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Glossário
Área de Impacto Direto: é o limite geográfico, gerado a partir de um estudo técnico especializado,
que representa a área situada à jusante (à frente, ou abaixo) da barragem, e que pode vir a ser
ATINGIDA caso haja uma ruptura do barramento (das “paredes” da barragem).
A extensão dessa área corresponde ao comprimento do trecho percorrido pelo material extravasado
FORA da calha do rio ou da drenagem natural existente à jusante da barragem. Nessa área, onde
houver ocupação humana, é necessário haver um planejamento para a realização de uma evacuação
emergencial da área visando à preservação da vida humana. Esse planejamento deve ser feito por
meio de um Plano de Contingência Municipal.
Área de Impacto Indireto: é a região situada à jusante (à frente) da barragem, e também situada à
jusante da área de impacto direto. Essa área pode vir a ser AFETADA caso haja uma ruptura do
barramento devido à degradação ambiental associada aos rejeitos liberados, ou aos detritos gerados.
Nessa região, a onda de cheia gerada pela ruptura da barragem já perdeu sua energia, e não corre
mais fora da calha da drenagem natural.
Dentre os efeitos possíveis podem estar a contaminação de água, interrupção de abastecimento,
interrupção de atividades produtivas, dentre outras. Para essa área não são esperadas ações
imediatas de evacuação da população, mas sim operações de assistência humanitárias e de
restabelecimento de serviços essenciais.
Rota de Fuga: Caminho pré‐definido a ser percorrido pela população após o acionamento de um
sistema de alarme numa emergência, visando se deslocar para um Ponto de Encontro.
Ponto de Encontro: Local seguro, previamente estabelecido, para o qual deverá se deslocar uma
população após o acionamento de um sistema de alarmes numa emergência.
População Vulnerável: População residente ou instalada temporariamente dentro de uma área de
impacto direto.
Líder Comunitário: É um membro de uma comunidade que exerce papel de liderança local e tem
o reconhecimento dos demais cidadãos presentes na comunidade.
PAE ‐ Plano de Ação de Emergência – Trata‐se de um plano de emergência estabelecido pela lei
12.334/2010 (lei de segurança de barragens), o qual aborda procedimentos a serem adotados pelo
empreendedor da barragem caso haja uma situação de emergência.

4

1

Introdução

O presente documento visa dar subsídio técnico complementar para que Municípios e Estados
desempenhem suas competências legais de, respectivamente, elaborar e apoiar a elaboração de
Planos de Contingência Municipais para os riscos gerados por barragens existentes em seu território.
Esses Planos têm como foco de atuação a área de impacto direto estimada para uma barragem em
uma eventual situação emergencial.
Uma situação emergencial em barragens pode ter duas fases, sendo a primeira uma fase interna,
quando ações são realizadas no âmbito das responsabilidades do empreendedor, e o foco principal
são as condições de operação, segurança e estabilidade. A segunda fase é externa, quando
procedimentos emergenciais devem ser adotados pela população em risco e pelo poder público local.
Os procedimentos da primeira fase são estabelecidos no Plano de Ação de Emergência – PAE, cujos
requisitos são definidos pelos órgãos fiscalizadores de barragens no país. A fase externa contém
ações típicas de Proteção e Defesa Civil, e seu planejamento deve estar estabelecido em Planos de
Contingência Municipais.
Por meio deste caderno busca‐se a construção de um conhecimento integrado que propicie uma
visão padronizada para a convivência com os riscos gerados por barragens. Desse modo, são
abordados os elementos básicos para a elaboração dos Planos de Contingência, bem como requisitos
desejáveis para que haja maior efetividade das ações emergenciais. Adicionalmente, é proposta uma
integração entre os PAE e os Planos de Contingência, dando‐se ainda ênfase às responsabilidades e
ao compromisso social dos empreendedores, não apenas quanto aos requisitos de estabilidade da
barragem, mas também quanto aos procedimentos e mecanismos de proteção da população, além
das ações necessárias caso uma eventual situação de emergência ocorra.
Salienta‐se que um Plano de Contingência é um esforço na tentativa de reduzir as chances de
ocorrência de danos humanos em uma situação emergencial. Não há uma garantia absoluta de que
nenhuma vítima ocorrerá, mas é certo que ao dispor de um planejamento prévio, que prepare a
população exposta a um determinado risco, bem como os agentes públicos e privados responsáveis
pelas ações emergenciais, aumentam‐se as chances de preservação de vidas e da integridade física
das pessoas.
Destaca‐se que o normativo setorial vigente já estabelece responsabilidades ao empreendedor
quando há uma emergência em barragens. Cabem a ele as ações da fase interna da emergência,
tanto as que se referem às condições de segurança e estabilidade da barragem, como os
procedimentos emergenciais. Para a fase externa da emergência, avoca‐se o compromisso social e as
responsabilidades do empreendedor frente aos riscos que o empreendimento gera à população,
baseando‐se ainda no Código Civil Brasileiro e mesmo na legislação ambiental vigente.
Desse modo, fica evidente a importância do desenvolvimento pelo empreendedor dos elementos
básicos necessários à construção do Plano de Contingência, bem como sua participação em
articulação com o poder público local na construção das ações de contingência a serem estabelecidas
no Plano. Essa participação deve se dar tanto por meio de apoio técnico, como pelo custeio dos
recursos a serem utilizados nessas ações.
5
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C
Contextualizzação

O Braasil possui uma
u
enorme quantidadee de barrage
ens em distribuídas por todo o seu território. A
maioria delas teem a finalidade de acuumular água para diversos fins, taiis como abastecimento
o
humaano, irrigação, amortecim
mento de chheias, regularrização de va
azão, lazer e geração de energia. Háá
aindaa uma grande quantida
ade de barrragens destinadas ao acúmulo
a
de rejeitos de
e atividadess
indusstriais dos mais diversos tipos, dentree elas a ativid
dade de mineração.
Ao lo
ongo dos anos,
a
muitass das áreass situadas à jusante de
d barragenss foram occupadas porr
comu
unidades e mesmo
m
cidades. Essas ocuupações passsaram a consstituir cenáriios de risco uma
u vez quee,
em caaso de uma eventual ruptura da barrragem ou de sua operação durantee uma cheia excepcional,,
elas p
podem ser attingidas.

