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António AmaroLuciano Lourenço A Educação para a Redução do Risco visa evitar ou, no mínimo, 
reduzir as consequências das plenas manifestações de riscos, ou 
seja, das Catástrofes. 

Deve iniciar-se com a formação dos docentes, designadamente ao 
nível do significado dos diferentes conceitos, da tomada de 
consciência e da percepção dos vários riscos, para que, depois, eles 
próprios sirvam de transmissores e de apoio à ação educativa, 
contribuindo para a consciencialização dos seus alunos e, através 
destes, da comunidade educativa e da sociedade em geral, sobre a 
importância da Educação para o Risco, uma vez que ela visa 
permitir o conhecimento e desenvolvimento de estratégias de 
prevenção e mitigação de riscos, no sentido da construção gradual 
de uma cultura de segurança e de resiliência. Por outro lado, 
procura aumentar a participação da sociedade na gestão de riscos 
resultantes de catástrofes. 

Este livro, ao reunir contributos não só de autores de diferentes 
nacionalidades, cujas realidades estão sujeitas a diferentes tipos e 
graus de riscos, mas também de diferentes áreas de investigação, 
cobre uma grande diversidade temática, desde questões sociais, 
decorrentes de diferentes vulnerabilidades, às psicológicas 
associadas à gestão das crises, após catástrofes, pelo que reúne 
diferentes abordagens que tratam de temas tão diversos como: 
aprendizagem social, corresponsabilidade, práticas inovadoras, 
experiênciase educação preventiva, entre outros e que apresentam 
diversas situações relativas a diferentes contextos de risco, as quais 
contribuem para aumentar a percepção da população que, por 
essa via, pode reduzir a exposição e, por conseguinte, a 
vulnerabilidade, tornando-se assim mais resiliente, objetivo 
último da Educação para a Redução do Risco.
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p R E fáC I O

A realização, em maio de 2017, de um Congresso Internacional de Riscos sobre a 
temática dos Riscos e Educação proporcionou uma rara oportunidade para a redação 
de textos alusivos a esta temática, ainda pouco conhecida, mas que sofreu um forte 
impulso neste Congresso, dada a excelente produção que ele suscitou e que foi capaz de 
alimentar não só um volume da revista Territorium, o n.º 25(II), que foi dedicado aos 
“Riscos e Educação”, mas também quatro tomos da série Estudos Cindínicos, o primeiro 
dos quais se dá agora à estampa, sob o título da “Educação para a Redução dos Riscos”.

O volume seguinte versará sobre aspetos metodológicos da análise de riscos, os 
quais serão descritos através de exemplos aplicados a estudos de caso. A terceira obra 
desta sequência diz respeito a um conjunto de riscos que se manifesta com grande 
frequência e que corresponde aos que podemos designar por hidrometeorológicos. 
O quarto livro, que se organizou em torno dos trabalhos apresentados ao Congres-
so, reúne um conjunto de contribuições que mostram a pluralidade existente na 
diversidade das possíveis manifestações de risco.

Mas, centrando-nos na educação para a redução do risco, diremos que se trata 
de uma publicação que só pecará pela sua edição tardia, na medida em que não tem 
havido grande investimento da parte dos governos na educação para os riscos e, por 
conseguinte, trata-se de uma área científica onde existem poucas obras publicadas.

No entanto, tal não significa que não deva ser considerada uma área prioritária, 
como tem ficado bem patente em várias manifestações de risco, não só no caso do 
risco sísmico, onde alguns países muito têm investido, com bons resultados, na 
educação para a redução dos danos provocados por este tipo de riscos, mas também 
em algumas das mais traumáticas e que só obtiveram sucesso porque a educação, 
que pressupõe o respeito e a obediência ao chefe, esteve presente. 

Para tal, será suficiente recordar duas situações mediáticas, que permitiram acom-
panhar em direto os respetivos salvamentos. O primeiro deles diz respeito a 33 mi-
neiros chilenos, que estiveram presos durante 69 dias numa mina, por nela terem 
ficado soterrados a 688 metros de profundidade, devido a um acidente ocorrido a 5 
de agosto de 2010. O outro, bem mais recente, refere-se a uma equipa de jovens fute-
bolistas, 12 crianças e o seu treinador, que participavam numa espécie de praxe, com 
o objetivo de caminharem até ao fim da gruta e aí gravarem os seus nomes nas rochas. 



Mas, quando pretendiam regressar, verificaram que as chuvas fortes que se fizeram 
sentir lhes bloquearam a saída e o grupo ficou preso no interior da gruta, na Tailândia, 
desde 23 de junho de 2018. Os últimos quatro rapazes a serem retirados, juntamente 
com o seu treinador, a 10 de julho de 2018, estiveram na gruta durante 18 dias. 

Não duvidamos que qualquer destas situações só foi coroada de sucesso, porque 
em qualquer destas situações de risco excepcional, a educação esteve presente.

