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46 
Aspecto 

Relevante 

Verifica-se que ano a ano 
cresce o número de 
barragens vistoriadas, 
mostrando que está 
sendo dada cada vez 
mais importância a 
segurança das barragens 
por parte das entidades 
fiscalizadoras. Entretanto 
o número de barragens 
vistoriadas em relação ao 
total ainda e pequeno, 
mostrando que muito 
trabalho ainda deve ser 
feito. Em 2015, 14 
entidades fiscalizadoras, 
em um universo de 33 
que declararam ter 
barragens, realizaram 
ações fiscalizações 
(contra 09 em 2014). 
Nem todas elas têm 
algum regulamento 
publicado, o que não 
chega ser impedimento 
para a fiscalização das 
boas práticas. Por fim, 
constata-se que a 
realização de vistorias 
pelos fiscalizadores e um 
fator indutor importante 
no comportamento dos 
empreendedores, 
principalmente no que 
tange a implementação 
do Plano de Segurança 
da Barragem e, 
especialmente, na 
execução das inspeções 
regulares. 

A forma de atuação 
relativa às atribuições 
trazidas pela Lei nº 
12.334/2010 varia 
consideravelmente entre 
os estados, como 
também varia a 
quantidade de pessoas 
envolvidas na atividade 
de segurança de 
barragens. Com a 
alteração no tipo de 
consulta às entidades 
fiscalizadoras foi possível 
verificar que 67% 
possuem alguma equipe 
destinada à segurança 
de barragens, mesmo 
que algumas vezes sem 
um setor com atribuição 
formal para isso. Isso 
mostra que as entidades 
fiscalizadoras estão 
conseguindo se adaptar 
de alguma forma ao tema 
segurança de barragens. 
Um dado negativo é que 
em terço das entidades 
não tem equipe que 
trabalha com segurança 
de barragens. 
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