete à Agência Nacional de Águas (ANA) a gestão 

do SNISB, mediante uma articulação direta com todos os demais órgãos fiscalizadores de 

barragens (SNISB, 2018). 

 

O SNISB tem ainda a função de promover a integração dos dados cadastrados com o 

Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (SINIMA), o Cadastro Técnico 

Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental e o Cadastro Técnico Federal 

de Atividades Potencialmente Poluidoras. 



19 

O cadastro envolve basicamente três etapas: a criação de um banco de dados para cada 

barragem, a possibilidade continuada de manutenção ou inclusão de novas informações e 

a possibilidade sistemática de revisão da base de dados. Estes dados devem fornecer as 

principais características técnicas do empreendimento e a identificação completa do 

empreendedor, incluindo dados como: 

 
 

• identificação do proprietário / responsável • identificação do empreendimento • 

localização/ coordenadas do empreendimento • nome do rio barrado • bacia / sub-bacia 

• altura da barragem • volume do reservatório • situação da obra • idade/histórico da 

barragem • documentação técnica existente • informações hidrológicas • tipo da 

barragem principal e auxiliar • tipo do vertedouro • comportas • tomada d’água • 

drenagem interna • drenagem externa • revestimento de taludes • existência e natureza 

da instrumentação • aspectos de gestão da barragem • área a jusante do reservatório • 

área no entorno do reservatório, etc. 

 

Segundo o RSB de 2016 (ANA, 2017), que tem por objetivo apresentar à sociedade um 

panorama da evolução da segurança das barragens brasileiras, do estágio atual da 

implementação da PNSB e estabelecer diretrizes para a atuação de fiscalizadores e 

empreendedores de barragens, foram identificadas um total de 22.920 barragens, 

conforme o uso principal (Figura 2.8), o que corresponde a um aumento de 

aproximadamente 25% em relação ao ano anterior. 

 

 

Figura 2.8: Número de barragens identificadas no âmbito do RSB 2016 (ANA, 2017) 

Uso múltiplos; 21154

Geração de Energia 
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Contenção de Rejeitos de 
Mineração; 839
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De acordo com o RSB 2016 (ANA, 2017), 3.174 barragens (Figura 2.9) foram 

enquadradas na PNSB com o empreendedor devidamente identificado; esse montante 

corresponde a 14% do total das barragens cadastradas. 

 

 

Figura 2.9: Barragens enquadradas na PNSB com empreendedor identificado 

 

(ii) sistema de classificação de barragens 

 

A Lei 12.334 (Brasil, 2010) estabeleceu o sistema de classificação por categoria de risco 

e dano potencial associado como um de seus instrumentos a ser implementado pelos 

respectivos órgãos fiscalizadores, com base nos critérios específicos estabelecidos pelo 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, por meio da Resolução nº 143 (CNRH, 2012). 

A classificação das barragens tem como objetivo estabelecer níveis de hierarquia no 

conjunto das barragens de acordo, principalmente, com as possíveis consequências de um 

acidente eventual, estabelecendo assim, em escalas distintas, níveis apropriados de 

monitoramento, inspeção e planos de segurança para cada empreendimento.  

 

A Lei prevê a classificação em relação às categorias de risco (CRI) em função das próprias 

características intrínsecas da barragem que possam influenciar a ocorrência de uma 

potencial ruptura, incorporando aspectos de projeto, integridade da estrutura, estado de 

conservação, operação e manutenção, atendimento ao Plano de Segurança previsto, entre 

outros. Os critérios de dano potencial associado (DPA) são expressos em termos do 

volume do reservatório, potencial de perdas de vidas humanas e aos impactos ambientais, 
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econômicos e sociais decorrentes de uma eventual ruptura da barragem. O Anexo II da 

Resolução nº 143 (CNRH, 2012) apresenta os critérios, os parâmetros e as respectivas 

pontuações a serem atribuídas na classificação das barragens. Estes critérios estão 

também expostos detalhadamente em recente dissertação de mestrado publicada pelo 

NUGEO/UFOP (Pedrosa, 2017).  

 

As pontuações obtidas são somadas por critério, com o objetivo de classificar a barragem 

quanto as categorias de risco e dano potencial associado, em alto, médio ou baixo. 

Realizada essa classificação, de acordo com a Lei 12.334 (Brasil, 2010) e utilizando uma 

matriz Categoria de Risco x Dano Potencial Associado, é realizada a classificação final 

da barragem nas Classes A, B, C, D e E, sendo que a Classe A que representa maiores 

riscos e a Classe E os menores riscos. Em função da dinâmica inerente ao comportamento 

geotécnico das barragens, os critérios e as ponderações de classificação devem ser 

revistos periodicamente, a critério do órgão fiscalizador responsável (e, no máximo, a 

cada 5 anos entre as avaliações). 

 

De acordo com o RSB de 2016 (ANA, 2017), foram classificadas 3691 barragens (Figura 

2.10) quanto à categoria de risco, o que representa um aumento de aproximadamente 56% 

de barragens em relação ao relatório do ano anterior e, ainda assim, um número que 

representa apenas 16% do universo de barragens identificadas. O critério ‘não se aplica’ 

diz respeito às situações onde não foi possível classificar a barragem quanto à Categoria 

de Risco. 

 

 

Figura 2.10: Classificação das barragens quanto a categoria de risco CRI (ANA, 2017) 
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Por outro lado, foram classificadas 4.159 barragens quanto ao dano potencial associado 

(Figura 2.11), o que representa um aumento de aproximadamente 87% de barragens em 

relação ao ano anterior. Do conjunto das barragens aferidas, cerca de metade delas foram 

classificadas com DPA alto (Figura 2.11). 