Do mesmo modo, estamos convictos de que se tivesse havido investimento na 
educação para o risco de incêndio florestal, o panorama das manifestações deste ris-
co seria diferente, em primeiro lugar traduzido na redução do número de ignições, 
com tudo o que de positivo isso acarreta, e certamente também teria permitido 
reduzir o número de vítimas dos incêndios florestais registadas em Portugal, não só 
as dos ocorridos a 17 de junho e de 15 de outubro de 2017 ou, do mesmo modo, 
das verificadas nos incêndios da Grécia e, também não só as que na tarde de 23 de 
julho deste ano de 2018, afetaram a região de Ática, próxima de Atenas.

Com efeito, os investimentos na educação nem sempre são visíveis e muito 
menos, no imediato, no curto prazo que interessa aos decisores políticos, como 
nem seque é possível quantificar os resultados das muitas situações danosas que 
seriam evitado com esse investimento. Por outro lado, como essa demonstração não 
é evidente, os investimentos em educação, como muitos outros que deveriam ser 
realizados na prevenção dos riscos, acabam por não ser considerados prioritários e 
são sistematicamente adiados, acabando por não se realizar.

Esta obra não é propriamente um manual de educação para a redução dos vários 
tipos de risco, mas não deixa de apresentar diversas situações em diferentes contex-
tos de risco que contribuem para aumentar a percepção da população exposta, que 
assim pode reduzir a vulnerabilidade e tornar-se mais resiliente.

Por todas estas razões, os autores estão de parabéns pela colaboração que em-
prestaram para que este tomo fosse dado à estampa, sobretudo porque versa sobre 
um tema em que os estudos ainda não são muito abundantes.

Coimbra, 10 de junho de 2018

Luciano Lourenço
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O texto Science and Education for disaster risk reduction: the role of UNESCO, 

que abre esta obra, procura dar conta do papel desempenhado pela UNESCO e do 

valioso contributo que esta organização tem dado, tanto a nível mundial como, em 

particular, nos países mais desfavorecidos, para a Ciência e a Educação, na perspeti-

va e com o objetivo da redução do risco de catástrofes.

Posto isto, este volume surgiu precisamente em coerência com esta linha de pen-

samento, tendo-se organizado em torno dos contributos que a Ciência e a Educação 

têm produzido, tanto para a redução do risco de catástrofes, como para a redução 

das consequências das suas manifestações, e que foram apresentados no IV Con-

gresso Internacional de Riscos.

Deste modo, os dois textos seguintes são da área da psicologia. O primeiro deles 

é de autores brasileiros e versa sobre Psicologia das emergências e angústia pública: ques-

tionamentos teórico-práticos, pelo que trata de problemas candentes da sociedade atual, 

muitos dos quais se podem solucionar através da redução do risco, a qual, muitas vezes, 

se poderá conseguir através da educação. O seguinte, de autoras portuguesas, acerca 

de Contributos da investigação sobre bombeiros: o papel do apoio psicológico em situações 

potencialmente traumáticas, apresenta aspetos menos conhecidos de atividades que estes 

operacionais enfrentam nas missões de socorro e que nem sempre são fáceis de superar.

O capítulo seguinte, Riscos sociais e migrações: o cinema como promotor da edu-

cação para a multi/interculturalidade, situa-se no contexto das chamadas ciências 

sociais e humanas e versa sobre um tema muito atual, ainda pouco estudado dentro 

dos designados riscos antrópicos. Diz respeito, precisamente, a uma subdivisão des-

tes riscos, os chamados riscos sociais, que neste caso concreto estudam as migrações, 

aqui analisadas através do cinema, enquanto instrumento capaz de ser produtor da 

educação para a diversidade, na medida em que contribui para promover a franca 

convivência das muitas culturas existentes à superfície do globo. 

https://orcid.org/0000-0002-2017-0854
mailto:luciano%40uc.pt?subject=
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Os dois textos seguintes dizem respeito aos riscos naturais, o primeiro mais 

numa perspetiva de educação, pois aborda o Ensino e aprendizagem a partir da análi-

se de uma situação meteorológica de risco máximo, enquanto que o segundo está mais 

voltado para a redução do risco, ao tratar de O plano de ação de emergência como 

ferramenta para redução dos riscos de desastres provocados por rupturas de barragens no 

Brasil e sua relação com os planos de contingência da defesa civil.

Acresce que a educação também nos pode ajudar tanto na forma como toma-

mos consciência e ou percepcionamos os riscos, pelo que no capítulo seguinte se 

dá conta de uma situação concreta de Percepção de risco em duas comunidades vul-

neráveis no estado do Espírito Santo: estudo de caso em Vila Velha e Vitória, como nos 

pode auxiliar no modo como consumimos oxigénio, daí que este tema seja tratado 

no texto dedicado ao Metabolismo e consumo de oxigénio numa perspetiva da educação 

para o risco.

A obra fecha com dois capítulos em que, respetivamente, se destaca não só a 

redução do risco, através da Comunicação e capacitação de comunidades resilientes ao 

risco, mas também a educação das comunidades escolares, como forma de alterar 

atitudes e comportamentos, que é demonstrada com a Espacialidade e percepção da 

cidade e do risco ambiental no contexto escolar.

