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RESUMO 

 

O Projeto Piloto de Análise de Impacto Regulatório – AIR busca estabelecer diretrizes para implementação dessa 

política na ANA. Será apresentada uma metodologia própria para a Agência, que poderá ser utilizada, analisando-se 

caso a caso, a necessidade e conveniência de seu emprego quando da verificação da oportunidade de emitir algum 

normativo, ou ao escopo de uma futura agenda regulatória.  

O estudo de caso apresentado buscou listar as alternativas possíveis e/ou disponíveis na literatura para solucionar o 

problema das falhas de mercado identificadas. Após análise detalhada e exemplificação das possibilidades, foi reali-

zada uma avaliação de viabilidade das alternativas propostas, levando-se em consideração a Lei nº 12.334/2010 que 

trata do tema Segurança de Barragens e restringe legalmente as possibilidades na tomada de decisão. 
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INTRODUÇÃO: 

 
A ferramenta de Análise de Impacto Regulatório – AIR traz benefícios como uma maior transparência e padronização 

no processo de elaboração de regulamentos, fortalecimento da governança regulatória e apoio à tomada de decisão no 

processo de elaboração e implementação de políticas públicas. Assim, o primeiro objetivo desse estudo é o de apresen-

tar um roteiro que poderá ser seguido para novos regulamentos ou avaliação de regulamentos existentes na Agência 

Nacional de Águas - ANA.  

 

A AIR tem o objetivo de que se questione qual o verdadeiro problema que incita o estabelecimento de um novo regu-

lamento como solução, qual sua causa, que falha de mercado está por trás desse problema. A partir daí é possível avali-

ar as alternativas para atingir o objetivo desejado, de modo a que o tomador de decisão tenha mais subsídios para deci-

dir, com base em dados, fatos e cálculos disponíveis e elaborados durante o estudo. Essa análise também inclui um 

monitoramento de resultados da alternativa escolhida e avaliação de seus resultados com a apresentação de um feed-

back. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

 

Para atingir o objetivo final de realizar o projeto piloto verificou-se a necessidade de elaborar uma metodologia própria 

para AIR na ANA, bem como um formulário que organiza o processo inicial de reflexão do tema que será submetido à 

análise e pode ser considerado como um primeiro passo a que todos os regulamentos deveriam passar. Após desenvol-

vida a metodologia própria, foi aplicado o processo ao estudo de caso 

 

Assim, o estudo realizado foi dividido da seguinte forma: 

 Seção1: Metodologia de AIR proposta para a Agência Nacional de Águas – ANA 

 Seção2: Estudo de Caso 

 

SEÇÃO 1: Metodologia de AIR proposta para a ANA 

 
A AIR tem o objetivo de que se questione qual o verdadeiro problema que incita o estabelecimento de um novo regu-

lamento como solução, qual sua causa, que falha de mercado está por trás desse problema, avaliação de alternativas 

possíveis para atingir o objetivo desejado, de modo que o tomador de decisão tenha mais subsídios para decidir, com 

base em dados, fatos e cálculos disponíveis e elaborados durante o estudo. Essa análise também inclui um monitora-

mento de resultados da alternativa escolhida e avaliação de seus resultados com a apresentação de um feedback. 

 

Várias metodologias estão disponíveis para a realização dessa análise, em cada estudo deve ser avaliada a melhor alter-

nativa, isso dependerá das características do problema que se enfrenta. Entre essas especificidades, destaca-se que 

quantificar uma opção refere-se a capacidade de se relacionar, objetivamente, as vantagens e desvantagens da alternati-

va. Em muitas análises não é possível monetizar custos e/ou benefícios, então pode ser realizada uma análise mais 

quantitativa ou qualitativa. 

 
Abaixo estão descritas, de forma resumida, algumas características dessas análises: 

 

a. Análise Custo-Benefício: Considerada como uma ferramenta “default” da análise de 

impacto regulatório. Nesse tipo de análise deve-se monetizar os custos e benefícios 

das alternativas e comparar os resultados. 

 

b. Análise Custo-Padrão: Analisa, basicamente, os custos impostos por determinada 

regulação, inclusive considera o custo de compliance, cumprimento do regulamento. 

 

c. Análise Custo-Eficácia: Consiste na comparação dos custos entre regulações que ge-

ram benefícios iguais ou semelhantes. Após a comparação entre os custos, escolhe-

se a instrução regulatória que possui o menor custo e gera o mesmo benefício. 

 

d. Análise Multicritério: Utilizada quando não é possível quantificar ou monetizar cus-

tos e/ou benefícios. Realiza-se, então, uma análise estabelecendo-se critérios de ava-

liação e atribuindo-se uma ponderação para cada critério e para cada opção em rela-

ção a cada critério. É considerada como uma análise qualitativa 

 

O passo a passo apresentado nesse artigo segue a proposta do Green Book – Guia do Departamento do Tesouro Britâ-

nico e também da OCDE para realização de Análise de Impacto regulatório. Não se propõe que seja adotada a metodo-
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logia utilizada por eles, apenas que sejam seguidas as etapas como uma forma de organizar a análise. Propõe-se que as 

seguintes etapas sejam seguidas: 

 

a. Definir o Problema 

b. Estabelecer os fundamentos; 

c. Elencar os objetivos; 

d. Apresentar opções; 

e. Realizar a análise das opções e seus impactos; 

f. Consulta Pública; 

g. Implementar e Monitorar os resultados; 

h. Avaliar os resultados (após o monitoramento); 

i. Apresentar o feedback. 

 

Essas etapas são descritas em detalhe a seguir: 

 
a. DEFINIR O PROBLEMA: O problema, em geral, tem seu contorno definido pelas consequências de 

uma falha de mercado verificada. Existe algo (uma ameaça) que afeta a sociedade em sua segurança, 

saúde ou bem estar, ou economicamente, que é identificável, incluindo sua origem e consequências. 

Esta ameaça poderá ser controlada de modo a reduzir o risco para a sociedade. É preciso identificar a 

ameaça, os atores envolvidos, a situação em que ocorre e seus aspectos, enfim, todo o contorno da 

questão, separando bem o que é causa ou origem, e as suas consequências.  

 

b. ESTABELECER OS FUNDAMENTOS: Os Fundamentos do estudo devem se basear na “Causa do 

Problema”, ou seja, identificada uma necessidade evidente de intervenção que maximizaria o bem-

estar da sociedade, o governo deve tomar providências, porém faz-se necessária uma clara exposição 

das razões para a intervenção. A base dessa fundamentação, normalmente, está nas deficiências do 

mercado ou em áreas nas quais há claros objetivos distributivos do governo a serem atingidos. O 

mercado apresenta falhas quando não existem condições de produzir, por si só, um resultado eficaz, a 

intervenção buscará resolver o problema 

 

Vale destacar que, na maioria das vezes, uma intervenção governamental pode incorrer em custos e criar distorções 

econômicas. Isso deve ser considerado para determinar se a intervenção em questão se justifica. 

 

c. ELENCAR OS OBJETIVOS 

 

Nessa etapa é importante estabelecer com clareza os resultados e objetivos desejados de uma intervenção, a fim de 

identificar todas as opções eventualmente disponíveis para atingir esses objetivos e resultados. É necessário estabelecer 

metas para ajudar a atingir os objetivos. 

 

QUESTÕES PARA REFLEXÃO: 

 Existe uma necessidade identificada com clareza? 