 

 

Figura 2.11: Classificação das barragens ao dano potencial associado (ANA, 2017) 

 

Dentre as barragens classificadas, a grande maioria com DPA alto (Figura 2.12) encontra-

se localizada na região nordeste, particularmente nos estados da BA (300 barragens), RN 

(255 barragens) e PB (219 barragens) e também, em escala significativa, nos estados do 

RS (475 barragens) e MG (245 barragens). 

 

 

Figura 2.12: Estados com maiores índices de barragens com DPA alto (ANA, 2017) 
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 (iii) implantação do Plano de Segurança da Barragem (PSB) 

 

A implantação do chamado Plano de Segurança da Barragem (PSB) é uma atribuição 

específica do empreendedor e deve ser elaborado por profissional habilitado (com registro 

no CREA) e até o início da operação da barragem. O documento deve estar disponível e 

ser de fácil acesso no âmbito do próprio empreendimento.  

 

De acordo com o Artigo 80 da Lei nº 12.334 (Brasil, 2010), o Plano de Segurança da 

Barragem deve incluir, no mínimo, as seguintes informações: I - identificação do 

empreendedor; II - dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, 

inclusive, no caso de empreendimentos construídos após a promulgação desta Lei, do 

projeto como construído, bem como aqueles necessários para a operação e manutenção 

da barragem; III - estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da 

equipe de segurança da barragem; IV - manuais de procedimentos dos roteiros de 

inspeções de segurança e de monitoramento e relatórios de segurança da barragem; V - 

regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem; VI - 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; VII - Plano de Ação de Emergência (PAE), quando exigido; VIII 

- relatórios das inspeções de segurança; IX - revisões periódicas de segurança. 

 

O plano tem como objetivo auxiliar o empreendedor na gestão da segurança da barragem 

e deve ser compilado em cinco volumes distintos (Figura 2.13), contendo basicamente as 

seguintes informações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Documentação técnica do PSB – Plano de segurança de Barragens 

Volume I: Informações Gerais (subdividido em Tomos I e II); 

 

Volume II: Planos e Procedimentos 

Volume III: Registros e Controles; 

 
Volume IV: Plano de Ação Emergencial 

Volume V: Revisão Periódica de Segurança de Barragem 

 

PSB 
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O Volume I do PSB deve ser subdividido em dois tomos: o Tomo I (abordando o conteúdo 

mínimo indicado na Tabela 2.3) apresenta, de forma sistematizada, as informações gerais 

do empreendimento e a sua classificação quanto à categoria de risco e ao dano potencial; 

o Tomo II inclui a documentação técnica do empreendimento, com conteúdo mínimo que 

deve incluir necessariamente o projeto como construído (as built) e as respectivas licenças 

ambientais (Tabela 2.4). 

 

Tabela 2.3: Informações e conteúdo mínimo do Volume I - Tomo I do PSB 

 

 

Tabela 2.4: Informações e conteúdo mínimo do Volume I - Tomo II do PSB 

 

 

O Volume II deve incluir o conjunto de documentos contendo as diretrizes e orientações 

para fiscalizar, monitorar e inspecionar a barragem, de acordo com o conteúdo mínimo 

apresentado na Tabela 2.5 (para o caso de barragens de classes D e E, somente o item 1 

da Tabela 2.5 é obrigatório), ao passo que o Volume III deve compreender todas as 

informações que documentam a operação da barragem (registros de monitoramento, 

inspeção e manutenção), com o conteúdo mínimo indicado na Tabela 2.6. 
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Tabela 2.5: Informações e conteúdo mínimo do Volume II do PSB 

 
 

Tabela 2.6:  Informações e conteúdo mínimo do Volume III do PSB 

 
 

O Volume IV é específico para o Plano de Ação Emergencial e deve incluir os 

procedimentos e ações para garantir uma resposta eficaz às situações de emergência 

impostas à barragem, sendo um item obrigatório para as barragens classificadas como 

sendo de alto dano potencial ou de acordo com exigências específicas do órgão 
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fiscalizador. Finalmente, o Volume V abrange os procedimentos para revisão periódica 

da barragem (Tabela 2.7), considerando a dinâmica da segurança da estrutura, a revisão 

dos critérios de projeto, a atualização dos dados hidrológicos e as eventuais alterações 

das condições a montante e a jusante da barragem. A revisão periódica deve indicar 

também as ações a serem adotadas pelo responsável pelo empreendimento para a 

manutenção da segurança da barragem. 

 

Tabela 2.7: Informações e conteúdo mínimo do Volume V do PSB 

 

 

A complexidade e abrangência do conteúdo exigido para o PSB varia de acordo com a 

sua classificação quanto ao risco e ao dano potencial associado. Dessa forma, as barragens 

classificadas mais criticamente nas escalas de categoria de risco e de dano potencial 

associado, devem elaborar um plano mais abrangente e detalhado, bem como realizar a 

revisão periódica de segurança com frequência maior.  

 

Nos critérios adotados para a elaboração do Plano de Segurança de barragens de rejeitos 

de mineração, a ANM (DNPM) adotou a legislação anterior, mediante uma inversão dos 

Volumes IV e V da legislação adotada pela ANA, sendo a revisão periódica (assumida 

como Volume IV e não V) subdividida em dois tomos: Tomo I – Revisão Periódica de 

Segurança de Barragens e Tomo II – Resumo Executivo, incluindo o programa e o 

cronograma das ações propostas para a melhoria da segurança da barragem. 
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CAPÍTULO 3  

 

3 DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE SMARTDAM 

3.1 MODELO DO PROCESSO DE SOFTWARE 

Para Laudon e Laudon (2004), um sistema de informação pode ser definido tecnicamente 

como um conjunto de componentes inter-relacionados que coleta, processa, armazena e 

distribui informações destinadas a apoiar as tomadas de decisões, a coordenação e o 

controle de uma organização.  