Trata-se, pois, de um conjunto de dez capítulos, diferentes mas complemen-

tares, que envolvem um total de vinte e três autores, os quais, através de enqua-

dramentos mais teóricos e de apresentações de casos mais concretos, de natureza 

prática, aplicados a diferentes territórios e vários tipos de risco, descrevem e ilustram 

diversas situações em que a educação contribuiu para a redução do risco. 

Estamos certo de que os leitores encontrarão nesta obra motivos de sobra para se 

dedicarem à sua leitura e dela extraírem modelos que, depois, poderão aplicar tanto 

nos seus trabalhos de investigação, como nos contextos educativos em que venham 

a leccionar, pelo que bem merece ser conhecida e divulgada.
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Resumo: O Plano de Ação de Emergência, desenvolvido pelo empreendedor que 

tem a concessão de exploração da barragem, é parte integrante do Plano 

de Segurança de Barragens, instituído pela Lei Federal Brasileira 12.334 

de 2010, com o objetivo de minimizar os danos materiais e econômicos 

das populações de jusante do empreendimento, provendo informações 

e ações necessárias ao enfrentamento em caso da ocorrência de seu 

colapso. Ele irá compor, juntamente com o Plano de Contingência, 

elaborado pelos órgãos de Defesa e Segurança Civil, ações de emergência 

relativas a desastres dessa natureza. Neste trabalho, serão abordados 

aspectos desta importante conexão entre estes dois planos. 
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abstract: The Emergency Action Plan developed by the developer that has the 

concession to operate the dam is an integral part of the dam safety 

plan, instituted by Brazilian Federal Law 12.334 of 2010. Thus 

purpose is to minimize the material and economic damage to the 

communities downstream of the project by providing the information 

and implementing the actions needed in the event of its collapse. In 

addition to the contingency plan prepared by the civil defense and 

security agencies it will include emergency actions appropriate to 

disasters of this nature. This work examines aspects of this important 

link between these two plans.

Keywords: Dam, burst, dam safety plan, emergency actions.

Introdução

Conforme Menescal (2009), no Brasil foram noticiados 58 casos de rupturas 

de barragens. Dado o número significativo de barragens de valor estratégico para o 

atendimento à demanda de água, seja para geração de energia, abastecimento hu-

mano, dessedentação animal, controle de cheias e produção de alimentos, a União 

promulgou, através da Lei n.º 12.334, de 20 de setembro de 2010, a Política Na-

cional de Segurança de Barragens (PNSB) (BRASIL, 2010). Em seguida, em 2012, 

foi publicada a Lei n.º 12.608 que instituiu a Política Nacional de Proteção e Defesa 

Civil (PNPDEC), autorizando a criação do sistema de informações e monitoramen-

to de desastres (BRASIL, 2012). Ambas as leis, buscam contribuir para a redução de 

desastres, auxiliando na criação de uma nova cultura de segurança, definindo regras 

para o empreendedor, objetivando um maior controle das atividades de segurança 

de barragens abrangendo as fases de projeto, execução, acompanhamento da ope-

ração e manutenção, com a elaboração periódica de planos de ação de emergência 

e de contingência de modo a municiar a Defesa Civil de elementos que permitam 

a sua preparação para proteção das populações habitantes dos vales a jusante das 

barragens, nos casos de rupturas.
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A Lei 12.334/2010 vem sendo regulamentada pelos órgãos fiscalizadores 

desde a sua promulgação, para dar suporte tanto ao Plano de Ação de Emer-

gência (PAE), obrigação do empreendedor, como o Plano Municipal de Con-

tingência (PLAMCON), obrigação das Defesas Civis Municipais. Este último 

deve abranger todas as ameaças às quais a população está submetida. No caso 

das ameaças tecnológicas relacionadas às barragens, o PLAMCON deverá ser 

embasado a partir das informações presentes no PAE. Neste contexto, há que 

se ter uma estreita colaboração entre os técnicos responsáveis pelo PAE e os 

técnicos de Defesa Civil que irão elaborar o Plano Municipal de Contingência 

da Barragem (PLAMCONB) de modo a garantir, efetivamente o salvamento de 

vidas humanas, em caso de ruptura.

Objetivos

Este trabalho versa sobre a importância do PAE como ferramenta de gestão in-

dicando ações para reversão de anomalias diagnosticadas na barragem e preparação 

para a hipótese da ocorrência de ruptura, de forma a promover a redução de riscos 

e minimização de vulnerabilidades.

Materiais e Métodos

Barragens são estruturas artificiais que têm por finalidade a retenção de água, 

rejeitos, detritos, ou qualquer outro material para armazenamento ou controle, com 

os mais diversos objetivos. No Brasil existem, conforme ANA (2015), 17.259 bar-

ragens cadastradas, como ilustrado na Tabela I.

A Tabela II relaciona os eventos noticiados de rupturas de barragens por uni-

dade de federação.