F
Figura
2.1: Ocupações humannas em área situ
uada à jusante (à frente) de bbarragem.

Diantte desse con
ntexto, faz‐se
e necessárioo que municíípios que po
ossuem barraagens em se
eu território,,
ou áreas possíveis de sere
em impactaddas, prepare
em Planos de Contingêência que estabeleçam
e
m
proceedimentos a serem seguiidos e recurssos a serem empregados
e
s em uma situuação de em
mergência.
O Plaano de Contingência é um
u instrumeento de plan
nejamento das ações dee Defesa Civiil frente aoss
cenárrios de risco. Nele devem
m estar prevvistos ações,, recursos e responsabili dades das in
nstituições e
pesso
oas que deseempenham algum
a
papel nesse planejjamento.
A com
mpetência leegal para a elaboração de Planos de
d Contingên
ncia é dos m
municípios, cabendo
c
aoss
estad
dos atividadees de apoio à elaboraçãoo dos Planoss municipais. À união caabe apoiar te
ecnicamentee
essa e outras ativvidades, e é com
c
essa perrspectiva que o presente
e documentoo é proposto.
Nos p
próximos capítulos serão
o apresentaddos os elem
mentos considerados bássicos e essen
nciais para a
elabo
oração de Plaanos de Conttingência foccando‐se o cenário de rissco produzid o por barraggens.
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3

Legislação

A legislação vigente aborda de forma prática alguns aspectos relacionados aos Planos de
Contingência. De modo geral, há citações em duas leis, a 12.608/2012 e 12.340/2010 (alterada pela
lei 12.983/2014). A seguir, apresenta‐se um apanhado na citada legislação, de elementos que
guardam alguma relação com o tema de Planos de Contingência, acompanhados de breve
comentário.
2.1 – Lei 12.608/2012
A lei 12.608/2012 instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e dispõe sobre o Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil – SIMPDEC e sobre o Conselho Nacional de Proteção e Defesa
Civil – CONPDEC, dentre outras providências. Um importante aspecto a ser destacado dessa lei, é o
conjunto de competências dos entes federativos quanto ao tema de prevenção de desastres. Dentre
essas, destacam‐se algumas que de forma direta ou indireta guardam relação o as atividades
atinentes aos Planos de Contingência:
Art. 8º Compete aos Municípios:
VIII ‐ organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de
desastre, em condições adequadas de higiene e segurança;
IX ‐ manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem
como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de
desastres;
XI ‐ realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de Proteção e
Defesa Civil;
XII ‐ promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de desastre;
XVI ‐ prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres.
Art. 7o Compete aos Estados:
VIII ‐ apoiar, sempre que necessário, os Municípios no levantamento das áreas de risco, na
elaboração dos Planos de Contingência de Proteção e Defesa Civil e na divulgação de protocolos de
prevenção e alerta e de ações emergenciais.
Art. 6o Compete à União:
IV ‐ apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no mapeamento das áreas de risco, nos
estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades, vulnerabilidades e risco de desastre e nas
demais ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação.
2.2 – Lei 12.340/2010
Dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil – SINDEC e sobre as transferências de recursos para
ações de socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução nas
7

áreas atingidas por desastre, sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas, dentre outras
providências.
Dessa lei, podem‐se extrair conceitos relacionados à elaboração e ao conteúdo mínimo para os
Planos de Contingência.
Art. 3º‐A ‐ § 6o O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil será elaborado no prazo de 1
(um) ano, sendo submetido a avaliação e prestação de contas anual, por meio de audiência pública,
com ampla divulgação. (Incluído pela Lei nº 12.608, de 2012)
Art. 3º‐A ‐ § 7o São elementos a serem considerados no Plano de Contingência de Proteção e Defesa
Civil, a ser elaborado pelo Município: (Incluído pela Lei nº 12.983, de 2014)
I ‐ indicação das responsabilidades de cada órgão na gestão de desastres, especialmente quanto às
ações de preparação, resposta e recuperação; (Incluído pela Lei nº 12.983, de 2014)
II ‐ definição dos sistemas de alerta a desastres, em articulação com o sistema de monitoramento,
com especial atenção dos radioamadores; (Incluído pela Lei nº 12.983, de 2014)
III ‐ organização dos exercícios simulados, a serem realizados com a participação da
população; (Incluído pela Lei nº 12.983, de 2014)
IV ‐ organização do sistema de atendimento emergencial à população, incluindo‐se a localização das
rotas de deslocamento e dos pontos seguros no momento do desastre, bem como dos pontos de
abrigo após a ocorrência de desastre; (Incluído pela Lei nº 12.983, de 2014)
V ‐ definição das ações de atendimento médico‐hospitalar e psicológico aos atingidos por
desastre; (Incluído pela Lei nº 12.983, de 2014)
VI ‐ cadastramento das equipes técnicas e de voluntários para atuarem em circunstâncias de
desastres; (Incluído pela Lei nº 12.983, de 2014)
VII ‐ localização dos centros de recebimento e organização da estratégia de distribuição de doações e
suprimentos.

Art. 3º‐B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos
de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o
município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de
contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o
reassentamento dos ocupantes em local seguro.

