
11/02/2019 SEI/ABC - 4630180 - Nota Técnica

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5316454&infr… 1/2

 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

NOTA TÉCNICA Nº 2/2019/SEDAM-COREH

INTERESSADO: Coordenadoria de Recursos Hídricos-COREH

ASSUNTO: Esclarecimento sobre atual situação das barragens de usos múl�plos

 

 

Senhor(a), Gerente

 

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – SEDAM, vem esclarecer a atual
situação das barragens de usos múl�plos de domínio estadual, situadas em Rondônia, as quais foram
divulgadas pela Agência Nacional de Águas – ANA.

De acordo com o inciso I do art. 5o da Lei 12.334/2010, referente à Polí�ca Nacional de
Segurança de Barragens (PNSB), a en�dade que outorgou o direito de uso dos recursos hídricos em
barragens de usos múl�plos, observado o domínio do corpo hídrico, quando o objeto for de acumulação
de água, exceto para fins de aproveitamento hidrelétrico, será responsável pela fiscalização da segurança
de barragens, sem prejuízo das ações fiscalizatórias dos órgãos ambientais. Contudo, o responsável pela
Segurança de Barragens é o empreendedor com direito real sobre as terras onde se localizam a barragem
e o reservatório ou que explore a barragem para bene�cio próprio ou da cole�vidade, cabendo-lhe o
desenvolvimento de ações para garan�-la, conforme o inciso IV do art. 2° e do inciso III do art. 4° da Lei
supracitada.

Portanto, a SEDAM como órgão fiscalizador do uso dos recursos hídricos, deverá seguir os
critérios gerais de classificação de barragens por categoria de risco, dano potencial associado e pelo
volume do reservatório, estabelecidos pela Resolução CNRH n° 143 de 10 de julho de 2012, em
atendimento ao art. 7° da lei n° 12.334, de 20 de setembro de 2010. De acordo com esta Resolução, o
órgão fiscalizador deverá classificar as barragens em risco alto, médio ou baixo, conforme as
caracterís�cas técnicas, estado de conservação e plano de segurança de barragens.

Todavia, caso o empreendedor da barragem não apresente informações sobre
determinado critério especificado, ou em critérios complementares, o órgão fiscalizador aplica a
pontuação máxima para o referido critério, segundo o art. 4º. § 3° desta Resolução. Desta forma, a falta
de documentação associado ao estado de conservação da barragem poderá implicar em risco alto. Logo,
este risco é mo�vado por uma classificação provisória, devido à detecção da ausência de documentação
do empreendimento.

A fim de prover subsídios para a classificação defini�va, a SEDAM no�ficará os
empreendedores responsáveis por barragens para se regularizarem conforme a Instrução Norma�va n°
003/2018/SEDAM-ASGAB, a qual dispõe sobre procedimentos gerais e diretrizes para cadastramento e
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obtenção de registro de outorga preven�va e de direito de uso de recursos hídricos de barramentos já
existentes e implantação de novas barragens de usos múl�plos em corpos de água de domínio estadual.

Diante o exposto, informamos que durante o ano de 2019 a SEDAM irá vistoriar 48
barragens de usos múl�plos em todo o estado, que foram cadastradas e classificadas, nos possibilitando
iden�ficar as barragens com risco alto, médio e baixo e/ou dano alto.

 

Porto Velho 11/02/2018

 

Adailton Patricio Paulino

Chefe de Segurança de Barragens

 

 

Documento assinado eletronicamente por Adailton Patricio Paulino, Técnico(a), em 11/02/2019, às
11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do Decreto nº
21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4630180 e
o código CRC 7CB3CF85.
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