Durante a sua vida útil, uma barragem pode ser afetada por fenômenos natu-

rais, tais como cheias, deslizamentos, terremotos, além de deterioração da funda-

ção e dos materiais de construção (ASCE, 1977). Ao longo do tempo, a estrutura 



114

pode ser afetada pela possibilidade do aparecimento de altas pressões internas e 

caminhos de percolação imprevistos. Normalmente, as mudanças são lentas e não 

são prontamente identificadas por inspeção visual. O monitoramento contínuo 

do desempenho das estruturas assegurará a detecção de qualquer falha que possa 

conduzir a uma ruptura.

Estado
usos 

Múltiplos da 
água

contenção de 
rejeitos de 
Mineração

Geração 
de Energia 

Hidrelétrica

contenção 
de resíduos 
industriais

total 
Geral

acrE 15       15

aLaGoas 69     1 70

aMaZonas 11 14 2   27

aMapá   10 1   11

BaHia 333 24 15 3 375

cEará 105       105

distrito fEdEraL 75   1   76

EspÍrito santo 26   17   43

Goiás 148 19 32   199

MaranHão 44 2 1 5 52

Minas GErais 38 315 136 278 767

MatoGrosso do suL 368 19 9   396

MatoGrosso 145 48 54   247

pará 8 69 6   83

paraÍBa 457       457

pErnaMBuco 371 1 5   377

piauÍ 36 1 1   38

paraná 38 5 38   81

rio dE JanEiro 13 1 26   40

rio GrandE do nortE 126       126

rondÔnia 50 22 20   92

roraiMa     2   2

rio GrandE do suL 5575 10 56   5641

santa catarina 7 14 70   91

sErGipE 19 4 1   24

são pauLo 7131 73 80   7284

tocantins 463 9 13   485

sem informação     55   55

total Geral 15671 660 641 287 17259

tAbELA i ‑ Barragens cadastradas por uso principal nas Unidades da Federação (UF).
Table I - Dams registered by main use in Federation Units (FU).
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Nesse sentido, a Lei n.º 12.334/2010 introduziu o PNSB, com a obrigatorie-

dade de inspeções periódicas, objetivando detectar e corrigir, em tempo, quaisquer 

anomalias verificadas na barragem, cabendo ao dono do empreendimento a tarefa 

de cumprir estas atividades. Deverá, ainda, manter disponível e atualizada a docu-

mentação para consulta, facilitando o processo de análise. Todas essas informações 

deverão ser disponibilizadas aos órgãos de fiscalização correspondentes.

As barragens são classificadas por categoria de risco, por dano potencial asso-

ciado e pelo seu volume, com base em critérios gerais estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). A classificação por categoria de risco é 

feita em função das características técnicas, do estado de conservação do empreen-

dimento e do atendimento ao PSB. A classificação por categoria de dano potencial 

associado à barragem é feita em função do potencial de perdas de vidas humanas e 

dos impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem. 

A periodicidade de atualização, a qualificação do responsável técnico, o conteúdo 

mínimo e o nível de detalhamento dos planos de segurança deverão ser estabeleci-

dos pelo órgão fiscalizador (BRASIL, 2010).

Estado Quantidade

aMapá 1

BaHia 4

cEará 12

EspÍrito santo 1

Goiás 2

Minas GErais* 13

Mato Grosso 1

Mato Grosso do suL 2

paraÍBa 3

pErnaMBuco 3

rio GrandE do nortE 1

rio GrandE do suL 4

rondÔnia 2

santa catarina 3

são pauLo 6

* Incuído o acidente com a barragem de Fundão, Mariana.
Fonte: Adaptado de Menescal, 2009. Source: Adpated from Menescal, 2009.

tAbELA ii ‑ Rupturas de barragens noticiadas no Brasil por Unidades da Federação (UF).
Table II - Dam bursts reported in Brazil by Federation Units (FU).
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O órgão fiscalizador deve exigir sempre a elaboração do PAE para barragens 

classificadas como de dano potencial associado alto. O PAE estabelecerá as ações 

a serem executadas pelo empreendedor em caso de situação de emergência, bem 

como identificará os agentes a serem notificados dessa ocorrência, devendo contem-

plar, pelo menos: 1) identificação e análise das possíveis situações de emergência; 

2) procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento ou de 

condições potenciais de ruptura da barragem; 3) procedimentos preventivos e cor-

retivos a serem adotados em situações de emergência, com indicação do responsável 

pela ação e 4) estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades poten-

cialmente afetadas em situação de emergência.

O PAE deverá estar disponível no empreendimento e nas prefeituras en-

volvidas, bem como deverá ser encaminhado às autoridades competentes e aos 

agentes de Defesa Civil. A sua elaboração deverá envolver estudos de ruptura 

da barragem a fim de caracterizar a mancha de inundação decorrente; orientar 

a Defesa Civil sobre as áreas potencialmente atingidas onde deverão ser con-

centrados esforços para as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta 

e recuperação (PLAMCONB); bem como, preparar e treinar as populações do 

entorno. Deverá, ainda, definir a Zona de Auto Salvamento (ZAS), correspon-

dente à zona do vale a jusante da barragem que se considera não haver tempo 

suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de aci-

dente, devendo-se adotar a menor das seguintes distâncias: 10 km ou a distân-

cia que corresponda a um tempo de chegada da onda de inundação igual a 30 

minutos (ANA, 2012).