8

4

Plano de Contingência

A finalidade principal do Plano de Contingência é mitigar os danos humanos num cenário de
desastres. Trata‐se de um planejamento para que o maior número possível de pessoas que habitam
uma determinada área susceptível a ocorrência de um desastre possam ser alertadas em tempo hábil
e saberem o que fazer para se salvar. Adicionalmente devem estar planejadas as ações do poder
público que visem ao socorro e ao acolhimento adequado dessa população.
Para a elaboração do Plano de Contingência, é necessário o conhecimento dos elementos básicos
além do planejamento de ações que deverão ser executadas durante uma emergência.
4.1

Elementos básicos para a elaboração do Plano de Contingência

São seis os elementos básicos necessários à elaboração da estrutura principal do Plano:
 Identificação do cenário de risco;
o Identificação da área de impacto potencial;
o Identificação da população vulnerável;
 Definição do sistema de monitoramento e alerta;
 Definição de um sistema de alarme;
 Estabelecimento de rotas de fuga e de pontos de encontro;
 Plano de Comunicação a autoridades e serviços de emergência.
4.2

Planejamento de Ações para o Plano de Contingência
 Definição e dimensionamento dos meios de transporte e das rotas para resgate da população
nos pontos de encontro;
 Definição e dimensionamento dos locais de abrigamento, atendimento médico‐hospitalar e
psicológico;
 Definição do plano de acionamento de autoridades e serviços de emergência municipais e/ou
estaduais;
 Definição de responsáveis por cada fase do Plano, com a identificação clara dos recursos
disponíveis, instituições envolvidas bem como de seus representantes.
Recomenda‐se consulta ao livro base da SEDEC/MI sobre Planos de Contingência para
aprofundamento nas informações de construção do Plano.

Uma vez construído o Plano, são necessárias duas ações complementares:
4.3

Realização de Simulados

As ações e atividades previstas no Plano de Contingência são teóricas. É fundamental que sejam
testadas por meio da realização de simulados. Além e permitir o teste prático, o simulado permite
que a população e agentes do Plano tomem conhecimento das ações previstas, e sejam treinados em
como proceder caso haja uma situação de emergência. Caso alguma atividade prevista não tenha o
desempenho prático esperado, o Plano deve ser revisado.
Por exemplo, se o tempo gasto por determinada comunidade no momento da evacuação da área for
demasiado (em comparação com o tempo estimado de atingimento da área após o alarme), ou se a
9

rota de fuga prevista apresentar na prática obstáculos e dificuldades à população, o Plano deverá ser
ajustado.
Visando manter o Plano em evidência junto à população e participantes, recomenda‐se a repetição
dos simulados em períodos máximos de 01 (um) ano, ou sempre que alguma alteração que impacte
nas condições de funcionamento do Plano for realizada. A depender das peculiaridades de cada caso,
o poder público local e empreendedor podem avaliar de forma conjunta a periodicidade mais
adequada para a realização dos simulados, tentando‐se evitar ciclos muito longos entre eles.
Recomenda‐se consulta ao livro base da SEDEC/MI sobre Planos de Contingência para
aprofundamento no tema de realização de simulados.
4.4

Realização de Audiências Públicas

É fundamental que seja realizadas audiências públicas para levar ao conhecimento da população o
Plano de Contingência. A participação da comunidade nesse processo de construção do Plano de
Contingência permite que sejam incorporadas informações mais adequadas às características locais
no planejamento das ações. Adicionalmente, o envolvimento da comunidade aumenta o seu
comprometimento com o Plano.
Sempre que uma nova versão do Plano de Contingência for gerada recomenda‐se que, além do novo
simulado, também seja realizada uma nova audiência pública. Mesmo que não haja alterações nas
condições originais do Plano, ainda assim recomenda‐se uma revisão anual, bem como a repetição
da realização do simulado e da consulta pública, visando à manutenção das condições estabelecidas
e à renovação dos compromissos dos participantes e da comunidade.
O viés jurídico da Audiência Pública é a “Aprovação do Plano” pela comunidade.
Recomenda‐se consulta ao livro base da SEDEC/MI sobre Planos de Contingência para
aprofundamento no tema de Audiências Públicas.
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5

P
Plano de Con
ntingência – Etapas de cconstrução

Com o intuito dee apresentarr de forma m
mais didáticaa os temas citados
c
no ittem 4, neste
e capítulo oss
mos serão tratados individualmentee e de form
ma mais objjetiva e dettalhada. Parra tal, serão
o
mesm
utilizaados desenh
hos esquemá
áticos e comeentários técn
nicos.
5.1
5.1.1

Cenário de
e Risco
Área de Im
mpacto Poteencial (Impaccto Direto)

A áreea de impacto potenciall é o elemennto fundame
ental do Plano de Contiingência, pois é ela quee
delim
mita a abranggência do Pllano, vindo a ser a área de impacto
o direto (videe glossário). No caso dee
barraagens, ela é gerada a partir de uma simulação computadorizada de rupttura da barrragem ou daa
operaação de umaa cheia excep
pcional. Por m
meio dessa simulação
s
po
ode‐se estim
mar uma área
a que poderáá
ser attingida caso haja uma ru
uptura da baarragem ou uma cheia excepcional. Na Figura 5.1, a área dee
impacto está reprresentada na
a cor marrom
m.