 

Existem vários modelos de processos de softwares (ou paradigmas de engenharia de 

software). Cada modelo representa uma tentativa de colocar em ordem uma atividade 

inerentemente caótica. A metodologia utilizada para o desenvolvimento do sistema foi 

um modelo de ciclo de vida ou cascata que, segundo Pressman (1995), ‘continua sendo o 

modelo procedimental mais amplamente usado pela engenharia de software. Embora 

possua fragilidades, ele é significativamente melhor do que uma abordagem casual ao 

desenvolvimento de software’.  

 

Essa metodologia apresenta uma estrutura padronizada de desenvolvimento com etapas 

sequenciais, em que o resultado de uma fase constitui o procedimento de entrada na etapa 

seguinte. Essas etapas proporcionam ao desenvolvedor a base para a construção de um 

software com alta qualidade e os meios de controle durante todo o processo (Figura 3.1). 

 

 

Figura 3.1: – Método / paradigma do tipo ‘ciclo de vida ou cascata’ 
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Segundo Pressman (1995), essas fases de desenvolvimento estão presentes em qualquer 

elaboração de um software ou de sistema de informação, independentemente do método 

adotado, do tamanho do projeto, complexidade ou área de atuação. Esse autor define 

metodologia de trabalho como um conjunto de regras, técnicas, conceitos, normas, e 

ferramentas, com o propósito de orientar e padronizar a condução de um trabalho.  

 

Os métodos ou paradigmas devem ser combinados para se buscar a otimização do projeto. 

No desenvolvimento do sistema proposto, optou-se por utilizar as boas práticas dadas 

pelo sistema SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge), criado sob 

patrocínio do IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) e que estabelece 

um conjunto apropriado de critérios e normas para a prática profissional da Engenharia 

de Softwares. Nos itens seguintes são expostos os procedimentos básicos das principais 

etapas inerentes ao modelo de software adotado. 

 

• Análise de Requisitos do Software 

 

Os requisitos apresentam a necessidade e restrições aplicadas sobre o produto de software 

colaborando com a solução de algum problema real. A análise de requisitos é a etapa mais 

importante no desenvolvimento do modelo, podendo, caso seja feita de maneira 

equivocada, gerar perdas econômicas e de tempo, além, é claro, da insatisfação do cliente. 

Ou conforme Pressman (2002): ‘se você não analisa, é altamente provável que construa 

uma solução de software muito elegante e que resolve o problema errado’. Esta etapa 

inclui a análise de toda a documentação e no estudo de viabilidade do projeto para 

determinação do processo de desenvolvimento do sistema (Sommerville, 2011).  

 

De acordo com Dorfmann e Thayer (2000), um requisito é uma característica do software 

necessária para o usuário solucionar um problema de forma a atingir um objetivo. 

Kruchten (2000) define um requisito como uma condição ou capacidade que um software 

deve realizar. Os requisitos podem ser divididos em funcionais (o que o software deve 

fazer), não-funcionais (como o software se comporta) e organizacionais. De acordo com 

Kruchten (2000), requisitos funcionais, são utilizados para expressar o comportamento 

de um software através da especificação das condições de entrada e saída. Para Kontoya 

e Sommerville (1998), os requisitos podem ser divididos da seguinte maneira:  
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• requisitos gerais, 

• requisitos funcionais, 

• requisitos de implementação, 

• requisitos de performance e  

• requisitos de usabilidade. 

 

• Projeto (Design de Software) 

 

Segundo Jalote (2005), design de software é o momento que o engenheiro de software 

realiza todo o planejamento da solução do problema que foi levantado na análise de 

requisitos, ou seja, é a etapa de tradução desses requisitos para um conjunto de 

representações que podem ser avaliadas quanto à qualidade, necessários para a 

codificação do sistema. Para Pressman (2002), o design de software ‘é um processo 

interativo através do qual os requisitos são traduzidos num documento para construção 

do software’.  

 

• Construção (Codificação ou Programação) 

 

Segundo Jalote (2005), a codificação é o momento em que o problema resolvido no design 

do software é transformado em linguagem de programação. Nesta etapa é realizada a 

tradução das representações do projeto para uma linguagem ‘artificial’, resultando em 

instruções executáveis pelo computador, ou seja, é desenvolvido o código que controla o 

sistema e realiza a computação e lógica envolvida. 

 

• Etapa de Testes 

 

Os testes são necessários para validar a qualidade do software, buscando identificar os 

defeitos e problemas existentes, garantindo os resultados esperados. Para Pressman 

(2002), ‘teste de software é um elemento crítico da garantia de qualidade de software e 

constitui-se na revisão final da especificação, projeto e geração de código’. Essa etapa é 

extremamente importante para que os erros possam ser encontrados e corrigidos. Impõe-

se também garantir que as funcionalidades do software possam ser verificadas durante 

todo o processo de desenvolvimento. 
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• Manutenção 

 

A manutenção do software é o processo que visa a melhoria e otimização do produto já 

desenvolvido, como também o de eventuais reparos de defeitos ou incorreções detectadas 

na sua utilização. Nesta etapa podem ocorrer mudanças no modelo para corrigir defeitos 

e deficiências que foram encontrados durante a utilização, como também, a atribuição de 

novas funcionalidades para melhorar a aplicabilidade e usabilidade do software. 