No que diz respeito à fase atual de implementação da legislação vigente, Me-

deiros (2016) aponta a necessidade imperativa de reestruturação organizacional das 

entidades envolvidas e qualificação das equipes técnicas, bem como o contingen-

ciamento de recursos para o enfrentamento das ações de segurança previstas em lei. 

Na opinião dos autores, a Lei 12.334/2010 para ser mais eficaz, no que diz respeito 

ao seu cumprimento, precisa do apoio decisivo na reestruturação dos órgãos de 

fiscalização, inclusos aí as defesas civis municipais.

Já a Lei 12.608/2012 foi editada quando o país ainda estava sob o impacto emo-

cional do desastre da Região Serrana do Estado do Rio de Janeiro, porém não será 
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suficiente para alcançar o objetivo colimado de segurança civil se não for acompa-

nhada de ações efetivas (SÉGUIN, 2013), dentre as quais se destacam a capacitação 

dos recursos humanos. Cabe destacar que a lei ainda não foi regulamentada.

Como se vê, o PLAMCONB é fundamentalmente dependente do PAE para ser 

efetivo em sua vital função, que é a de salvamento e proteção dos ocupantes dos va-

les a jusante das barragens. Defende-se que essa integração deve ser prevista dentro 

de uma agenda mútua de colaboração, promovendo-se seminários e esclarecimentos 

com a participação adicional da sociedade.

Resultados e Discussão

A regulamentação da Lei n.º 12.334/2010 é etapa inicial e essencial da imple-

mentação da PNSB, devendo ser uma prioridade para as entidades fiscalizadoras, 

pois esses atos normativos orientarão a ação dos empreendedores (ANA, 2015). A 

fig. 1 apresenta a hierarquia dos agentes e suas competências no Brasil.

Como pode ser observado da fig. 1, as barragens de uso múltiplo, com 

exceção das hidrelétricas, são fiscalizadas pela Agência Nacional de Águas 

(ANA) ou pelos órgãos estaduais de recursos hídricos (OERHs), caso estejam 

situadas em rios estaduais. Já as hidrelétricas, situadas em rios estaduais ou 

federais, são fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 

As barragens de mineração são fiscalizadas pelo Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM) e as de resíduos industriais são fiscalizadas pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) ou pelos órgãos estaduais de meio ambiente (OEMAs), caso sejam 

localizadas em rios estaduais.

Para facilitar o processo de elaboração dos documentos necessários ao enqua-

dramento da PNSB, a ANA, com o financiamento do Banco Mundial, disponi-

bilizou no ano de 2015, Manuais e Guias, contendo propostas de boas práticas, a 

serem utilizados pelas entidades fiscalizadoras e pelos empreendedores de barragens 

destinadas à acumulação de água para quaisquer usos. Para o caso dos empreendi-

mentos que têm uso preponderante de geração hidrelétrica, devem ser observadas as 
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recomendações da ANEEL e Centrais Elétricas Brasileiras (ELETROBRAS), cons-

tantes de seus normativos e manuais. Esses Manuais e Guias são a base atual para o 

desenvolvimento do PAE das barragens fiscalizadas pela ANA. A fig. 2 apresenta a 

estrutura básica destes documentos.

O setor elétrico brasileiro emprega procedimentos de segurança de barragem 

há decadas, bem antes da promulgação da lei 12.334/2010. Entretanto, a obriga-

toriedade de disponibilização do PAE nas prefeituras, às autoridades competentes 

e aos agentes de Defesa Civil e também a obrigatoriedade de elaboração do estudo 

de rompimento (dam break) e de propagação da cheia associada, instituída pela 

Resolução Normativa ANEEL n.° 696, de 15 de dezembro de 2015, evidenciou a 

necessidade de adequar o PAE anteriormente elaborado para o empreendimento 

para além dos limites da propriedade da usina hidrelétrica.

fig. 1 ‑ Agentes e suas Competências (Fonte: Adaptado de ANA, 2015).
Fig. 1 - Agents and their Powers (Source: Adapted from ANA, 2015).
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fig. 2 ‑ Manuais e Guias para Fiscalizadores e Empreendedores 
(Fonte: Adaptado de ANA, 2015).

Fig. 2 - Manuals and Guides for Inspectors and Developers 
(Source: Adapted from ANA, 2015).