 A intervenção proposta compensará o custo? (Custos x Benefícios) 

 

Exemplo: 

FATO VERIFICADO: Uma fábrica polui um rio durante seu processo produtivo, pois despeja resíduos sem 

tratamento no corpo hídrico. Nesse caso, verifica-se uma externalidade negativa produzida. A fábrica polui por 

ser mais barato liberar resíduos diretamente no rio do que investir em equipamentos que tratem os resíduos. Por 

outro lado, para a sociedade, há um alto custo social nesse comportamento. 

PROBLEMA: A poluição gerada pela fábrica prejudica a sociedade como um todo, e é uma consequência da 

não internalização dessa externalidade negativa. 

IX Congresso Brasileiro de Regulação - 3ª ExpoABAR
17 e 20 de agosto de 2015, Brasília - DF

986



 

4 

Os resultados são os benefícios finais pretendidos para a sociedade. Com frequência, os objetivos são descritos em 

termos dos resultados desejados. Mas, às vezes, os resultados não podem ser mensurados diretamente será apropriado 

especificar os produtos como passos intermediários para se atingir um resultado final. Produtos são os resultados de 

atividades e podem ser claramente descritos ou mensurados e que estão, de alguma maneira, relacionados aos objetivos 

desejados. 

 

As metas podem ser usadas para ajudar a avançar em termos de desenvolvimento de produtos, obtenção de resultados e 

consecução de objetivos.  

 

d. APRESENTAR AS OPÇÕES 

 

Ao apresentar as opções, um primeiro passo deve ser o de mapear todas as opções disponíveis para se atingir o objetivo 

desejado. Em seguida é importante fazer uma lista reduzida, a fim de manter o controle do processo. A lista reduzida 

deve incluir sempre a opção de “não fazer nada”. As razões para a rejeição de cada opção excluída devem ser registra-

das. 

 

e. REALIZAR A ANÁLISE DAS OPÇÕES E SEUS IMPACTOS 

 

O propósito da análise das opções é apresentar aos tomadores de decisão a gama potencial de ações que existem para 

atingir o mesmo objetivo de política pública, mas demonstrar que as diferentes alternativas possuem uma eficácia e 

consequências diferentes. 

 

e.i Vantagens e Desvantagens das Opções: 

 
Deve-se analisar de forma quantitativa, monetizando ou não, ou qualitativa as vantagens e desvantagens de cada opção. 

Essa análise deve considerar, principalmente, como questões relevantes para o estudo aquelas que podem ser afetadas 

ou afetar a decisão a ser tomada.  

 

Sempre que possível é importante calcular custos e benefícios das opções, considerando-se o período de vida útil dos 

bens, tendo como base os preços de mercado. Custos e benefícios sociais e ambientais devem ser considerados em 

todas as avaliações, mesmo aqueles para os quais não há preço de mercado explícito que se possa tomar como referên-

cia. 

 

Para que seja possível comparar os valores, inclusive ao longo do tempo, a valoração dos custos e benefícios deve ser 

expressa em preços relativos, ou seja, “termos reais” ou “preços constantes” (isto é, em nível geral de preços “de ho-

je”), e não em “termos nominais” ou “preços atuais”. Quando se analisa a movimentação de preços relativos, é útil 

considerar se o valor de um benefício ou de um custo se elevará com o aumento da renda.  

 
 Estimativa de Custos: 

 

Na avaliação e quantificação e/ou monetização de custos, deve-se expressá-los em termos de custos de oportunidade 

correspondentes. O custo de oportunidade de uma determinada alternativa é o resultado associado com a melhor das 

alternativas não escolhidas, ou seja, é o valor da próxima melhor alternativa que é renunciada quando uma alternativa é 

escolhida. Custos já incorridos e irrevogáveis de bens e serviços devem ser ignorados na apreciação. Esses são “custos 

irrecuperáveis”, ou custos afundados. É importante ter em mente que o que importa são os custos sobre os quais ainda 

se pode tomar decisões. 

 
 Estimativa do valor dos benefícios: 

 

O objetivo principal de se atribuir valor aos benefícios é considerar se os benefícios provenientes de uma determinada 

alternativa justificam seus custos e permitir que essas opções sejam sistematicamente comparadas em termos de valores 

líquidos de benefícios ou custos. A regra geral é atribuir valor aos benefícios, mesmo que isso seja claramente imprati-

cável. Mesmo que seja inviável ou impraticável atribuir valor a todos os benefícios de uma proposta, é importante 

identificá-los e, ao menos, quantifica-los ou qualificá-los em relação às diferentes opções. 

 

Destaca-se que, assim como os efeitos diretos da intervenção, também é importante considerar os efeitos mais amplos 

em outras áreas da economia, tais como custos ambientais, que também precisam ser incluídos na apreciação. Em todos 

os casos, esses efeitos mais amplos devem ser claramente descritos e considerados. 
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Assim como no caso de avaliação dos custos, para cálculo dos benefícios também devem ser utilizados preços de mer-

cado reais ou estimados, com exceção a casos de dominação de mercado, monopólios ou oligopólios em que o preço de 

mercado não reflete os reais custos e benefícios, nem o custo de oportunidade. 

 
e.ii Análise Distributiva: 

 

Ao se elaborar qualquer tipo de regulamento ou política pública deve-se ter em mente que isso se traduz em interven-

ção do estado na economia, que mesmo justificada, terá consequências e impactos na sociedade.  

 

Para minimizar esse impacto, ou buscar atingir o objetivo da intervenção de maneira mais eficiente possível, é impor-

tante que se avalie o impacto distributivo de cada opção considerada durante a análise das opções.  

 

Dessa forma, o impacto de um regulamento ou de uma política pública sobre o bem-estar de um indivíduo variará de 

acordo com a sua renda; o fundamento que deve ser utilizado nesse caso significa considerar que R$ 1,00 (um real) 

extra na renda proporcionará mais benefício a uma pessoa carente do que a alguém rico. Na economia, esse conceito é 

conhecido como “utilidade marginal decrescente de consumo adicional”. Dessa forma, políticas que têm como resulta-

do essa política distributiva de crescimento da renda da parte mais carente da população teria um peso maior do que 

outro tipo de política que proporcione o crescimento da renda da parte mais rica. 

 

Uma política destinada a melhorar a eficiência de mercado por meio da correção de falhas de mercado precisa também 

considerar os resultados em termos de equidade.  

 

Assim, segundo o Greenbook, nos casos em que os responsáveis pela análise das opções decidirem não fazer ajustes 

explícitos para impactos distributivos, eles precisam apresentar uma justificativa para a decisão. Esse julgamento deve 

ser fundamentado pelas seguintes considerações: 

 
a. A importância do impacto da análise distributiva para a proposta em questão; 

b. A facilidade com que os impactos distributivos podem ser mensurados; 

c. A escala do impacto associado a um projeto ou uma proposta específica. 

 
e.iii Descontos: 

 

Para que seja possível comparar custos e benefícios advindos de períodos de tempo diferentes é necessário que os valo-

res sejam descontados e levados a um mesmo momento no tempo. É um conceito que diferencia-se do conceito de 

inflação e é baseado na “teoria das preferencias temporais”, em geral, as pessoas preferem receber bens e serviços 

agora e não no futuro. 

 

A taxa de desconto
1
 é usada para converter todos os custos e benefícios em “valor presente” para que possam ser com-

parados. Calcular o valor presente das diferenças entre os fluxos de custos e benefícios fornece o valor presente líquido 

(VPL), que é o principal critério para decidir se a ação do governo pode ser justificada. 

 
e.iv Riscos e Incertezas: 

 

O gerenciamento de riscos deve envolver a identificação antecipada dos possíveis riscos, bem como de mecanismos 

para minimizar a possibilidade de que eles ocorram; monitoramento desses riscos com informações confiáveis e mit i-

gação de consequências adversas dos mesmos, caso se materializem. 