Pressman (2002) elenca quatro tipos potenciais de modificações possíveis durante a fase 

de manutenção:  

 

• corretivas: modificam o software para corrigir erros; 

• adaptativas: alteram o software para acomodar mudanças no seu ambiente externo;  

• perfectivas: aprimoram o software (solicitações do cliente);  

• preventivas (reengenharia): modificam o software introduzindo procedimentos que 

visam torná-lo mais fácil de ser corrigido, adaptado e melhorado.   

 

3.2 SOFTWARES UTILIZADOS NO SISTEMA PROPOSTO 

 

Durante o desenvolvimento do software, proposta e escopo do presente trabalho, no que 

se refere à sua codificação, programação e implementação do banco de dados, foram 

utilizados dois programas fornecidos pela Microsoft, sendo eles:   

  

• Microsoft Visual Studio: destinado ao desenvolvimento de software especialmente 

na área web, usando a plataforma do ASP.NET MVC.  

 

• Microsoft SQL Server: sistema gerenciador de banco de dados relacional, cuja 

principal função é a de armazenar e recuperar dados solicitados por outras aplicações 

de software, seja aqueles disponíveis no mesmo computador ou aqueles em execução 

em outro computador em rede.  
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Para o desenvolvimento do sistema propriamente dito, foram utilizadas as tecnologias e 

linguagens mais recentes de programação, tais como:  

 

• Hypertext Markup Language 5 (HTML5) 

 

Segundo Brett McLaughlin (2011) o HTML5 é a ferramenta mais utilizada e indexável 

para desenvolvimento de páginas web. O HTML 5 é a versão mais recente da linguagem 

que foi desenvolvida por Tim Berners-Lee, e traz diversos novos atributos em relação às 

versões anteriores. De uma forma geral, o HTML constitui uma linguagem usada para a 

publicação de conteúdo (texto, imagens, vídeos, áudio etc.) no ambiente da web. 

 

• JavaScript 

 

O JavaScript é uma linguagem de programação client-side (diferentemente do Java que é 

uma linguagem server-side). Conforme Stephen Chapman (2018), JavaScript é uma 

linguagem de programação usada para tornar as páginas da Web interativas. É o que dá 

uma vida de página. Também considerada uma linguagem de programação orientada a 

objeto, o JavaScript é utilizado para controlar o HTML e o CSS e manipular o 

comportamento da página. 

 

• CSharp (ou C#) 

 

O C# é uma linguagem de programação orientada a objetos criada pela Microsoft. Ela faz 

parte da sua plataforma .NET, e foi baseada no C-Sharp (C#) e na linguagem C++ e Java. 

Segundo site da Microsoft (2018), C# é uma linguagem orientada a objeto e fortemente 

tipada (utilizam variáveis com um tipo especifico) , que permite que os desenvolvedores 

criem uma variedade de aplicativos robustos e seguros. 

 

• Cascading Style Sheets CSS3 

 

O CSS3 é a versão mais recente das Cascading Style Sheets (CSS), onde são definidos os 

diferentes estilos para páginas web, tais como padrões de cores, tamanho e tipos de fontes, 

etc. 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Brett+McLaughlin&search-alias=digital-text&field-author=Brett+McLaughlin&sort=relevancerank
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• Angular 

 

Segundo o próprio site, Angular é um framework JavaScript, mantido principalmente pelo 

Google e pela comunidade de código aberto, que tem como objetivo a simplificação do 

desenvolvimento e o teste dos aplicativos (Angular, 2018). 

 

• jQuery 

 

A biblioteca jQuery foi lançada em 2006 por John Resig. De acordo com o próprio site, 

a proposta do jQuery é tornar mais fácil a utilização do JavaScript. Como o próprio lema 

diz, ‘write less, do more’ (escreva menos, faça mais), com o jQuery é possível fazer 

diversos procedimentos com poucas linhas, que produzem os mesmos efeitos que 

demandariam, por exemplo, dezenas de linhas em JavaScript puro (jQuery, 2018). 

 

• Amazon RDS 

 

O armazenamento de dados utilizará os serviços da Amazon, também conhecido como 

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS, 2018). Segundo as definições do 

site da Amazon, esse serviço tem como objetivo facilitar a configuração e o 

escalonamento de banco de dados relacionais em nuvens. O armazenamento de dados é 

feito em serviços que permitem o acesso das informações de qualquer lugar do mundo, a 

qualquer hora, não havendo necessidade de instalação de programas ou de armazenar 

dados.  

 

O SMARTDAM estará disponível na internet, a partir de qualquer computador e em 

qualquer lugar. O sistema será oferecido aos potenciais clientes como serviço SaaS, (do 

inglês software as a service), que é uma forma de distribuição e comercialização de 

software. De acordo com o site da Amazon, o conceito de computação em nuvem (em 

inglês, cloud computing) refere-se à utilização da memória e da capacidade de 

armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por 

meio da Internet.  
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3.3 DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE 

 

• Planejamento 

 

Nesta etapa foi definido o prazo para desenvolvimento do SMARTDAM. Por se tratar de 

produto de pesquisa de pós-graduação, foi estipulado que o prazo de produção deveria 

estar associado ao cronograma limite de elaboração de uma dissertação de mestrado. 

Como a qualificação do projeto de pesquisa da dissertação ocorreu em maio/2017, o prazo 

previsto para o desenvolvimento do software foi de 12 meses, com finalização em 

abril/2018. 

 

• Análise e Especificação de Requisitos 

 

O maior desafio no desenvolvimento do SMARTDAM foi atender a todas as 

especificidades da Lei Federal nº 12.334 (Brasil, 2010), além da possibilidade de permitir 

uma efetiva organização e controle das informações processadas. Nesta etapa foi 

realizado o levantamento das necessidades do modelo a ser implementado, através de um 

processo de descoberta, refinamento, modelagem e especificação do software. Ao final, 

elaborou-se também um documento de Especificações de Requisitos, que incorporou e 

traduziu todas as necessidades do produto a ser desenvolvido, e funcionou como diretriz 

geral durante toda a fase de desenvolvimento. 