Nessa resolução, são tratados assuntos relacionados às ações necessárias para 

a revisão dos PAEs do setor elétrico como a avaliação da documentação técnica; 

contratação de estudos complementares (tanto de levantamentos topobatimétri-

cos, quanto a atualização de estudos hidrológicos); elaboração de estudos hidráu-

licos e de rompimento da barragem; classificação de risco da barragem em estudo; 

inspeções periódicas e do próprio estudo de ruptura; caracterização da população 

potencialmente afetada e autoridades competentes; determinação de formas mais 

eficientes de comunicação com a população; determinação das rotas de fuga e 

ZAS; procedimentos para a implantação e manutenção do PAE e os treinamentos 

que deverão ser realizados. Dentro do empreendimento, o concessionário deverá 

ser o responsável pelo desenvolvimento do PAE, e fornecerá informações úteis 

para compor o PLAMCONB. No entendimento de Viseu (2008), a perspectiva 

da gestão da emergência em caso de rompimento de barragem segue ao ilustrado 

na fig. 3.
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Ainda de acordo com a autora, a gestão do risco e a gestão da emergência, rela-

tivas às barragens, podem ser estruturadas de acordo com a fig. 4.

fig. 3 ‑ Ciclo da Gestão da Emergência (Fonte: Viseu, 2008).
Fig. 3 - Emergency Management Cycle (Source: Viseu, 2008).

fig. 4 ‑ Gestão do risco e da emergência para as barragens (Fonte: Viseu, 2008).
Fig. 4 - Risk and emergency management for dams (Source: Viseu, 2008).
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estudos de Ruptura

Os estudos de ruptura são a base inicial para a elaboração de um PAE, pois pos-

sibilitam a identificação das áreas inundadas pela ruptura hipotética da barragem, 

estabelecendo a região onde serão afetadas a população, instalações, infraestruturas 

e o meio ambiente. Os principais passos do estudo são:

I. Levantamento topobatimétrico da região afetada e, se possível, gerar um 

Modelo Digital do Terreno (MDT);

II. Estudos hidrológicos atualizados do aproveitamento;

III. Cadastramento dos aproveitamentos situados a montante e a jusante;

IV. Desenhos “As Built” da barragem e das instalações, de forma a se-

rem identificados os mais prováveis pontos de ruptura, com especial 

atenção aos tipos de barragens, condições das ombreiras, estado de 

conservação e evolução de problemas verificados e tratados desde o 

início de operação;

V. Definição dos cenários que podem abranger rupturas em cascata, rompi-

mento em “Dia de Sol” ou “Sunny Day”, rompimento em condições acima 

da capacidade do vertedouro (galgamento);

VI. Definição da brecha e hidrogramas de ruptura;

VII. Simulação dos cenários de ruptura e elaboração dos Mapas de Inundação 

e definição da ZAS. No Mapa de Inundação deverão estar definidos os 

limites de inundação, velocidades e profundidades ao longo da mancha 

de inundação, tempo de chegada e duração da cheia induzida, limite da 

ZAS, velocidade máxima da onda de inundação, cotas máximas da onda 

de inundação, vazão máxima atingida, dentre outros. A delimitação das 

áreas de inundação deverá ser feita em escala adequada à magnitude do 

evento, podendo ser complementada com maior detalhamento nas zonas 

urbanas, rurais ou industriais.

A fig. 5, a seguir, mostra um exemplo de Mapa de Inundação gerado para um 

evento de ruptura hipotético de uma barragem do setor elétrico do Brasil, mostran-

do os contornos da mancha de inundação.
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fig. 5 ‑ Exemplo de Mapa de Inundação 
(Fonte: COBA/NEOENERGIA, 2016).

Fig. 5 - Example of Flood Map 
(Source: COBA/NEOENERGIA, 2016).
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Análise do Vale a Jusante e Identificação das Vulnerabilidades ao evento 

de Ruptura

A partir do Mapa de Inundação e da ZAS, deverá ser feita a caracterização do 

vale a jusante da barragem, com a descrição e localização das populações e infraes-

truturas expostas ao risco, de modo a permitir aos agentes de Defesa Civil, informa-

ções detalhadas para subsidiar os seus PLAMCONs.

Deverá ser caracterizado o tipo de povoamento existente (rural, urbano, misto 

ou disperso), o número de habitantes residentes, incluindo os temporários, o tipo 

de ocupação, as infraestruturas mais importantes (rodovias, ferrovias, fábricas, ins-

talações de armazenamento de substâncias perigosas, hospitais, escolas), áreas de 

proteção especial e patrimônio com interesse histórico, estruturas do Sistema de 

Defesa Civil (forças de segurança, corpos de bombeiros, militares, polícia), localiza-

ção de refúgios e rotas de fuga.

Sistemas de Monitoramento e Alerta

Um ponto importante a ser definido no PAE é a integração entre os sistemas 

de monitoramento e alerta da barragem e da Defesa Civil. Uma ligação integrada 

tornará muito mais efetiva e célere a comunicação na ocorrência de um acidente, 

conforme ilustrado na fig. 6.

Sistemas de Alarme

Principalmente na ZAS, um sistema de alarme bem dimensionado, integrado 

aos sistemas de monitoramento e alerta, e instalado na região de maior vulnerabi-

lidade, irá alertar, de modo mais eficiente, a população, garantindo o seu desloca-

mento para um local seguro, conforme a orientação da Defesa Civil. De acordo 

com MIN (2016), o sistema de alarme, para que tenha efetividade, deverá cumprir 

os seguintes requisitos básicos:
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•	 Instalação em locais de fácil identificação pela comunidade;

•	 Acionamento remoto redundante a partir da sala de monitoramento da barragem;

•	 Sistema de alimentação de energia redundantes (baterias, painéis solares, 

cabeamento elétrico, etc;)

•	 Acionamento local na própria torre de sirenes;

•	 Potência para garantir, em qualquer ponto da área de cobertura, um nível 

mínimo de 70 decibéis. A cobertura da área pode ser obtida pela instalação de 

uma ou mais sirenes combinadas, instaladas em pontos estratégicos da região;

•	 Luzes indicativas de funcionamento instaladas nos postes ou torres de sire-

nes para deficientes auditivos.