 

Assim, a análise de riscos e incertezas deve ser considerada na análise e para isso os responsáveis pela avaliação das 

opções devem calcular um valor esperado para todos os riscos de cada opção e considerar o quanto cada opção está 

exposta a incertezas futuras. Antes e durante a implementação, devem ser adotadas medidas para prevenir e mitigar 

riscos e incertezas.  

 
e.v Custos e Benefícios não valorados: 

                                                 
1 A decisão sobre o valor utilizado para a taxa de desconto caberá ao técnico que estiver realizando o estudo e deve considerar o 

custo de oportunidade de se investir o referido valor em outra atividade 
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Por fim, sabe-se que muitos custos e benefícios não poderão ser valorados, mas devem ser avaliados, elencados e deve 

ser feita uma análise quantitativa e/ou qualitativa dos mesmos. Eles não devem ser ignorados simplesmente porque não 

é fácil atribuir-lhes valor. Todos os custos e benefícios precisam, portanto, ser claramente descritos em uma análise e 

devem ser quantificados sempre que for possível e significativo. 

 

A técnica normalmente mais usada para comparar custos e benefícios não valorados é a atribuição de pesos e pontua-

ção (às vezes chamada de análise multicritério). O método básico consiste em atribuir pesos aos critérios e depois pon-

tuar as opções em termos do seu desempenho contra os critérios ponderados. Os pontos ponderados são então somados, 

e essas somas podem ser usadas para classificar as opções. Um método ainda mais simples é listar os critérios de de-

sempenho exigidos (às vezes chamados “fatores fundamentais de sucesso”) e avaliar as opções para verificar se elas 

atendem ou não aos critérios. 

 
f. CONSULTA PÚBLICA: 

 

A consulta pública é um instrumento de apoio ao processo decisório e contribui para a transparência das políticas pú-

blicas e regulamentos elaborados pelo setor público. Faz parte de um processo democrático para construção conjunta 

com a sociedade para atingir os objetivos adequados e almejados por todos, atendendo assim às demandas coletivas. 

 

Por meio desse processo de participação, o governo pode contar com a colaboração de todas as partes interessadas no 

assunto que está sendo discutido, pode receber contribuições que partem de uma visão que o governo não consegue ter 

como regulador/fiscalizador. Muitas vezes a visão dada pelo regulado, de quem irá seguir a norma estabelecida colabo-

ra com respostas que podem somar à visão do regulador. 

 

Apesar de estar listado em que deveria ser realizado ao final do processo de análise, a consulta pública também pode 

ser realizada no início, incentivando a participação da população, inclusive com a sugestão de possíveis alternativas 

para solução do problema que está sendo analisado. 

 

Na ANA, o processo formal de consulta pública deve ser realizado seguindo as diretrizes da Resolução ANA nº 

52/2011. 

 

g. IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE RESULTADOS: 

 

Após a avaliação das opções e etapa de consulta pública, o resultado do estudo deve ser submetido ao tomador de deci-

são para que este escolha a melhor alternativa que atende ao objetivo da instituição e à demanda da sociedade. Esta 

decisão final deverá, em seguida, ser convertida em uma solução.  

 

Se foi realizada uma análise de custo-benefício completa, a melhor opção provavelmente será aquela com o maior 

valor presente líquido ajustado para o risco. Na análise de custo-eficácia, a opção com o menor custo presente líquido 

deve ser a melhor, admitindo-se outra vez que as estimativas de custo sejam tão precisas e confiáveis quanto possível. 

 

Se existir um teto orçamentário, deve-se então escolher a combinação de propostas que maximize o valor dos benefí-

cios. A relação entre o valor presente líquido e as despesas que caem dentro dos limites pode ser um guia útil para 

desenvolver a melhor combinação de respostas.  

 

Na prática, outros fatores também afetarão a seleção da melhor opção, em particular, a questão dos custos e benefícios 

não valorados. As técnicas de atribuição de pesos e pontuação são úteis para comparar diversas opções usando os 

mesmos critérios. No entanto, como a pontuação não é expressa em termos monetários, é necessário um julgamento 

para comparar os resultados da atribuição de pesos e pontuação com a necessidade de uma análise de se chegar a uma 

decisão. 

 

É importante que após escolhida a melhor opção e tomada a decisão, seja feito um acompanhamento do desempenho 

com relação ao sucesso de uma política, um programa ou um projeto em atingir seus objetivos e garantir os benefícios 

esperados. Para fins de avaliação, isso significa a coleta sistemática de dados com o estudo realizado e verificar se as 

previsões feitas sobre a forma de resolver o problema se realizaram, verificar se alguma ação do ente público imputou 

uma carga administrativa muito grande ao regulado, se o regulado está seguindo o que foi determinado, e por fim, se a 

solução dada ao problema surtiu todos os efeitos desejados. 
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h. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

 

A avaliação examina o resultado de uma política pública, programa ou projeto em comparação com o esperado e dest i-

na-se a garantir que as lições aprendidas sejam incorporadas ao processo de tomada de decisão. Isso assegura que a 

ação do governo seja continuamente refinada para espelhar a decisão que melhor alcance os objetivos e promova o 

interesse público. 

 

A avaliação exige iniciativa administrativa e monitoramento intensivo. A eficácia de uma avaliação deve depender do 

grau do impacto de uma política, programa ou projeto e, até certo ponto, do nível de interesse público. A atividade a ser 

avaliada precisa ser especificada com clareza.  

 
i. FEEDBACK 

 

Consiste na apresentação de um relatório avaliando o resultado previsto no AIR, com metas e objetivos e o que real-

mente aconteceu após a implementação de determinada alternativa. Ressalta-se a importância de um feedback compa-

rativo com o objetivo de um melhoramento contínuo das políticas adotadas pelo governo. 

 
SEÇÃO 2: Metodologia Estudo de Caso – Análise de Impacto Regulatório – Aplicação de Metodologia ao Estu-

do de Caso da Inspeção Especial em Segurança de Barragens 

 

A promulgação da Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barra-

gens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação 

de resíduos industriais e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB). Nesse con-

texto, a PNSB trouxe responsabilidades ao empreendedor – agente privado ou governamental com direito real sobre as 

terras onde se localizam a barragem e o reservatório ou que explore a barragem para benefício próprio ou da coletivi-

dade – e para a entidade fiscalizadora, estabelecida de acordo com a finalidade da barragem e a origem de sua autoriza-

ção, licenciamento ou outorga para implantação, considerando o domínio do curso d'água barrado. Essa política foi 

criada com o intuito de garantir a observância de padrões de segurança de barragens, de maneira a reduzir a possibili-

dade de acidentes e suas consequências.  

 
A ANA, como entidade outorgante do direito de uso dos recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, 

inclusive para a finalidade de acumulação de água, fica responsável por fiscalizar a segurança das barragens existentes 

em cursos d'água sob sua jurisdição (exceto daquelas que têm como uso preponderante o aproveitamento hidrelétrico) e 

por manter o cadastro atualizado dessas barragens, com identificação dos empreendedores, para fins de incorporação ao 

SNISB. Assume ainda as atribuições de organizar, implantar e gerir o SNISB, de promover a articulação entre os ór-

gãos fiscalizadores de barragens, e de coordenar a elaboração do Relatório de Segurança de Barragens. A configuração 

da PNSB pode ser vista na Figura 2B.1. 
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Figura 1 - Configuração da PNSB – seus instrumentos, atores e papéis 

Atualmente no Brasil são 45 as entidades fiscalizadoras da segurança de barragens: ANEEL, ANA, DNPM IBAMA, 

15 órgãos estaduais gestores de recursos hídricos e de meio ambiente, 12 órgãos estaduais gestores de recursos hídricos 

e 12 órgãos estaduais gestores de meio ambiente.  