 

• Projeto 

 

Nesta fase foi realizada a tradução dos requisitos do software para um conjunto de 

representações que permitiram aferir sua validade quanto à qualidade, permitindo assim 

a realização de uma revisão do documento de Especificação de Requisitos, com a 

colaboração do cliente e desenvolvedor. A revisão da documentação permitiu esclarecer 

todos os aspectos relevantes ao desenvolvimento, minimizando assim as probabilidades 

de ocorrer novas solicitações após a elaboração do software. Novas solicitações implicam 

mudanças nas funções do produto e, por consequência, na extensão do prazo de entrega 

e nos custos envolvidos.  
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No tópico seguinte, são abordadas isoladamente as diferentes funcionalidades do sistema, 

estabelecidas e estruturadas ao longo do processo de desenvolvimento do software, sendo 

apresentadas as correspondentes telas do software aos usuários, relativas a cada uma das 

diferentes frentes de acesso ao programa – designado como SMARTDAM (Sistema 

Inteligente para Gestão de Barragens). O Apêndice da dissertação apresenta todas as 

principais telas do sistema. 

 

3.4 FUNCIONALIDADES DO SISTEMA SMARTDAM 

 

O SMARTDAM foi baseado em arquitetura web, ou seja, para acessá-lo basta possuir 

uma conexão à internet. O sistema pode ser acessado a partir do endereço 

www.smartdam.com.br, por meio de computador, tablet ou celular. Ao acessar o site, o 

usuário tem acesso à tela inicial do programa SMARTDAM (Figura 3.2). 

 

 

Figura 3.2: Tela inicial do sistema SMARTDAM 

3.4.1 Atividades de Cadastro e Acesso ao Programa 

 

Na tela inicial o usuário poderá acessar os links para entrar (login) ou se registrar no 

sistema ou para contatos. O registro está disponível para qualquer empresa / grupo que 

http://www.smartdam.com.br/


35 

tenha interesse em obter uma conta no SMARTDAM. Ainda nessa tela é possível acessar 

as informações dos números do sistema (Figura 3.3): dados gerais sobre barramentos no 

Brasil, atualmente já cadastrados no banco de dados do sistema. 

  

 

Figura 3.3: Números do sistema 

 

Os números (dados) disponíveis do SMARTDAM e a localização dos empreendimentos 

(Figura 3.4) ficam automaticamente atualizados conforme sejam inseridos novos 

cadastros de clientes, empreendimentos, estruturas e documentos, por meio dos usuários 

do sistema. Nesta tela é possível, através do campo de pesquisa, acessar informações 

básicas de todos os empreendimentos cadastrados no sistema. 

 

 

Figura 3.4: Empreendimentos cadastrados no sistema 

 

A utilização efetiva do programa começa com o registro do usuário. Para obter acesso ao 

sistema, é necessário possuir autorização dos administradores do SMARTDAM (o 

programa será administrado pelo NUGEO/UFOP e disponibilizado publicamente no sítio 

do GEOMIN/UFOP).  

 

A solicitação de registro é realizada mediante preenchimento de um formulário 

específico, contendo as seguintes informações do usuário: nome, sobrenome e e-mail 

(Figura 3.5).  



36 

 

Figura 3.5: Solicitação de registro no SMARTDAM 

 

Os dados do formulário preenchidos pelo usuário serão enviados diretamente para os 

administradores do sistema. A aprovação do cadastro será efetivada por e-mail ao usuário, 

com a confirmação e o link para ativação da conta (Figura 3.6). 

 

 

Figura 3.6: Mensagem de registro e ativação de conta no SMARTDAM 

Após validação do e-mail informado, o sistema solicitará a senha de acesso ao usuário 

(Figura 3.7) e, somente após a autenticação, será liberado o acesso. Caso o usuário esteja 

desativado ou informe uma senha incorreta será exibida uma mensagem de erro, 

impedindo o acesso ao sistema. 
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Figura 3.7: Tela de acesso ao SMARTDAM. 

 

O sistema possui vários mecanismos de blindagem, para garantir a segurança, a 

preservação e a integridade dos dados cadastrados. Desta forma, todos os acessos 

realizados pelo usuário no sistema são gravados no banco de dados automaticamente 

(Figura 3.8). 

 

 

Figura 3.8: Registros sequenciais de acesso do usuário. 

 

Caso o sistema entenda que o acesso constitui uma atividade suspeita, um alerta é enviado 

ao usuário para conhecimento, informando os dados do acesso sob suspeição: data e hora, 

localização do acesso (cidade, estado e país), browser, sistema operacional e endereço de 

protocolo da internet (IP), conforme mostrado na Figura 3.9.  
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Se o usuário não reconhecer a atividade, deve entrar em contato imediatamente com os 

administradores do sistema.  

 

 

Figura 3.9: E-mail de alerta informando novo login no sistema 

 

Na área ‘Minha Conta’ (Figura 3.10), é possível solicitar alterações de senha e também 

gerenciar/alterar as informações do usuário como nome, sobrenome, número de celular e 

imagem inserida.  

 

 

Figura 3.10: ‘Minha Conta’: configurações de conta do usuário 



39 

3.4.2 Atividades de Gestão da Conta/Empreendimentos  

 

Na área ‘Grupo’, é possível gerenciar as informações de cadastro do cliente como: nome, 

razão social, CNPJ, e-mail, site, endereço, complemento e CEP (Figura 3.11). 

 

 

Figura 3.11: Informações de cadastro do grupo. 