Figura 5.1: Área de Impaccto Direto Estim
mada

5.1.2

Populaçã
ão Vulnerável

m como finaalidade princcipal tentativva de reduzi r os danos humanos
h
naa
O Plaano de Contingência tem
área de Impacto Direto. Nesssa perspectivva, o conheccimento da População
P
Vuulnerável é fundamental
f
l
nsionamentoo da populaçção que estáá
para a efetividade das ações. A partir doo conhecimento e dimen
nados todoss os recursoss humanos e
inserida numa árrea de impaccto projetadaa é que serãão dimension
es do Plano dde Contingên
ncia.
mateeriais necessáários às açõe
Dessee modo, é fundamenttal o mape amento dass ocupações humanas acompanha
ado de um
m
levan
ntamento cadastral a ser realizado nnessas áreass. É muito im
mportante qque se tenha
a definido o
quantitativo popu
ulacional que reside na área, bem como a identtificação de vvulnerabilida
ades sociais,,
dores de neccessidades eespeciais, ido
osos e crianças, dentre outras. Essa
as limitaçõess
tais ccomo portad
devem
m ser consid
deradas no planejamentoo das Rotas de
d Fuga e Pontos de Encoontro.
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Outraas formas dee identificação da popullação vulnerrável podem ser consideeradas, tais como
c
dadoss
censitários do IBGE, Program
mas de Saúdde da Famíliaa, Cadastross de IPTU, d emais Cadasstros Sociaiss
oníveis, dentre outros, de
esde que paactuados pelo
o poder púb
blico local e oos demais en
nvolvidos naa
dispo
elabo
oração do Plaano.

Figura 5.2: Ideentificação da População
P
Vuln
nerável.

O con
nhecimento dos quantittativos de poopulação ressidente em cada
c
localidaade inserida na Área de
e
Impaacto Direto estimada para
p
a barrragem perm
mitirá que sejam
s
dimeensionados os recursoss
necesssários ao seu atendim
mento. Issoo será aborrdado no ittem 5.6., qquando se tratará doss
proceedimentos de resgate, ho
ospitalizaçãoo e abrigame
ento.
Tamb
bém é fundaamental iden
ntificar nessaas comunidaades seus resspectivos lídderes comun
nitários. Eless
podem ser peçass‐chave no processo
p
dee preparação
o da comuniidade bem ccomo fundamentais em
m
antes viabilizzam acesso aos demaiss
uma situação dee emergência real. Por vezes essess representa
c
e, quebrand o eventuaiss resistência
as, e apoianndo nas attividades dee
integrantes da comunidade
sensibilização e conhecimento das condiçções e peculiaridades locais.
É baastante desejável que esses líderres comunitários sejam
m capacitaddos e equipados paraa
desem
mpenharem o papel de liderar a coomunidade em
e um mom
mento de em
mergência, quando
q
umaa
evacu
uação de áreea se faça necessária. Suggere‐se que os Líderes co
omunitários tenham um processo dee
capaccitação diferenciado, e disponham dee itens como
o lanternas, bandeirolas,
b
o, megafonee,
colete, apito
sinalizador, lista de
d moradore
es, telefone celular ou ráádio comunicador, dentrre outros que podem virr
os.
a ser considerado
Por fiim, salienta‐se que, acim
ma de tudo, é fundamenttal que desde
e o início sejja estabelecido um canall
de co
omunicação com a com
munidade. É importante que ela seja
s
ouvida em todas as fases dee
mapeeamento e leevantamento
o de dados dde cadastram
mento, e messmo nas dem
mais fases de
e construção
o
do Plano de Contingência.
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5.2

Sistemas de
d Monitoram
mento e Aleerta

Paraa que a população possa vir a ser alerrtada a temp
po, é necessá
ário que a baarragem disp
ponha de um
m
sisteema de monitoramento que possa ddetectar, em
m tempo real, qualquer ssinal que remeta a umaa
posssibilidade de rompimento
o ou de operração de che
eia excepcion
nal.
Nessse sentido, é fundame
ental que o empreend
dimento dissponha de uma sala integrada a
equipamentos que
q monitoram de form
ma “ativa” as condições de operaçãão e de esta
abilidade daa
étricas que monitoram o comporttamento da bacia à montante
m
daa
barragem. Estaçções telemé
barragem podem
m (e devem) ser considerradas. A sala deve ter condições de aacionar imediatamente o
mes (item 5.4) que avissará a Popullação Vulnerável o mom
mento de de
eixar o locall
sisteema de alarm
num
ma situação emergencial.
A sala de monito
oramento ta
ambém devee dispor de capacidade
c
de
d contatar oos órgãos municipais
m
dee
emeergência, den
ntre eles a Defesa Civi l, Corpo de Bombeiros,, Polícia Millitar, etc. Um Plano dee
Com
municação co
ontendo os telefones de contato doss responsáve
eis nos órgãoos e os proce
edimentos a
serem seguidos deverá estar estabeleciddo tanto no Plano de Co
ontingência Municipal co
omo no PAEE
Barragem. Deevem ser mantidos atuaalizados e su
ugere‐se que
e passem poor revisões periódicas e
da B
testees mensais.

Figura 5.3: SSala de controle e monitoram
mento.
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Uma situação ideal é a exisstência na e strutura da Defesa Civil Municipal,, ou de outrro órgão dee
m
de uma sala dee situação e//ou monitora
amento. Essaa sala estand
do integradaa
emerrgência do município,
à salaa de monitorramento da barragem, ppor meio de uma infraesttrutura de coomunicação direta, geraa
uma perspectiva de acionam
mento mais ccélere dos órgãos
ó
de em
mergência, vvisando o início de suass
ncia.
açõess emergenciaais estabeleccidas no Planno Contingên

Figu
ura 5.4: Comun icação de emergência à Defessa Civil local.