 

Considerando o levantamento realizado para o Relatório de Segurança de Barragens 2011 

(http://arquivos.ana.gov.br/cadastros/barragens/Seguranca/RelatorioSegdebarragens_2011_Completo.pdf), há mais de 

13.000 barragens cadastradas pelas entidades fiscalizadoras de segurança de barragens no Brasil. 

 

De acordo com o Cadastro de Barragens Outorgadas pela ANA, até dezembro de 2013 existiam 121 barragens cadas-

tradas sob domínio da União, que devem ser alvo de fiscalização para garantir a sua segurança. Desse universo, 65 % 

tem capacidade entre 0,5 hm³ e 3hm³, 27% tem capacidade declarada entre 3 hm³ e 75 hm³ e 11% acima de 75 hm³. É 

importante observar que além desse conjunto de barragens cadastradas existem outras em rios de domínio dos estados, 

situadas a montante dessas, que se não sofrerem processo de fiscalização e monitoramento podem impactar as cadas-

tradas em rios de domínio da União. 

 

Em um contexto mais amplo, a Agência Nacional de Águas (ANA) relacionou 476 reservatórios de maior porte, em 

onze das doze regiões hidrográficas brasileiras e chegou a 481 km³ de armazenamento total e 39.500 km² de área por 

eles alagada. Em particular, 205 desses reservatórios servem a usinas hidrelétricas, armazenando 447 km³ (dos quais, 

299 km³ correspondem ao chamado volume útil) e ocupando a área de 37.000 km². As informações foram coletadas 

junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), ao Operador Nacional do Sistema (ONS) e à própria Agência 

Nacional de Águas (“Base de Dados dos Reservatórios do Nordeste com capacidade superior a 10 hm³”, ANA, 2011, 

além do Atlas Brasil - “Abastecimento Urbano de Água”, ANA, 2010, para regiões metropolitanas). (Gomide, 2012) 

 

Essas barragens estão espalhadas pelo território do país sujeitas às mais variadas condições climatológicas. Em Minas 

Gerais, região Sudeste, por exemplo, as barragens estão submetidas a variância climática que impõe um regime pluvial 

intenso nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Há registros históricos de desastres ambientais nesse estado, como 

o ocorrido em 2007 em que uma barragem de acumulação de rejeitos de mineração rompeu e vazou 2 bilhões de litros 

de lama – resultado da lavagem de bauxita – no rio Fubá, afluente do rio Muriaé, que transbordou e inundou a cidade 

de Miraí (MG). Por outro lado, existem várias barragens na região nordeste que estão sujeitas a períodos de estiagem 

proeminentes e períodos de chuvas concentrados. 
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A Lei nº 12.334/2010 é a legislação primária no caso da PNSB. Alguns de seus artigos não são autoaplicáveis e, por-

tanto, a própria lei impõe que as entidades fiscalizadoras definam e detalhem as condições de sua aplicação. 

 

Os atos normativos, resultantes da regulamentação dos artigos da Lei nº 12.334/2010, elaborados e publicados pelas 

entidades fiscalizadoras da segurança de barragens ou pelo CNRH podem ser considerados como legislação subordina-

da. 

 

Foi realizada internamente na Agência uma consulta jurídica para identificar os artigos da Lei que deveriam ser, a 

princípio, regulamentados. Dessa análise resultou a indicação dos artigos apresentados na Tabela 1, onde também são 

informados o andamento desse trabalho na ANA, em outras entidades fiscalizadoras e no Conselho Nacional de Recur-

sos Hídricos (CNRH), e os normativos já publicados. Dentre os artigos apontados, destaca-se para este trabalho o art. 

9º que versa sobre as Inspeções de Segurança Especial ou Inspeções Especiais de Segurança de Barragens (IE). 

  

Tabela 1: Regulamentos – situação atual 

Art. da 

Lei 

12.334/

10 

Insti-

tuição 
Objeto Regulamento 

Art. 7° CNRH 

Classificação das 

barragens quanto 

à categoria de 

risco, ao dano 

potencial associa-

do e ao volume.  

Resolução CNRH Nº 143, de 10 de julho de 2012 (seção 1 do 

D.O.U de 4 de setembro de 2012). Estabelece critérios gerais 

de classificação de barragens por categoria de risco, dano po-

tencial associado e pelo volume do reservatório, em atendimen-

to ao art. 7° da Lei n° 12.334, de 20 de setembro de 2010.  

Art. 8° 
ADA-

SA 

Estabelece o Pla-

no de Segurança 

da Barragem 

Resolução nº 10, de 13 de maio de 2011. Estabelece procedi-

mentos gerais para requerimento e obtenção de registro e ou-

torga para implantação e regularização de barragens em corpos 

de água de domínio do Distrito Federal e em outros delegados 

pela União. 

Art. 8° 

e 10 

ANA 

Plano de Segu-

rança da Barra-

gem (PSB) e 

Revisão Periódica 

de Segurança de 

Barragem 

(RPSB). 

Resolução ANA Nº 91, de 02 de abril de 2012 (seção 1 do 

D.O.U de 11 de abril de 2012). Estabelece a periodicidade de 

atualização, a qualificação do responsável técnico, o conteúdo 

mínimo e o nível de detalhamento do Plano de Segurança da 

Barragem e da Revisão Periódica de Segurança da Barragem, 

conforme art. 8°, 10 e 19 da Lei n° 12.334 de 20 de setembro 

de 2010.  

DNPM 

Portaria DNPM Nº 416, de 03 de setembro de 2012 (seção 1 do 

D.O.U de 5 de setembro de 2012). Cria o Cadastro Nacional de 

Barragens de Mineração e dispõe sobre o Plano de Segurança, 

Revisão Periódica de Segurança e Inspeções Regulares e Espe-

ciais de Segurança das Barragens de Mineração, conforme a 

Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Segurança de Barragens. 

INE-

MA 

Portaria INEMA Nº4672, de 28 de março de 2013 (seção 1, 

p.33, do D.O.E. da Bahia, de 29 de março de 2013). Estabelece 

a periodicidade de atualização, a qualificação do responsável 

técnico, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do Plano 

de Segurança da Barragem e da Revisão Periódica de Seguran-

ça da Barragem de acumulação de água, conforme art. 8°, 10 e 

19 da Lei n° 12.334 de 20 de setembro de 2010. 

Art. 8°, 

11, 12 
DNPM 

Plano de Ação de 

Emergência (PA-

E) 

Portaria DNPM Nº 526-de 11 de dezembro de 2013. Estabelece 

a periodicidade de atualização e revisão, a qualificação do 

responsável técnico, o conteúdo mínimo e o nível de detalha-

mento do Plano de Ação de Emergência das Barragens de Mi-

neração (PAEBM), conforme art. 8°, 11 e 12 da Lei n° 12.334, 

de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional 

de Segurança de Barragens (PNSB), e art. 8º da Portaria nº 416, 

de 3 de setembro de 2012 
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Art. 9° 

ANA 
Inspeção de Segu-

rança Regular de 

Barragens  

 

 

Inspeções de 

Segurança Regu-

lar e Especial de 

Barragens 

Resolução ANA Nº 742, de 17 de outubro de 2011 (seção 1 do 

D.O.U de 27 de outubro de 2011). Estabelece a periodicidade, 

a qualificação da equipe responsável, o conteúdo mínimo e o 

nível de detalhamento das inspeções de segurança regulares de 

barragem, conforme art. 9° da Lei n° 12.334 de 20 de setembro 

de 2010. 