Um sistema típico de sirene, dotado de painel solar, baterias, giroscópio e alto-

-falantes, pode ser observado na fig. 7 a seguir. A sirene com 400 W de potência 

tem um alcance da ordem de 1 km, sendo possível o acoplamento de 2 sirenes 

aumentando o alcance do alarme. Na fase de implantação do sistema, deverá ser ve-

rificado em campo se o mesmo cobre a área inicialmente projetada, proceder ajuste, 

se necessário, de modo a garantir a sua eficiência.

fig. 6 ‑ Comunicação com a Defesa Civil 
(Fonte: Brasil - Ministério de Integração Nacional, 2016).

Fig. 6 - Communication with Civil Defense 
(Source: Brazil - Ministry of National Integration, 2016).
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fig. 7 ‑ Sirene típica para uso em áreas vulneráveis na ZAS 
(Fonte: Gridlab Sistemas e Serviços Ltda, 2017).

Fig. 7 - Typical siren for use in vulnerable areas in Forestry Environmental Zoning (ZAS)  
(Source: Gridlab Sistemas & Serviços Ltda, 2017).

No Brasil, em comunidades vulneráveis, já estão sendo implantadas sirenes aco-

pladas com alto-falantes que transmitem mensagens adequadas ao cenário específi-

co da ameaça e controladas remotamente pela Defesa Civil.

Em regiões pouco ocupadas e havendo viabilidade técnica, poderão ser implan-

tados sistemas alternativos tais como o envio de mensagens SMS ao menos para os 

líderes comunitários identificados no cadastro da ZAS. Outra possibilidade é dotar 

os líderes comunitários com rádio transmissor conectado ao sistema de monitora-

mento e alerta da barragem. 

Rotas de Fuga e Pontos de encontro

De acordo com MIN (2016), as Rotas de Fuga devem ser planejadas para per-

mitirem um caminho rápido e seguro aos Pontos de Encontro e deverão cumprir os 

seguintes requisitos básicos:
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•	 Trajetos que minimizem as dificuldades de deslocamento, evitando barreiras 

físicas, inclinações excessivas, transposição de obstáculos, e levando-se em 

conta eventuais necessidades especiais da comunidade;

•	 Evacuação da população da ZAS no menor tempo possível;

•	 Sinalização por meio de placas indicativas da direção a seguir e da distância 

a percorrer até o ponto de encontro;

•	 Instalação de placas a cada mudança de direção ou, em linha reta, no máxi-

mo a cada 50 metros, e dentro do limite do alcance visual. As placas devem 

ser confeccionadas em material durável e pintadas em cores vivas utilizando 

tintas ou adesivos reflexivos;

•	 Iluminação ao longo da Rota de Fuga;

A fig. 8 ilustra os aspectos supracitados.

fig. 8 ‑ Rotas de Fuga e Ponto de Encontro 
(Fonte: Brasil - Ministério da Integração Nacional, 2016).

Fig. 8 - Escape Routes and Meeting Point 
(Source: Brazil - Ministry of National Integration, 2016).

Integração entre os Órgãos de Defesa Civil e o empreendedor

Como já mencionado, a integração entre a Defesa Civil e o empreendedor cons-

titui-se em etapa fundamental para um bom desenvolvimento do PAE de modo a 

somar esforços no sentido de melhor atender às necessidades de proteção das comu-
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nidades impactadas pela hipotética ruptura da barragem. Temas sobre o sistema de 

alarme a utilizar na ZAS, o posicionamento dos pontos de encontro e as rotas de 

fuga, além da comunicação com as autoridades e serviços de emergência, fazem a 

diferença nos momentos de crise.

Nesse contexto, tanto o PAE do empreendedor quanto o PLAMCONB da De-

fesa Civil, têm o objetivo comum de reduzir ao mínimo as possibilidades de perda 

de vidas humanas e a troca de informações sobre o assunto, através de um canal 

efetivo de comunicação, esclarecimentos e cooperação.

Conclusão

Os aspectos relacionados neste trabalho indicam a necessidade da realização de 

monitoramento sistemático e desenvolvimeno de estudos detalhados para a opera-

ção de qualquer tipo de barragem, visando reduzir os riscos de desastres. 

O acompanhamento especializado durante a construção e a operação da barra-

gem, caracterizados na Lei n.º 12.334/2010, convergem para o que estabelece a Lei 

n.º 12.608/2012, no sentido de implementação de ações de prevenção, mitigação, 

preparação, resposta e recuperação de acidentes e redução de riscos, que compõem 

o ciclo natural de proteção e defesa civil.