5.3

Sistema de
e Alarme

ão vulneráveel, em uma situação dee
O sisttema de alaarme tem a finalidade d e comunicar à populaçã
emerrgência, sobrre a necessidade de se deslocarem para um local seguro. EEsse sistema
a deve estarr
integrado à estrutura de mon
nitoramento e alerta da barragem
b
(ite
em 5.3).
O sistema de alaarme deve ser
s instaladoo em todas as comunidades inseriddas na área de impacto
o
direto
o da barragem (itens 5.1 e 5.2). Paara que tenha efetividade, é desejáável que cum
mpra algunss
requiisitos básicoss:
 D
Deve ser insttalado em loocal(is) que permita(m) fácil identifiicação pela comunidade
c
e
d existência do sistema;
da
 Deve
D
possuir sistema de acionamento remoto a partir da salla de monito
oramento daa
b
barragem,
se
endo dotadoo de sistemaas redundantes (Ex.: Aciionamento por sinal dee
ráádio, fios, telefonia celullar, satélite, etc.);
 Deve
D
possuirr sistemas dee alimentaçãão de energia alternativvos, tais com
mo, baterias,,
p
painéis
solare
es, cabeamennto elétrico, etc.;
 Deve
D
poder ser
s acionadoo também lo
ocalmente por meio de botoeiras in
nstaladas no
o
p
próprio
poste
e ou torre dee sirenes;
 A potência da
as sirenes deeve ser dimensionada de modo a cobbrir a extensã
ão territoriall
d ocupação humana (vidde figura 06). Para tal, o sistema devve garantir em
da
e qualquerr
p
ponto
da áre
ea de coberttura um níve
el mínimo de 70 decibééis. A coberttura da áreaa
p
pode
ser obtida pela insttalação de uma
u
ou maiss sirenes com
mbinadas, instaladas em
m
p
pontos
estrattégicos da reegião;
14

 Luzes indicativas de funccionamento do sistema devem
d
ser innstaladas no
os postes ou
u
orres de sirrenes. Dessee modo, em
m um mom
mento de accionamento do sistemaa
to
taambém havverá sinais visuais, co
ontribuindo para levar o alerta a eventuaiss
d
deficientes
au
uditivos pressentes na áre
ea;
 Possuir
P
mecanismos de m
monitoramen
nto de deteccção remota de mau‐fun
ncionamento
o
d alguma un
de
nidade de sirrenes.

Figura 5.5: Acionaamento de sire
enes em uma co
omunidade.

Figura 55.6: Raio de alca
ance das sirene
es.
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5.4

Rotas de Fuga e Ponto de Encontroo

Uma vez acionado o sistema de alarmes (item 5.4), a população precisa
p
sabeer para onde
e se deslocarr
e porr onde fazê‐llo. Desse mo
odo é fundam
mental estab
belecer para cada comunnidade as Ro
otas de Fugaa
e os P
Pontos de En
ncontro.
 Rotas de Fuga
As Ro
otas de Fugaa devem ser planejadas de modo a permitirem um caminhoo rápido e se
eguro até oss
Ponto
os de Enconttro. Para tal,, é recomenddável que cu
umpram alguns requisitoss básicos:
 Devem buscar
b
trajeto
os que minim
mizem as dificuldades de deslocameento, evitando barreirass
físicas, inclinações exxcessivas, traansposições de obstáculo
os, e levandoo‐se em conta eventuaiss
ais de pessoaas da comuniidade;
necessidaades especia
 Devem permitir a saíd
da da populaação da Áreaa de Impacto
o no menor teempo possívvel;
 Devem seer sinalizada
as por meio da instalação de placas indicativas dda direção a seguir e daa
distância a percorrer até o ponto de encontro
o;
 As placass devem ser instaladas a cada mudança de direçção ou, em l inha reta, no
o máximo, a
cada 50m
m, e dentro do limite d o alcance viisual. Ou sejja, estando em uma pla
aca, deve‐see
enxergar a próxima;
 As placass devem ser confeccionad
c
das em mate
erial durável e pintadas eem cores viva
as utilizando
o
tintas ou adesivos re
efletivos, faccilitando sua visualização
o quando daa utilização de
d lanternass
p
de pouca luz soolar; (Vide mo
odelo no Ane
exo II).
durante períodos
 Quando as
a condiçõess permitirem
m, é desejáve
el que haja iluminação arrtificial ao longo da Rotaa
de Fuga;

Figura 5.7: R
Rota de Fuga e Ponto de Enco
ontro.
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 Pontos de Encontro
O Ponto de Enco
ontro deverá
á ser instala do em um local FORA DA
D ÁREA DEE IMPACTO DIRETO. Ele
e
mente identtificado por placas (Vid
de modelo no
n Anexo III ). É necessá
ário que noss
deve ser devidam
os de Encon
ntro as placa
as tragam innformações tais como números
n
de telefone de
e órgãos dee
Ponto
emerrgência, reco
omendações para a popuulação, dentrre outras orie
entações de autopreservvação.
Ondee houver viaabilidade, po
odem ser a locados mantimentos e/ou
e
equipa mentos noss Pontos de
e
Encon
ntro para servirem de ap
poio durantee uma emerggência. Itens de emergênncia, tais com
mo lanternass,
sinalizadores, alim
mentação nã
ão perecível, água, dentre outros, podem ser connsiderados.