DNPM 

Portaria DNPM Nº 416, de 03 de setembro de 2012 (seção 1 do 

D.O.U de 5 de setembro de 2012). Cria o Cadastro Nacional de 

Barragens de Mineração e dispõe sobre o Plano de Segurança, 

Revisão Periódica de Segurança e Inspeções Regulares e Espe-

ciais de Segurança das Barragens de Mineração conforme a Lei 

nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que dispõe sobre a Polí-

tica Nacional de Segurança de Barragens. 

INE-

MA 

Inspeção de Segu-

rança Regular de 

Barragens  

Portaria INEMA Nº4673, de 28 de março de 2013 (seção 1, 

p.35, do D.O.E. da Bahia, de 29 de março de 2013). Estabelece 

a periodicidade, a qualificação da equipe responsável, o conte-

údo mínimo e o nível de detalhamento das inspeções de segu-

rança regulares de barragem de acumulação de água, conforme 

art. 9° da Lei n° 12.334 de 20 de setembro de 2010. 

Art. 20, 

XII 
CNRH 

Diretrizes para 

implementação da 

PNSB 

Resolução CNRH Nº 144, de 10 de julho de 2012 (seção 1 do 

D.O.U de 4 de setembro de 2012). Estabelece diretrizes para 

implementação da Política Nacional de Segurança de Barra-

gens, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema 

Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, em 

atendimento ao art. 20 da Lei no 12.334, de 20 de setembro de 

2010, que alterou o art. 35 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 

1997. 

 

Os regulamentos produzidos pelo CNRH, no âmbito da PNSB, dizem respeito a todos os órgãos fiscalizadores e a 

todos os empreendedores de barragens no país. 

 

Os regulamentos produzidos pela ANA destinam-se somente às barragens por ela outorgadas para acumulação de água 

em reservatórios artificiais e cujo uso preponderante não seja a geração hidrelétrica, e deverão ser atendidos por seus 

empreendedores. Cada entidade fiscalizadora emitirá regulamentos direcionados a barragens e empreendedores por elas 

regulados e fiscalizados. No entanto, é importante que os regulamentos não sejam conflitantes uma vez que há empre-

endedores, públicos em especial, com barragens em mais de um estado (Figura 1). 
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Figura 1: exemplo de empreendedor regulado por mais de uma entidade fiscalizadora, uma federal e as demais estadu-

ais. 

 

Há no Brasil um grande número de barragens de empreendedores de pequeno porte com recursos limitados e pouco 

conhecimento técnico para realização ou mesmo contratação de serviços técnicos de segurança de barragens. 

 

Empreendedores de barragens de pequeno porte, porém com dano potencial (dano que pode ocorrer devido a rompi-

mento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento de uma barragem) associado médio ou alto seriam en-

quadrados na Política Nacional de Segurança de Barragens. O normativo aprovado poderá então trazer gastos extras 

que podem ser significativos para pequenos empreendedores, que são, em geral, irrigantes de pequenos empreendimen-

tos agrícolas, em regiões semiáridas, ou mesmo prefeituras de municípios com baixos indicadores socioeconômicos e 

sem pessoal especializado para a realização das inspeções e assinatura dos relatórios técnicos. 

 

Da mesma forma, uma grande quantidade de barragens de médio e grande porte foi construída por instituições públi-

cas, que hoje se encontram com deficiência de pessoal técnico especializado, e dotadas de pouco ou nenhum recurso 

para manutenção e conservação das suas barragens e infraestrutura hídrica em geral, situação que já perdura por déca-

das. Esses são empreendedores públicos que também passariam a atender o normativo, sujeitando-se a penalidades por 

não cumprimento. Assim, o setor público também poderia ser incluído como setor afetado economicamente.  

 

Por outro lado, há um mercado de consultoria especializada em segurança de barragens com clientes tradicionalmente 

grandes que são donos de barragens para geração hidrelétrica. Esses profissionais cobram honorários consideráveis 

para a realização de qualquer serviço técnico. 

 

A Lei nº 12.334/2010, em seu art. 9º, diz que a inspeção de segurança especial terá 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. Diz ainda que a inspeção de segurança especial será ela-

borada, conforme orientação do órgão fiscalizador, por equipe multidisciplinar de especialistas, em função da categoria 

de risco e do dano potencial associado à barragem, nas fases de construção, operação e desativação, devendo conside-

rar as alterações das condições a montante e a jusante da barragem.  
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A definição do que seriam as inspeções especiais, no caso das barragens reguláveis pela ANA, deverá ser feita de for-

ma detalhada pela ANA. Ao empreendedor da barragem, conforme o art. 17 da Lei nº 12.334/2010, cabe realizar 

as inspeções de segurança previstas no art. 9º, assim como as demais ações de segurança da barragem. 

 

Como o próprio nome diz, essas inspeções seriam realizadas em condições especiais em contraponto às inspeções regu-

lares, já regulamentadas pela ANA (Resolução ANA nº 742/2011).  

 

Com o apoio do Projeto de assessoria técnica do Banco Mundial e do agrupamento COBA/Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC/Portugal), entidades internacionais renomadas em segurança de barragens, foram definidas as 

características da inspeção especial e em que situações poderia ser necessária. 

 

Para fins do presente estudo de AIR, podem ser consideradas as seguintes situações em que deverá ser realizada uma 

inspeção de segurança especial (IE): 

 

 Para todas as barragens enquadradas na PNSB deve-se realizar uma inspeção especial detalhada por ocasião 

da Revisão Periódica de Segurança. 

 Para as barragens com dano potencial alto, independente do risco 

a) Quando verificada anomalia considerada grave durante uma inspeção regular ou durante atividades 

de rotina de operação e manutenção da barragem; 

b) Sempre que se preveja um deplecionamento rápido do reservatório de barragens: 

c) Após a ocorrência de eventos extremos, tais como cheias superiores à cheia de projeto, sismos e se-

cas prolongadas; 

d) Em situações de descomissionamento ou abandono da barragem; 

e) Em situações de sabotagem. 

 Para as barragens com altura de maciço maior ou igual a 15 m e capacidade total do reservatório maior ou i-

gual a 3 milhões de metros cúbicos, independentemente do dano potencial associado, considera-se importante 

realizar uma inspeção especial nas seguintes situações 

a) Antes do final da construção da barragem, quando, sem afetar a segurança e funcionalidade da obra, 

seja possível promover um enchimento parcial do reservatório; 

b) Após o primeiro enchimento do reservatório, ou durante esse enchimento, no caso de haver patama-

res de enchimento, quando eles são atingidos. 

1. A inspeção de segurança especial da barragem deve incluir, no mínimo, as seguintes atividades: 

 Análise de todos os documentos disponíveis para consulta sobre barragem; 

 Realização da inspeção de campo; 

 Avaliação e apresentação dos resultados. 

 

A inspeção de segurança especial da barragem abrange a área que contém a barragem, suas estruturas associadas, o 

reservatório, e a região a jusante potencialmente afetada por eventual ruptura da barragem Poderá exigir a participação 

de mais de um especialista, para cobrir áreas distintas do conhecimento – como estruturas de concreto, tecnologia de 

concreto, geotecnia, hidráulica, hidrologia, hidroeletromecânica, geologia. Além destes contará com equipe de apoio 

formada por topógrafo, laboratorista, desenhista cadista e inspetor de campo. 