 

Além de gerenciar as informações de cadastro do cliente na área ‘Grupo’, o sistema 

permite o gerenciamento dos usuários e dos empreendimentos associados a uma 

determinada conta (Figura 3.12), o que é designado aqui como ‘cadastro de grupo’ (os 

dados cadastrados somente são acessíveis aos usuários do grupo). 

 

 

Figura 3.12: Informações de cadastro do grupo 
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Na aba ‘empreendimentos’, o usuário tem acesso imediato na tela a uma lista e um mapa 

com todos os empreendimentos aos quais tem acesso livre (Figura 3.13). 

 

 

Figura 3.13: Gestão de empreendimentos 

 

Para cadastrar um empreendimento no sistema, o usuário deverá preencher um formulário 

contendo as seguintes informações: tipologia (barragem para geração de energia elétrica, 

contenção de rejeitos minerais, contenção de resíduos industriais, e usos múltiplos), nome 

do empreendimento (conforme cadastrado no Banco de Dados do SMARTDAM) e dados 

do empreendedor.  

 

Para facilitar o cadastro de um empreendimento o sistema inclui uma lista atualizada dos 

empreendimentos identificados pela ANEEL (barragens destinadas à geração de energia 

elétrica) e pelo DNPM (barragens de contenção de rejeitos); assim, ao iniciar o 

preenchimento de cadastro de um determinado empreendimento, automaticamente o 

sistema já introduz sugestões. 

 

Na área correspondente a ‘Informações do Empreendimento’, é possível gerenciar todas 

as informações cadastradas para um empreendimento específico, que incluem, por 

exemplo, para o caso de barragens destinadas à geração de energia elétrica, os seguintes 

indicadores: nome do empreendimento, ID (número identificador) do empreendimento, 

empreendedor, ID do empreendedor, CNPJ, geração, potencial de geração e localização 

(Figura 3.14). 
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Figura 3.14: Informações do empreendimento 

 

Na aba ‘Painel’, é possível visualizar um resumo das informações do empreendimento, 

tais como: número de documentos cadastrados, estruturas analisadas e sequência das 

atividades desenvolvidas no contexto do Banco de Dados armazenados no sistema 

SMARTDAM (Figura 3.15). 

 

 

Figura 3.15: Informações constantes do Painel do Sistema 

 

A aba ‘Localização e Características Hidrográficas’ (Figura 3.16) contém as informações 

relativas à localização do empreendimento (município, estado e acessos). O Banco de 

Dados do sistema possui o registro de todos os estados e municípios do país; ao 

selecionar-se um estado, o sistema automaticamente filtra os municípios associados.  
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Figura 3.16: Informações gerais sobre o empreendimento 

 

A aba ‘Estrutura Organizacional’ contempla as funções e os nomes dos profissionais que 

compõem a hierarquia organizacional do empreendimento (Figura 3.17). No âmbito dessa 

interface, é possível ainda cadastrar e gerenciar as informações relativas a qualquer um 

dos níveis hierárquicos existentes, introduzir outros níveis organizacionais ou subníveis 

hierárquicos. Conforme exigência da Lei, é armazenado no sistema, o nome, telefone e 

registro profissional das pessoas cadastradas na estrutura organizacional. 

 

 

 

Figura 3.17: Estrutura organizacional 
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De modo a atender as exigências da Lei n.º 12.334 (Brasil, 2010), a qual estabelece a 

PNSB, o SMARTDAM permite que o empreendedor armazene, de forma completa e 

integrada, o conjunto de documentos que atende as prescrições do chamado PSB - Plano 

de Segurança de Barragem (nos termos exigidos pela Resolução n.º 91/2012). Esta ação 

é totalmente inserida no âmbito da aba ‘PSB – Documentos’ (Figura 3.18). 

 

 

Figura 3.18: Estruturação do Plano de Segurança de Barragens – PSB 

Neste módulo, é exibida uma lista com todos os documentos do volume selecionado. 

Além da pesquisa por nome e título do documento é possível filtrar toda e qualquer 

documentação técnica pelo tipo de documento, extensão e data, sendo possível, em 

relação a quaisquer documentos, interagir no sistema com as ações de cadastro, acesso, 

download e compartilhamento. 

 

Finalmente, o módulo ‘Estruturas’ compreende todas as informações relevantes coligidas 

para as diferentes estruturas cadastradas no empreendimento, incluindo o nome da 

estrutura, sua localização no domínio do empreendimento e, no caso dos barramentos, a 

sua classificação de risco, de acordo com diferentes metodologias de classificação (Figura 

3.19). Os tipos de estrutura atualmente inseridas no cadastro no sistema são: barragem, 

canal de fuga, reservatório, sistema de adução e vertedouro. Com a inserção de outros 

tipos de barragens, particularmente barragens de contenção de rejeitos, o sistema pode 

ser adaptado a incluir outras estruturas inerentes a estes tipos de empreendimentos. 
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Figura 3.19: Conjunto das estruturas de um dado empreendimento 

 

Nessa tela o usuário pode cadastrar, editar, excluir, pesquisar e visualizar os elementos 

mais relevantes de uma determinada estrutura. Por exemplo, para o caso de barramentos, 

estes elementos relevantes incluem comprimento, altura máxima, elevação da crista, tipo 

de construção e tipo de fundação da barragem (Figura 3.20).  