Figura 5.8:
5 Detalhe doo Ponto de Enco
ontro ao final da
d Rota de Fugaa.

ue a comunidade seja seempre ouvidaa quando do
o estabelecim
mento das Ro
otas de Fugaa
Recomenda‐se qu
e doss Pontos de Encontro. In
nformações llocais são muito valiosass, e aumentaam o compro
ometimento
o
das p
pessoas com o Plano.
5.5

Ações de Contingência
C
a: resgate e eencaminham
mento a abrig
gos e hospittais

o
O Plaano de Contingência necessita disporr do conheciimento das localizações dos Pontos de Encontro
(item
m 5.5) e das respectivas quantidadess de populaçção neles re
efugiadas (iteem 5.2). A partir
p
dessess
dados, deverão ser
s planejado
os os meios de transportte necessário
os ao resgat e e deslocam
mento dessaa
população a abriggos e a hospitais, se for o caso.
Para o transportee, devem esttar pré‐definnidas as rota
as de acesso
o até os Ponttos de Enco
ontro. Para a
definição dessas rotas deve‐se buscar:
 O caminh
ho mais rápid
do possível aaté os pontoss de encontro;
 Caminhos que sejam trafegáveis ppelos meios de transportte disponíveeis;
 Assegurar que o cam
minho não passa dentrro da área de
d impacto,, e não tem
m pontos dee
d trajeto;
intersecção com partes dessa áreea ao longo do
 Devem seer trajetos qu
ue não conteenham obstááculos que dificultem a ppassagem do
os veículos;
 Quando possível, dispor de plaacas indicativas, contendo direção a seguir e distância a
percorrerr, ao longo do caminho.
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Figura
a 5.9: Operaçãoo de resgate, ab
brigamento e hospitalização.
h

Os reecursos neceessários às atividades
a
dee transporte
e previstas no
n Plano de Contingênciia tais como
o
veícu
ulos, máquin
nas, aeronavves, etc., deeverão ser dimensionad
d
os
e
ter
sua
a
localização
o
os, definido
conheecida (institu
uição a que pertencem).. Os responssáveis pela sua operaçãoo e funcionamento, bem
m
como
o os responssáveis pela in
nstituição a qqual pertenccem, deverão ser conhe cidos e seuss dados paraa
contaato devem esstar disponívveis no Planoo.
É imp
portante avaliar se os recursos dissponíveis estão adequad
dos ao uso previsto. Po
or exemplo,,
deterrminados mo
odelos de ôn
nibus podem
m não estar aptos
a
a trafe
egar em estraadas de terrra. Para essee
tipo d
de avaliação, a realização
o de simuladdos é fundam
mental, de modo
m
que o PPlano possa ser ajustado
o
confo
orme necessidades obserrvadas na prrática.
Como
o em uma emergência de
d barragem
m é esperado
o um desloca
amento poppulacional (da População
o
Vulneerável), além
m do planejamento do transporte, é igualmen
nte importannte o plane
ejamento dee
abrigos. É fundam
mental a definição prévvia dos locaiss que servirã
ão de abrigoo no município em umaa
o de emergência. Para taal, é fundame
ental o conhecimento daa quantidade
e de pessoass
eventtual situação
que p
podem vir a ser deslocad
das e abrigaddas. Devem ser
s estabeleccidos e identtificados os responsáveis
r
s
pela aabertura doss locais de abrigo, além dos responssáveis pelos demais
d
recu rsos necessá
ários, dentree
eles: alimentação
o, limpeza, se
egurança, as sistência soccial e psicológica.
Também deve estar
e
previsto
o um plano emergenciaal para o sistema de saúúde municip
pal. Em umaa
situaçção de emerrgência é comum haver um aumento
o da demand
da por atenddimento doss feridos noss
hospiitais e unidades de saúde locais. Dessse modo de
eve haver um
m planejameento prévio dos
d recursoss
humaanos (médico
os, enfermeiros, etc.) dissponíveis no
o município, bem como ddos recursoss disponíveiss
na esstrutura física de saúde do
d municípioo, incluindo ambulânciass, leitos, emeergências, am
mbulatórios,,
Unidaades de Pron
nto Atendim
mento, Posto s de Saúde, Hospitais, etc.. Esse pla nejamento pode
p
e devee
ser feeito em articulação com a Secretaria de Saúde Municipal.
Por ffim, devem ser
s planejad
dos em articculação com os demais órgãos de ssegurança e emergênciaa
municipais os pro
ocedimentoss que serão eexecutados em
e uma even
ntual situaçãão de emergê
ência. Todoss
18

os procedimentos devem estar escritos no Plano de Contingência, acompanhados dos respectivos
responsáveis e de seus dados para contato.
O Plano de Contingência elaborado deve ser estruturado em um documento assinado por
representantes de todas as instituições e recursos envolvidos. Caso haja alterações em alguma das
condições estabelecidas, uma nova versão do documento deve ser gerada, e novamente assinada.
Adicionalmente, devem ser repetidos os procedimentos de Simulados e Audiências Públicas,
abordados nos itens 4.3 e 4.4.

Recomenda‐se consulta ao livro base da SEDEC/MI sobre Planos de Contingência para
aprofundamento nas informações de construção do Plano.
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6