 

A inspeção especial poderá apontar anomalias a serem corrigidas para evitar possíveis acidentes. As inspeções especi-

ais deverão ser contratadas pelo empreendedor da barragem. O produto final deverá ser o Relatório Final da Inspeção 

Especial, a ser elaborado pela equipe especialista, e que deve conter parecer conclusivo sobre a condição da barragem e 

o seu nível de perigo, recomendações e medidas detalhadas para mitigação e solução dos problemas encontrados e/ou 

prevenção de novas ocorrências, incluindo cronograma para implementação. 

CONTEXTUALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROBLEMA: 

Vulnerabilidade das barragens - possibilidade de rompimento das barragens devido à ocorrência de eventos de causas 

externas (cheias, secas, tremores, abalos e sabotagens), durante as fases de construção, enchimento e esvaziamento, 

pelo aparecimento de anomalias graves pelo simples desgaste ao longo do tempo. 

 

O rompimento de uma barragem pode causar danos econômicos, sociais, ambientais e perdas de vidas humanas. 

 

O resultado que se busca pelo estabelecimento de regras para a realização da Inspeção Especial que poderá ser realiza-

da em qualquer dessas situações e por ocasião da revisão periódica, a ser feita a cada cinco anos, como forma de con-

tribuir para minimizar, ou tornar quase nulo, o risco de rompimento de uma barragem e eliminar a possibilidade de 
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perda de vidas ou de bens materiais advindos de um possível acidente. Essas regras devem ser estabelecidas de modo a 

que se criem incentivos para a realização da inspeção. 

 

FUNDAMENTOS: 
As causas identificadas e decorrentes da importância de se realizar uma Inspeção Especial de Segurança de Barragens 

estão relacionadas diretamente à necessidade do governo intervir na economia, ou seja, têm relação com as falhas de 

mercado relacionadas ao problema. 

 

No caso específico, as falhas de mercado identificadas foram: 

 
 Assimetria de Informação: Sem a realização de uma inspeção especial de segurança em uma barragem não é 

possível saber se há anomalias que podem dar origem ao seu rompimento. As informações sobre a barragem, 

os dados importantes referentes às condições das estruturas do empreendimento, devem estar disponíveis às 

entidades fiscalizadoras. Também devem ser elencadas medidas a serem tomadas de acordo com a conclusão 

do relatório final de inspeção especial, de modo a que o empreendimento se mantenha com uma classificação 

de risco que não ofereça perigo de perda de vida ou de danos às infraestruturas existentes a jusante da barra-

gem.  

A necessidade de se disciplinar a IE buscará eliminar um outro tipo de informação assimétrica, que ocorre en-

tre o dono do empreendimento e o profissional que realizará esse serviço. Quanto maior a transparência em re-

lação às etapas que devem ser atendidas para realizar a inspeção, menor o problema de informação assimétrica 

e mais transparente e competitivo será esse processo. 

 

 Externalidades Negativas: Pela Lei nº 12.334/2010, a responsabilidade pela manutenção da barragem e rea-

lização de inspeções de segurança é do proprietário do empreendimento, bem como os custos inerentes ao 

processo. Dada essa obrigação e responsabilidade, a negligência do proprietário do empreendimento poderá 

causar danos à toda a população à jusante da Barragem, fixada na área possivelmente afetada pelo rompimen-

to. Verifica-se assim, que a existência da Barragem beneficia apenas o proprietário, enquanto os custos de um 

possível rompimento poderão recair sobre diversas pessoas e empreendimentos, além do próprio empreende-

dor da barragem, sendo os custos sociais maiores do que o benefício privado.  

 

OBJETIVOS 

O objetivo de uma intervenção do governo é a redução dessas falhas de mercado, estabelecendo regras para que se 

obtenham informações realistas sobre o estado de conservação das barragens, que obriguem o proprietário a realizar 

qualquer reparo indicado pela inspeção possibilitando assim reduzir o risco da ocorrência de um acidente e as externa-

lidades negativas. 

 

ALTERNATIVAS PARA INTERNALIZAÇÃO DE CUSTOS 

 

As alternativas propostas nessa etapa do trabalho buscam, inicialmente, solucionar o problema das falhas de mercado. 

A avaliação quanto à legalidade de cada alternativa será feita na etapa de Apreciação do AIR.  

 

Sobre a forma de resolver o problema das externalidades negativas, a teoria econômica orienta que esse caso de falha 

de mercado deve ser solucionado por meio da internalização dos custos sociais pelo agente privado. Existem algumas 

opções para essa internalização de custos: 

 
 Custo da Inspeção Especial deverá ser arcado pelo responsável pelo empreendimento mediante o es-

tabelecimento de regras para que o empreendedor realize a IE com aplicação de penalidades para o 

caso da não realização da IE. Essa solução dá incentivos a resolver o problema da Informação Assi-

métrica e das Externalidades Negativas. Nesse caso, deve-se ter em mente a necessidade de que a en-

tidade fiscalizadora verifique, periodicamente, e aplique as medidas cabíveis ao empreendedor que 

não estiver cumprindo as regras estabelecidas. 

 Caso se verifique a impossibilidade ou inviabilidade do empreendedor arcar com os custos da IE, su-

gere-se que o Governo Federal, ou a sociedade afetada, poderiam arcar com o custo da Inspeção Es-

pecial, por meio do órgão fiscalizador ou outra entidade realizando a inspeção, de modo a garantir a 

realização da IE.  

 

O objetivo da internalização desses custos e, consequentemente, dessas externalidades negativas é tornar o processo 

mais eficiente, à medida que todos os beneficiados compartilharão as despesas. Nesse caso, em que há um rateio dos 
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custos entre os beneficiados e a inspeção é realizada por um terceiro, não existiria a possibilidade de não realização da 

inspeção. 

 

APRESENTAR OPÇÕES E REALIZAR UMA ANÁLISE DE SEUS IMPACTOS: 

Nessa etapa do processo, serão mapeadas todas as opções disponíveis para se atingir o objetivo desejado – aumentar a 

segurança e minimizar as falhas de mercado –, analisando-se os prós e contras de cada opção e apresentando o cálculo 

dos custos e benefícios. 

 

A análise e o cálculo a ser realizado considerou o número de barragens existentes no país, fiscalizadas pela ANA, com 

Dano Potencial Alto - DPA
2
, avaliando-se a necessidade de realização de uma IE por barragem. 

 

Alternativas para detalhamento e orientação sobre a IE  

Foram identificadas as seguintes opções disponíveis para tratar a questão da IE: 

 Não fazer Nada; 

 Emitir ofício aos empreendedores com instruções e orientação para a realização das IEs; 

 Ações de capacitação sobre como realizar uma IE; 

 Elaborar um Manual de Boas Práticas Regulatórias em Segurança de Barragens; 

 Regulamentar a Inspeção Especial de Segurança de Barragens por meio de uma Resolução ANA a-

provando o Manual de Boas Práticas Regulatórias em Segurança de Barragens, enquadrando o não 

cumprimento nas penalidades da Lei nº 9.433/1997; 

 Regulamentar a Inspeção Especial de Segurança de Barragens por meio de uma Resolução ANA a-

provando o Manual de Boas Práticas Regulatórias em Segurança de Barragens, com regulamento es-

pecífico de penalidades pelo não cumprimento. 

 

Ao se elencar as alternativas de solução do problema verifica-se que a maioria das opções inclui a imposição de regras 

para garantir a segurança do empreendimento. Para a elaboração dessas regras, independentemente da forma como será 

feito, alguns questionamentos surgem, como por exemplo: 

 

Quem deve providenciar a realização da IE? 
a. O Empreendedor; 

b.  O Governo Federal, por meio de entidade específica; 

c. O Governo Federal, por meio da entidade fiscalizadora. 