 

 

Figura 3.20: Detalhes da estrutura – exemplo: barragem 
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CAPÍTULO 4  

 

4 VALIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SMARTDAM 

4.1 VALIDAÇÃO DO SISTEMA 

 

Após o desenvolvimento do software, vários testes de simulação foram feitos, visando 

cumprir a etapa de validação do sistema. Todos os testes realizados indicaram uma boa 

resposta de todos os quesitos analisados, em termos tanto da introdução dos dados como 

catalogação e representação dos resultados, pelo que se configurou a consistência do 

software desenvolvido e a validação do modelo proposto. A etapa final do processo 

consistiu, então, na avaliação do desempenho do sistema para aquisição e sistematização 

de dados oriundos de estruturas e empreendimentos reais. 

 

4.2 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 

 

Com base na homologação e testes preliminares do sistema, foram efetuados contatos 

formais com empresas potenciais clientes do sistema. Durante seis meses, o sistema foi 

implementado considerando seis grupos e/ou empresas que operam usinas hidrelétricas 

em todo o território brasileiro. Nos tópicos seguintes, são apresentadas as análises dos 

dados cadastrados destes empreendimentos no banco de dados do sistema SMARTDAM 

desde o início da implementação (16/08/2017) até a data atual (31/03/2018). 

 

O SMARTDAM possui atualmente seis grupos ou clientes cadastrados: Contour Global, 

Lightger S.A, Comosa, CEI - Companhia Energética Integrada e Omega Energia 

(empresas responsáveis pela operação de diferentes empreendimentos hidrelétricos) e a 

Enemax, uma empresa de consultoria. O grupo com maior número de empreendimentos 

cadastrados (sete) no sistema é o Contour Global, empresa de geração de energia elétrica 

presente em 18 países, possuindo 83 empreendimentos e gerando cerca de 4.000 

megawatts em todo o mundo. A Figura 4.1 apresenta os percentuais dos empreendimentos 

cadastrados atualmente no sistema SMARTDAM, por empresa. 
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Figura 4.1: Distribuição percentual dos empreendimentos cadastrados, por empresa 

 

Na atualidade (31/03/2018), o sistema possui 17 empreendimentos cadastrados (Tabela 

4.1). A grande maioria dos empreendimentos cadastrados estão localizados nas regiões 

centro-oeste e sudeste do país, representando aproximadamente 82% do total. 

 

Tabela 4.1: Empreendimentos cadastrados no sistema 

Cidade Empreendimento Empreendedor 

São Desidério - BA Alto Fêmeas I Afluente Geração de Energia Elétrica S/A 

São Desidério - BA Sítio Grande Afluente Geração de Energia Elétrica S/A 

Correntina - BA Presidente Goulart Afluente Geração de Energia Elétrica S/A 

Arenópolis - GO Mosquitão Concessionária Mosquitão S/A 

Goiandira - GO Goiandira Goiás Sul Geração de Energia S.A. 

Nova Aurora - GO Nova Aurora Goiás Sul Geração de Energia S.A. 

Cassilândia - MS PCH Indaiá Grande Indaiá Grande Energia S.A 

Cassilândia - MS PCH Indaiazinho Indaiazinho Energia S.A 

Diamantina - MG PCH Serra das Agulhas Sigma Energia S.A 

Ipanema - MG PCH Pipoca Hidrelétrica Pipoca S.A 

Ouro Preto - MG Caboclo Maynart Energética Ltda. 

Ouro Preto - MG Cachoeira dos Prazeres Maynart Energética Ltda. 

Mariana - MG Fumaça Maynart Energética Ltda. 

Mariana - MG Furquim Maynart Energética Ltda. 

Paracambi - RJ Paracambi Lightger S/A 

C. dos Goytacazes - RJ Pedra do Garrafão Rio PCH I S.A. 

B. J. Itabapoana -RJ Pirapetinga Rio PCH I S.A. 

Omega Energia; 4,00; 
23%

CEI - Compania 
Energetica Integrada; 

4,00; 24%

Contour Global; 7,00; 
41%

Lighter S.A; 1,00; 6%

Comosa; 1,00; 6%
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A Figura 4.2 apresenta a validação crescente do sistema ao longo de um tempo curto de 

implementação. Com a defesa da dissertação e a liberação pública do sistema, é de se 

esperar uma grande evolução no número dos empreendimentos cadastrados e na adoção 

do sistema por um número crescente de concessionárias de energia elétrica. Uma vertente 

bastante promissora consiste na incorporação ao sistema de empresas de mineração e de 

estruturas de disposição de rejeitos. 

 

 

Figura 4.2: Evolução da implementação do sistema 

 

As Figuras 4.3 e 4.4 apresentam, respectivamente, a distribuição dos empreendimentos 

cadastrados no sistema por estado (seis localizados no estado de Minas Gerais, ou 35% 

do total) e no país.  

 

 

Figura 4.3: Distribuição dos empreendimentos por Estado 
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Figura 4.4: Distribuição dos empreendimentos pelo Brasil 

 

A Figura 4.5 apresenta a síntese geral do sistema por categoria das estruturas cadastradas. 

Em função da natureza dos empreendimentos inseridos no sistema (geração de energia 

elétrica), as estruturas referem-se exclusivamente àquelas específicas destes tipos de 

empreendimentos, com ênfase maior para os sistemas de adução. 

 

 

Figura 4.5: Categorias de estruturas cadastradas 
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Do conjunto das barragens catalogadas, 88% delas constituem estruturas de risco baixo 

pela classificação quanto às categorias de risco (CRI) da ANEEL. Em relação ao Dano 

Potencial Associado (DPA), entretanto, a grande maioria destas barragens (76%) 

possuem índices de classificação alto, segundo o mesmo padrão de classificação da 

ANEEL (Figura 4.6). 

 

 

Figura 4.6:  Classificação das barragens cadastradas pelos critérios CRI e DPA 

 

Por outro lado, 76% delas estão enquadradas na classe B e 24% classificadas como classe 

C (Figura 4.7) conforme classificação proposta pela ANEEL.  