A integração das partes envolvidas em um PAE é fundamental para que, num 

futuro próximo, o Brasil possa dispor de barragens cada vez mais seguras, garantin-

do as suas funções com o respeito ao meio-ambiente e às populações situadas nos 

vales à jusante. A integração é um fator incentivador para que se atinja um nível 

adequado de informações que irão possibilitar a elaboração de planos em que os 

maiores beneficiados serão os habitantes situados na região impactada pela onda 

de ruptura.

Como observações finais, os autores sugerem o incentivo por parte do Poder Pú-

blico à capacitação técnica dos órgãos de fiscalização e adequação do efetivo frente 

ao considerável número de barragens existentes no Brasil. Também recomendam 

a realização de discussões e debates sobre a regulamentação da Lei 12.608/2012, 

no sentido de estabelecer mecanismos que garantam uma estruturação permanente 
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das defesas civis municipais, aumentando-se a robustez das mesmas e evitando-se a 

perda de suas experiências acumuladas, o que é fundamental para enfrentamentos 

de desastres futuros e mitigação de riscos.
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Uma vez terminada a leitura desta obra, e tendo em consideração o seu título, 

pode ficar a sensação de que os diferentes capítulos deveriam ter sido organizados de 

forma diferente. Nada mais certo, se a obra tivesse sido concebida para tratar o tema 

em apreço. Todavia, como não foi isso que sucedeu e, por conseguinte, se tivermos 

em conta que ela foi construída de forma inversa, ou seja, partiu da reunião de um 

conjunto de trabalhos que apresentavam uma certa afinidade temática e, através 

dela, procurou estabelecer um elo de ligação que se expressou no título da obra que 

os reúne, a sua publicação passa a fazer sentido.

No entanto, admitimos que poderiam existir outras alternativas e, porventura, al-

gumas delas até mais adequadas, mas porque entendemos que a “Educação”, apesar da 

sua importância para a “Redução do Risco”, tem sido um parente pobre no tratamento 

do tema e em matéria de prevenção de risco, preferirmos este título a outros, como 

forma de não só reforçar essa importância, mas também de alertar para a dimensão que, 

embora não lhe tem sido dada no passado, a educação deverá passar a ter no futuro, 

uma vez que muitas das nefastas consequências das manifestações de risco, poderão 

ser minimizadas, porventura até muito reduzidas e, algumas delas, mesmo evitadas, se 

previamente houver educação, no sentido de ensinar a preveni-las, bem como de ensinar 

a atuar e a autoproteger-se em caso de manifestação dos diferentes tipos de risco. Coisas 

simples que, se ensinadas e treinadas regularmente, poderão evitar males muito maiores.

Por isso, este livro, mais do que um manual de procedimentos, como o título à 

primeira vista poderá sugerir, ele apenas pretende dar um primeiro passo no sentido 

de alertar, através da apresentação de situações concretas e de diversas experiências 

vividas, para diferentes aspetos da vida quotidiana, designadamente atitudes e com-

portamentos que se forem alterados no desenrolar do dia-a-dia, podem contribuir 

decisivamente para a redução do risco.

Ora, se esse é o grande objetivo e se a educação pode ajudar a atingi-lo, justifica-

-se plenamente a publicação deste livro.
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Associado da Revista “Territorium” eDiretor Ajunto da Revista de Direito e Segurança.  
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A Educação para a Redução do Risco visa evitar ou, no mínimo, 
reduzir as consequências das plenas manifestações de riscos, ou 
seja, das Catástrofes. 

Deve iniciar-se com a formação dos docentes, designadamente 
ao nível do significado dos diferentes conceitos, da tomada de 
consciência e da percepção dos vários riscos, para que, depois, 
eles próprios sirvam de transmissores e de apoio à ação educativa, 
contribuindo para a consciencialização dos seus alunos e, através 
destes, da comunidade educativa e da sociedade em geral, sobre 
a importância da Educação para o Risco, uma vez que ela visa 
permitir o conhecimento e desenvolvimento de estratégias de 
prevenção e mitigação de riscos, no sentido da construção gradual 
de uma cultura de segurança e de resiliência. Por outro lado, 
procura aumentar a participação da sociedade na gestão de riscos 
resultantes de catástrofes. 

Este livro, ao reunir contributos não só de autores de diferentes 
nacionalidades, cujas realidades estão sujeitas a diferentes tipos e 
graus de riscos, mas também de diferentes áreas de investigação, 
cobre uma grande diversidade temática, desde questões sociais, 
decorrentes de diferentes vulnerabilidades, às psicológicas 
associadas à gestão das crises, após catástrofes, pelo que reúne 
diferentes abordagens que tratam de temas tão diversos como: 
aprendizagem social, corresponsabilidade, práticas inovadoras, 
experiências e educação preventiva, entre outros e que apresentam 
diversas situações relativas a diferentes contextos de risco, as quais 
contribuem para aumentar a percepção da população que, por essa 
via, pode reduzir a exposição e, por conseguinte, a vulnerabilidade, 
tornando-se assim mais resiliente, objetivo último da Educação para 
a Redução do Risco.
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