 

Quem deve arcar com os custos da IE? 

a.  O Empreendedor; 

b.  O Governo Federal; 

c. Os diretamente afetados por um eventual rompimento da barragem. 

 

Sabe-se que, no caso de segurança de barragens no Brasil, a maior parte dessas perguntas já estão definidas pela legis-

lação ordinária. Porém, vale a pena a reflexão, principalmente porque, dependendo do resultado do estudo, pode-se 

propor a alteração dessas definições previamente estabelecidas. 

 

A tabela 2 apresenta uma análise qualitativa dos custos, benefícios e consequências de cada uma das opções disponí-

veis. Quando possível esses custos e benefícios serão expressos em valores monetários, caso essa opção não seja viável 

será feita uma análise qualitativa.

                                                 
2
 As barragens classificadas como de DPA alto são as que ameaçam causar perdas de vida maiores prejuízos socioeco-

nômicos e ao meio ambiente. 
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Tabela 2. Opções de interferência, seus custos, benefícios e incertezas 

Opções Custos  Benefícios Riscos e Incertezas 

Não fazer nada 

1. Custos públicos e privados advindos de 

um possível rompimento (danos a proprie-

dades e à infraestrutura existente). 

2. Custos de possíveis danos – perdas de 

vidas e patrimônio. 

3. Possível responsabilização por omissão 

da entidade reguladora pelo Ministério 

Público. 

4. Não solucionar os problemas advindos 

das falhas de mercado observadas. 

1.Não é imputado o custo de uma IE. 

2.Não há custos administrativos para o setor público 

relativos à IE. 

1.Alto risco de ocorrência de 

um evento adverso com a 

barragem e grande incerteza 

sobre o estado dos empreen-

dimentos 

Emissão de Ofício aos 

empreendedores com 

instruções e orientações 

para a realização dessas 

inspeções 

1. Custos Administrativos para o regula-

dor. 

2. Custos de seguir as regras do ofício. 

3. Soluciona parte dos problemas advindos 

das Falhas de mercado observadas (reduz a 

assimetria de informação). 

4. Pequeno grau de enforcement. 

5. Custo da IE para o empreendedor. 

1.Redução do risco de ocorrência de um evento 

2. O regulador/fiscalizador não está se eximindo da 

responsabilidade de detalhar a IE. 

1.Redução do risco de ocor-

rência de um evento. 

2. A redução da incerteza 

ocorrerá se o responsável pela 

IE seguir as orientações e 

encaminhar informações ao 

órgão fiscalizador. 

Elaboração de Manual de 

Boas Práticas Regulató-

rias em Segurança de 

Barragens 

1. Custos Administrativos para o Regula-

dor na elaboração do manual. 

2. Custos de empreender as boas práticas 

do Manual. 

3. Pequeno grau de enforcement. 

4. Custo da IE para o empreendedor. 

1. Redução do risco de ocorrência de um evento adver-

so 

2. O regulador/fiscalizador não está se eximindo da 

responsabilidade de detalhar a IE. 

3. Soluciona parte dos problemas advindos das Falhas 

de mercado observadas (reduz a assimetria de infor-

mação). 

1. Redução do risco de ocor-

rência de um evento adverso 

com a barragem. 

2. A redução da incerteza 

ocorrerá se o responsável pela 

IE seguir as orientações do 

Manual e encaminhar infor-

mações à entidade regulado-

ra/fiscalizadora. 

Ações de Capacitação com 

o manual 

1.Custos de realização dessas ações para o 

regulador 

2. Pequeno grau de enforcement. 

3. Custo de elaboração do manual e dos 

cursos de capacitação para o regulador. 

4. . Custo da IE para o empreendedor 

5. Soluciona parte dos problemas advindos 

das Falhas de mercado observadas (reduz a 

assimetria de informação). 

6. Pequeno grau de enforcement. 

1. Redução do risco de ocorrência de um evento. 

2. O regulador/fiscalizador não está se eximindo da 

responsabilidade de detalhar a IE. 

 

1. Redução do risco de ocor-

rência de um evento. 

2. A redução da incerteza 

ocorrerá se o responsável pela 

IE seguir as orientações do 

Manual e encaminhar infor-

mações ao órgão fiscalizador. 

Regulamentar a IE por 

meio de uma Resolução 

1. Custo de elaboração de manuais para o 

regulador. 

1. O Regulador/Fiscalizador não está se eximindo da 

responsabilidade de detalhar a IE. 

1. Redução do risco de ocor-

rência de um evento. 
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ANA aprovando o Manu-

al de Boas Práticas Regu-

latórias em Segurança de 

Barragens, enquadrando 

o não cumprimento nas 

penalidades da Lei 

9.433/1997 

2. Custo da IE para o empreendedor. 

3. Custo de elaboração de manuais para o 

regulador 

4. Médio grau de enforcement decorrente 

da possiblidade de punições pelo órgão 

fiscalizador com penas brandas. 

2. Soluciona os problemas advindos das Falhas de 

mercado observadas (reduz a assimetria de informação 

e traz eficácia no cumprimento da IE, eliminando a 

externalidade negativa). 

2. A redução da incerteza 

ocorrerá se o responsável pela 

IE seguir as orientações do 

Manual e encaminhar infor-

mações ao órgão fiscalizador 

Regulamentar a IE por 

meio de uma Resolução 

ANA aprovando o Manu-

al de Boas Práticas Regu-

latórias em Segurança de 

Barragens, com regula-

mento específico de pena-

lidades pelo não cumpri-

mento 

 

1. Custo de elaboração de manuais para o 

regulador. 

2. Custo da IE para o empreendedor. 

3. Custo de elaboração de manuais para o 

regulador 

 

1. Tanto a população quanto o empreendedor serão 

beneficiados, pois com a redução de risco de um aci-

dente, reduz-se o risco de perdas para a população a 

jusante e de perdas para o empreendedor 

2. O Regulador/Fiscalizador não está se eximindo da 

responsabilidade de detalhar o que é a IE. 

3. Soluciona os problemas advindos das Falhas de 

mercado observadas (reduz a assimetria de informação 

e traz eficácia no cumprimento da IE, eliminando a 

externalidade negativa). 

4. Alto grau de enforcement decorrente da possiblidade 

de punições mais severas. 

1. Redução do risco de ocor-

rência de um evento. 

2. A redução da incerteza 

ocorrerá se o responsável pela 

IE seguir as orientações do 

Manual e encaminhar infor-

mações ao órgão fiscalizador. 
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Atribuição de valores às Vantagens e Desvantagens das Opções: 

Nessa análise em estudo foram considerados os custos e benefícios relevantes para o estudo e que podem afetar a deci-

são a ser tomada para disciplinar o tema.  

 

Estimativa de Custos: 

Os Custos de uma IE são os custos de contratação da inspeção para cada categoria de barragem, dessa forma o custo 

pode ser verificado por empreendimento, ou de forma global, quando somam-se os valores de inspeção em cada em-

preendimento. 

 

Estimativa do custo de realização da IE. 

O esforço de trabalho (tempo de dedicação) da equipe multidisciplinar de especialistas e sua composição é função do 

material de que é constituída a barragem (concreto, aterro ou mista), de seu porte (pequena, média ou grande) e da 

existência ou não de instrumentação na barragem. Para esta estimativa são utilizadas as tabelas auxiliares fornecidas 

pelo Projeto de Assessoria Técnica do Banco Mundial e do agrupamento COBA/Laboratório Nacional de Engenharia 

Civil (LNEC/Portugal), apresentadas no anexo.   