 

 

Figura 4.7: Distribuição percentual das barragens cadastradas por classes 

 

A Figura 4.8 apresenta o acervo dos documentos integrantes do Plano de Segurança de 

Barragens (PSB) e inseridos no sistema. Como mostrado anteriormente, estes documentos 

compõem cinco volumes, com o Volume I subdividido em dois tomos.  
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Figura 4.8: Distribuição dos documentos cadastrados, por volumes do PSB 

 

Estes documentos, arquivados no sistema atual, apresentam a distribuição geral indicada 

na Figura 4.9, com os números totais e os percentuais específicos de cadastro, para cada 

tipo de documento integrante do PSB. 

 

 

Figura 4.9: Tipos de documentos cadastrados no sistema 
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CAPÍTULO 5  

 

5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE PESQUISAS 

COMPLEMENTARES 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

O sistema SMARTDAM, objeto desse trabalho, foi desenvolvido e implementado para 

otimizar a gestão de segurança de barragens, por meio de procedimentos visando a 

aquisição dos dados, organização das informações e integração de documentos dos 

empreendimentos. O processo de implementação foi impulsionado pela necessidade das 

empresas de atenderem as exigências das agências regulatórias em relação às obrigações 

da Lei nº 12.344 (Brasil, 2010) e demais normativas. Durante a fase de implementação, 

foram integrados ao sistema (até 31/03/2018) números expressivos, tais como: 

 

• 5 clientes; 

• 17 empreendimentos; 

• 1400 documentos; 

• 120 estruturas; 

 

O sistema desenvolvido permite a integração dos instrumentos da PNSB em um mesmo 

domínio, contribuindo para a aplicação e o cumprimento abrangente dos objetivos e das 

diretrizes da Lei, baseados em três princípios gerais: (i) gestão de informações inerentes 

à segurança das barragens brasileiras; (ii) consideração explícita do risco e do dano 

potencial associado, definidos por um sistema de classificação de barragens; (iii) 

implantação do Plano de Segurança da Barragem (PSB). 

 

Segundo uma análise realizada nos dados cadastrados durante a fase de implementação, 

concluiu-se que o objetivo proposto foi alcançado satisfatoriamente, uma vez que o 

sistema atendeu positivamente todas as demandas regulatórias e as necessidades dos 

clientes participantes, garantindo a segurança e o sigilo das informações. Em termos 

gerais, as principais conclusões do trabalho podem ser resumidas nas seguintes: 
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• o sistema proporciona maior mobilidade e conectividade aos usuários por ser on-

line, podendo as informações serem acessadas em qualquer lugar e a qualquer 

momento; 

 

• o armazenamento em nuvens protege o sistema de ataques criminosos, de vírus 

de computador, e é totalmente blindado a descargas elétricas;  

 

• o sistema assegura uma integração e uma interação com os usuários muito mais 

assertivas, uma vez que o gestor tem acesso contínuo às informações precisas e 

sempre atualizadas em tempo real; 

 

• a implementação do sistema possui baixo custo de investimento em virtude da 

sólida economia obtida em termos de infraestrutura e equipamentos. 

 

Durante o desenvolvimento e implementação do sistema, inúmeras dificuldades foram 

encontradas. Embora o sistema ainda esteja em processo de adaptação e contínua 

melhoria, a tecnologia utilizada, não sendo convencional e não sendo de domínio amplo 

e generalizado, induz receios e apreensões, ao mesmo tempo que exige níveis maiores de 

adaptação das tecnologias das empresas ao sistema SMARTDAM. 

 

A alimentação do sistema pela empresa exige uma sistemática de gestão à qual tais 

empresas não estão comumente adaptadas e que não constitui uma práxis no Brasil. O 

armazenamento de dados em nuvens foi uma fonte constante de receio de vazamento de 

dados (a experiência recente dos vazamentos de dados do Facebook no início do ano de 

2018 é bastante emblemática neste sentido). Porém, ao contrário do que se pensa, os dados 

alocados em nuvens, quando administrados de forma consciente e estruturada, estão mais 

protegidos de ataques de criminosos do que se estivessem em servidores físicos nas 

próprias empresas. 

 

Por se tratar de um software robusto e muito inovador, foi necessário um grande esforço 

para captação dos recursos necessários à sua plena implantação.  O desenvolvimento web 

foi realizado com a intervenção direta do autor deste trabalho, em dedicação contínua e 

exclusiva, que permitiu a sua conclusão num prazo muito inferior ao do desenvolvimento 

de softwares comerciais. 
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5.2 SUGESTÕES DE PESQUISAS COMPLEMENTARES 

 

O sistema SMARTDAM é bastante abrangente e flexível, permitindo a inserção de 

módulos diversos ou adaptações, para atender especificidades ou situações atípicas de 

determinados empreendimentos. Uma adaptação imediata (e potencialmente iniciada) 

seria a inserção de dados e informações de sistemas de barramentos e estruturas para 

disposição de rejeitos de mineração. 

 

Outros módulos são propostos abaixo, visando atender disposições complementares de 

projeto, operação, controle ou manutenção dos empreendimentos / estruturas: 

• Implementação de um módulo para monitoramento de barragens; 

• Implementação de um módulo para matrizes de análises de risco; 

• Implementação de um módulo para auditoria e segurança; 

• Implementação de um módulo para plano de ações; 

• Implementação de um módulo de inspeções; 

• Desenvolvimento de um APP Mobile. 

 

O sistema ficará hospedado no sítio www.geominouropreto.com.br em domínio público 

e de livre acesso a todas as empresas potencialmente interessadas, e sob administração 

direta do NUGEO/UFOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geominouropreto.com.br/
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