O Papel do Empreendedor

A preparação em nível municipal para os cenários de risco produzidos pelas barragens é fundamental.
O desastre da barragem de Fundão, ocorrido no município de Mariana‐MG em novembro de 2015 foi
uma lição dolorosa ao país, demonstrando que as ações necessárias para a fase externa de uma
situação de emergência em barragem podem ser muito vultosas.
Essas ações, estabelecidas em Planos de Contingência, requerem a aplicação de recursos financeiros,
materiais e humanos por vezes elevados dependendo da magnitude da área de impacto. Esse fato,
na maioria das vezes, constitui um paradoxo frente à capacidade financeira dos municípios
brasileiros. Em geral, as barragens produzem riscos em áreas pertencentes a municípios pequenos,
com pouca, ou nenhuma capacidade de fazer frente aos Cenários de Risco gerados pelas grandes
barragens existentes em seu território.
Nesse sentido, fica evidente a necessidade de apoio a ser prestado pelos empreendedores das
barragens aos municípios que podem vir a ser afetados por seus empreendimentos. Afinal, esse risco
é gerado pela atividade econômica associada a essas barragens, e não parece razoável que as
medidas de enfrentamento a esse risco sejam custeadas exclusivamente pelo(s) município(s).
Um empreendimento de barragem instalado em uma determinada área gera inegavelmente uma
série de impactos no ambiente e mudanças na vida das pessoas residentes nas comunidades
próximas. De igual modo, é inegável a importância das barragens nas atividades produtivas que
geram crescimento, empregos e divisas ao país. Diante dessa percepção, evidencia‐se o aspecto do
Compromisso Social (Social Commitment) que está, ou deve estar presente na conduta e nas ações
do empreendedor de barragem.
Esse compromisso em si já lastreia o entendimento das responsabilidades que um empreendedor
deve ter em apoiar as ações de proteção da população a qual seu empreendimento expõe a risco,
além das ações de resposta em uma eventual situação emergencial causada por sua barragem. Esse
Compromisso Social em muitos casos já se reflete nas atividades rotineiras em barragens, havendo
casos no país em que a relação entre o empreendedor e a comunidade próxima é bastante positiva.
Além do viés do Compromisso Social, entende‐se que a legislação vigente permite inferir mais
objetivamente responsabilidades dos empreendedores quanto à necessidade de viabilizar
financeiramente e apoiar tecnicamente as equipes das Defesas Civis Municipais para o
desenvolvimento dos Planos de Contingência. Sendo mais direto, entende‐se que o empreendedor
tem responsabilidade em fornecer os elementos básicos necessários à elaboração do Plano de
Contingência, detalhados neste documento. Adicionalmente, parece razoável que haja apoio
financeiro e/ou fornecimento dos próprios recursos necessários à realização das ações de
contingência, também aqui tratadas.
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7

Considerações Finais

O presente documento buscou fornecer subsídio técnico complementar para que as Defesas Civis
municipais e estaduais, e seus órgãos parceiros construam um planejamento de ações destinadas à
preparação frente aos riscos gerados por barragens em seus territórios. Para tanto, buscou‐se
abordar os principais elementos necessários à elaboração de Planos de Contingência Municipais, os
quais são os instrumentos legalmente estabelecidos para esse fim.
Dada a diversidade de fatores socioambientais, de capacidade de empreendedores e dos próprios
municípios e estados, além das mais diversas características de funcionamento e conservação das
barragens, os Cenários de Risco produzidos por essas barragens no Brasil constituem um grande
desafio, não apenas para o Sistema Nacional de Proteção e de Defesa Civil, mas para toda a
sociedade.
Nesse sentido, é fundamental haver uma mudança na forma de abordar o problema no país. O
desastre ocorrido em Mariana/MG, com a ruptura da barragem de Fundão, evidenciou que a
magnitude de um desastre dessa natureza pode estar muito além da capacidade de resposta de um
município e de sua Defesa Civil Municipal.
É inegável que sem a produção dos recursos necessários por parte dos empreendedores das
barragens, a elaboração dos Planos de Contingência Municipais, na maioria das vezes, não será viável.
Parece ser razoável a exigência de que a atividade econômica geradora de riscos à população
também seja a geradora de mecanismos que busquem reduzi‐los e mitigar seus efeitos numa uma
eventual ruptura ou situação emergencial da barragem.
Adicionalmente, é preciso lembrar que, antes de tudo, há um bem maior em jogo que é a vida
humana. As ações estabelecidas nos Planos de Contingência municipais constituem iniciativas
efetivas para se tentar minimizar as vítimas em uma eventual ruptura de barragem. É fundamental
que se estabeleça uma sistemática de elaboração, simulação, revisão e atualização desses planos, e
que se crie e se consolide a cultura de percepção do risco em nossa sociedade.
Salienta‐se que o conhecimento sobre o tema está em construção no país, e deve avançar conforme
haja maior disponibilidade de informações, lições aprendidas, produção acadêmica, dentre outros.
Assim, é fundamental que revisões periódicas do presente documento sejam realizadas de modo a
incorporar essas evoluções, e mesmo receber melhorias caso ocorra uma emergência (espera‐se que
nenhuma ocorra) na qual algum dos procedimentos aqui estabelecidos não tenha tido a efetividade
adequada.
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A
Anexos

8.1

Estudo de Caso: Mariana – MG – R
Rompimento
o da Barragem Fundão

Com base no dessastre ocorrid
do em Mariaana – MG, em
m novembro
o de2015, appresenta‐se a seguir umaa
sequêência de dad
dos técnicos produzidos a partir de observação
o
por
p imagens de satélite feitas
f
após a
ruptu
ura da barraggem Fundão,, de rejeitos de mineraçãão.
O intuito do mateerial apresen
ntado é mos trar, com um
m exemplo real, alguns ddos elemento
os de Planoss
ontingência abordados nos
n itens annteriores do presente do
ocumento. PPara o exemplo a seguirr
de Co
foram
m utilizados dados
d
parcia
ais da área affetada pela ruptura
r
da ba
arragem.
8.1.1

Visão Gerral da Área do
d Desastre

A imaagem da figu
ura 10 permitte visualizar o trecho iniccial de deslocamento da lama que esscoou após a
ruptu
ura da barraggem Fundão. Os distritoss de Marianaa: Bento Rodrigues, Camaargos, Paracatu de Baixo
o
e Gessteira, e o município de Barra longa estavam no
o caminho da
a drenagem a jusante da barragem e
foram
m atingidos pela
p lama.

Figura 8.1:
8 Visão Gera l do desastre, até
a o município
o de Barra Longga

8.1.2

Cenário de
d Risco

ão utilizadas imagens de
e satélite obttidas sobre pparte da áre
ea à atingidaa
Para efeito do exxemplo, serã
após a ruptura dee Fundão, sittuada à jusannte da barraggem.
ura 11 a segguir demonstra a área a fetada pela lama, até o distrito de Bento Rodriigues. Nessee
A figu
caso, a área de impacto foi obtida
o
a parrtir da observação do cenário real d e uma ruptu
ura, estando
o
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identtificada por uma
u
linha ve
ermelha traççada nas borrdas da lama. Em uma sittuação norm
mal, em umaa
fase p
pré‐ruptura, a área de attingimento sseria obtida a partir de um
u estudo esspecializado feito com o
uso d
de computad
dores.

Figuraa 8.2: Obtenção
o do Cenário de
e Risco a partir da mancha de lama deslocad
da na ruptura dda barragem Fundão..

Figuraa 8.3: Nas linhaas vermelhas demonstra‐se
d
o Cenário de Risco
R
(item 5.1
1), em uma sittuação de norm
malidade (pré‐‐
rupturra)..

8.1.3

Populaçã
ão Vulnerável

Como
o já dito, parra efeito desste exemplo foi delimitada a área de
e observaçãoo até o distriito de Bento
o
Rodriigues. Na figgura 13 a segguir pode‐se observar qu
ue a localidad
de está inserrida no Cená
ário de Risco
o
(item
m 5.1). Desse modo, faz‐sse necessáriaa a realizaçãão de levanta
amento cadaastral e mapeamento daa
população (item 5.2),
5
que perrmitam o plaanejamento das ações de
e resgate e aabrigamento (item 5.6).
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Figurra 8.4:Visualizaação da presença da Populaçãão Vulnerável (item
(
5.2) inserrida dentro do CCenário de Riscco (item 5.1).

8.1.4

Sistemas de Monitora
amento e Aleerta

Uma vez conheccida a Popu
ulação Vulneerável (item
m 5.2), faz‐se necessáriaa a implem
mentação dee
mas de monitoramento e alerta (item
m 5.3). A figu
ura 14 a segu
uir demonstrra exemplos de sensoress
sistem
(radaares) e sala de monitora
amento insttalados nas barragens existentes
e
noo entorno da
d barragem
m
Fundãão, que apó
ós a ruipturra tiveram qque passar por
p obras de restauraçãão. A partirr da sala dee
monitoramento é possível ob
bservar as coondições de estabilidade
e da barragem
m bem como acionar oss
sistem
mas de alarm
me (item 5.4)), demonstraados na figurra 15.

24

Fiigura 8.5: Exem
mplos reais de sistemas
s
de moonitoramento, incluindo sala de controle, seensores e sua disposição.

8.1.5

Sistemas de Alarme

A segguir, na figurra 15 demonstra‐se imaggem de torre
e instalada em Bento Roddrigues apóss o desastre,,
cuja ffinalidade erra proteger equipes
e
de rresgate e os times de tra
abalhadores que atuavam das obrass
emerrgenciais.
Para efeito do exxemplo, dem
monstra‐se a necessidad
de de o raio de cobertu ra da sirene
e abranger a
comu
unidade em toda sua exttensão. Desttaca‐se ainda na imagem
m da torre dde sirenes a presença dee
diversas antenas para recepção dos sinaais de acionamento, com
m redundânncia, e a caixxa contendo
o
aixa da torree.
baterria e botoeiraa na parte ba
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Figura 8.6: Ind
dicação da insta
alação de sistem
ma de alarmes na comunidad
de, e imagem reeal de torre de sirenes.

8.1.6

Rotas de Fuga e Pontos de Enconttro

A parrtir da existência de um sistema
s
de aalarme, a com
munidade prrecisa saber ppor onde e para
p
onde irr
numaa situação de
d emergênccia, quando as sirenes tocarem. Desse modo é necessário estudar e
definir Rotas de Fuga
F
e Ponto
os de Encontrro (item 5.5)). No exemplo, estão indiicadas na cor amarela ass
rotass previstas, e em verde a área do PPonto de En
ncontro. A figura 16 trraz ainda de
emonstração
o
ilustrrativa da insttalação de placa sinalizaddora de direçção a seguir.
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Figura 8.7:: Demonstração
o de Rotas de FFuga, Ponto de
e Encontro e pla
aca indicativa dde direção a seg
guir.

8.1.77

Planejam
mento das Açõ
ões de resgaate, atendimeento médico‐hospitalar e psicológico
o, ações de
abrigameento.

Cump
prindo o esttabelecido no
n PAE e noo Plano de Contingência
C
a, a unidadee de monito
oramento daa
barraagem entra em
e contato com
c
a Defesaa Civil Municcipal, ou com
m os órgãos dde emergênccia previstos..
Essess irão executar ações de socorro dde vítimas, resgate
r
da população
p
nnos Pontos de
d Encontro
o
seguiindo um planejamento de
d rotas, e uutilizando os recursos de
e transporte planejados no Plano dee
Contiingência.
A figu
ura 17 demo
ostra indicaçção de rota terrestre en
ntre a cidade
e de Marianna e o distritto de Bento
o
Rodriigues previstta para ser percorrida
p
peelos veículoss de resgate. Também appresenta rota
as dentro daa
cidad
de de Marian
na para acessso aos pontoos de abrigo e de atendim
mento hospittalar previsto
os.
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Figurra 8.8: Demonsstração de Rota
as terrestres atté o Ponto de Encontro
E
entre a cidade de Maariana e o Distrito de Bento
Rodriigues, e demon
nstração de rotaas dentro da ciidade de Maria
ana para Abrigoos e Hospitais.
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8.2

Modelo de
e Placa para Rota de Fugga
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8.3

Modelo de
e Placa para Ponto de Enncontro
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