 

Para facilitar a sistematização para o cálculo dos custos, a classificação do porte das barragens, em pequeno, médio ou 

grande poderá seguir o proposto pelas Normas Francesas e pelo Boletim da ICOLD nº 157, que utilizam o Fator X 

expresso por: 

 Fator X=H
2
√V 

em que H é a altura da barragem e V a capacidade do reservatório em hm
3
. 

 

A tabela 1 do Anexo apresenta as faixas de valores para a classificação do porte das barragens. Observa-se que o limite 

inferior do fator X para a barragem de grande porte, que, originalmente, conforme a fonte é 400, foi alterado para 390, 

que é o fator X resultante para uma barragem com h = 15m e capacidade = 3hm³, que são valores de referência usados 

pela Lei nº 12.334/2010. 

 
Tabela 3: Proposta de classificação de barragens em função do fator X 

Classe 

Da barragem 

Fator X=H
2
√V 

Pequeno Porte <200 

Médio Porte 200≤X<390 

Grande Porte X≥390 

 

Cálculo do custo de uma IE 

Para o cálculo do custo de uma IE, é suficiente conhecer o porte da barragem e saber se ela tem instrumentação ou não. 

O tipo do material de construção da barragem apenas influirá na especialidade de um dos engenheiros a serem chama-

dos, o geotécnico ou o de concreto estrutural, mas esta diferença de especialidade não tem impacto no custo.  

 

Para o cálculo do custo do total de IEs a serem realizadas ao longo da vida útil de cada barragem, é necessário ter em 

conta, além do porte da barragem, também o Dano Potencial Associado (DPA), segundo o que está descrito no parágra-

fo 21 sobre as situações nas quais devem ser realizadas uma IE, como recomendação de boas práticas. 

 

Da combinação das características de porte e DPA e considerando as recomendações do parágrafo 21, resultam seis 

tipos de barragens para quantificação do custo total de realização de IEs ao longo da vida útil das barragens, conforme 

mostra a tabela 4. 
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Tabela 4: Tipos de barragens e frequência de realização de IEs 

Tipo Porte DPA 

Revisão 

Periódica 

(em 50 

anos) 

Antes do final 

da construção  

Após o pri-

meiro en-

chimento  

Devido 

a even-

to ad-

verso 

Qde IEs 

em 50 anos 

Tipo 

1 pequeno alto 10     2 12 

Tipo 

2 médio alto 10     2 12 

Tipo 

3 grande alto 10 1 1 2 14 

Tipo 

4 pequeno médio ou baixo 10     

 

10 

Tipo 

5 médio médio ou baixo 10     

 

10 

Tipo 

6 grande médio ou baixo 10 1 1 

 

12 

 

Estima-se que, pelas regras estabelecidas, uma IE será realizada a cada cinco anos para todos os tipos de barragens 

quando da Revisão Periódica. Para as barragens de grande porte a IE será ainda realizada mais duas vezes (antes do 

final da construção e após o primeiro enchimento do reservatório). Para as barragens com DPA alto, seria recomendá-

vel ainda uma IE em qualquer de cinco situações que poderão ou não acontecer, e que à exceção da situação de desco-

missionamento, quatro são na verdade imprevisíveis. Sendo assim, para estas barragens com DPA alto foram acrescen-

tadas mais duas realizações ao longo de sua vida útil. A tabela 4 mostra as quantidades estimadas de IEs para cada tipo 

de barragem ao longo de sua vida útil. 

 

No cadastro de barragens fiscalizáveis pela ANA, atualmente (situação de 2013), constam 121 barragens, sendo que 

onze delas não se enquadram na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), por seu porte e pelo Dano Po-

tencial Associado (DPA) classificado como baixo.  

 

Das 110 barragens que estão no escopo da PNSB, 46 são de grande porte, 11 de médio porte e 57 de pequeno porte. 

Com relação à classificação quanto ao DPA, há 94 com DPA alto, quatro com DPA médio e seis com DPA baixo. Não 

há certeza da informação sobre existência ou não de instrumentação para todas as barragens. 

 

O Cálculo do custo da IE foi realizado tendo como base estudos fornecidos pelo Banco Mundial em trabalho de consul-

toria, consta em arquivo eletrônico e também é apresentado no Anexo 2ª dessa NT. Uma síntese desse arquivo é apre-

sentada abaixo na tabela 5 abaixo. 

Tabela 5: cálculo de Custo de uma IE. 

Tipo Qde IE 
Qde do 

tipo 

Nivel médio 

(H.dia) 

Nível superior 

(H.dia) 
Custo por tipo (R$) Total  (R$) 

Tipo 1 12 48 4 12 37.800,00 453.600,00 

Tipo 2 12 11 6 18 56.700,00 680.400,00 

Tipo 3 14 45 8 25 78.300,00 1.096.200,00 

Tipo 4 10 9 4 12 37.800,00 378.000,00 

Tipo 5 10 0 6 18 56.700,00 567.000,00 

Tipo 6 12 1 8 25 78.300,00 939.600,00 

 

Para tornar possível as realizações do cálculo de custos foram necessárias algumas simplificações
3
: 

 
i. Utilização da 5 - Número de homens.dia para a realização atividades objeto do contrato – supôs-se 

que as barragens não possuem instrumentação e utilizou-se o número de homens.dia do intervalo su-

perior desta condição; 

                                                 
3 Todas as simplificações foram adotadas de forma que o estudo fosse o mais conservador possível. 
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ii. O valor de profissional de nível superior foi considerado como R$ 300,00 e de nível médio como R$ 

150,00 para fins de cálculo; 

iii. Considerou-se a vida útil de todas as barragens igual a 50 anos; 

 

Nesse cálculo foram consideradas Barragens de pequeno, médio e grande porte que tenham dano potencial alto, foi 

verificado que o número existente dessas barragens é de respectivamente 48, 11 e 45. Para barragens de pequeno, mé-

dio e grande porte com dano potencial médio ou baixo, o número existente de barragens é de 9, 0 e 1 respectivamente. 

 

Dessa forma, foi calculado o custo individual da IE por tipo de barragem e de acordo com seu porte e dano potencial 

e podem ser resumidos da seguinte forma: 

 
i. Tipo 1 - Barragem de pequeno porte com dano potencial alto: R$ 37.800,00 

ii. Tipo 2 - Barragem de médio porte com dano potencial alto: R$ 56.700,00 

iii. Tipo 3 - Barragem de grande porte com dano potencial alto: R$ 78.300,00 

iv. Tipo 4 - Barragem de pequeno porte com dano potencial médio: R$ 37.800,00 

v. Tipo 5 - Barragem de médio porte com dano potencial médio: R$ 56.700,00 

vi. Tipo 6 - Barragem de grande porte com dano potencial médio: R$ 78.300,00 

 

Para o total de IEs ao longo da vida útil das barragens de cada tipo das fiscalizadas pela ANA, os valores calculados 

considerando-se custos em reais e para o ano de 2015 é o que se segue: 

 
i. Tipo 1 - Barragem de pequeno porte com dano potencial alto: R$ 453.600,00 

ii. Tipo 2 - Barragem de médio porte com dano potencial alto: R$ 680.400,00 

iii. Tipo 3 - Barragem de grande porte com dano potencial alto: R$ 1.096.200,00 

iv. Tipo 4 - Barragem de pequeno porte com dano potencial médio: R$ 378.000,00 

v. Tipo 5 - Barragem de médio porte com dano potencial médio: R$ 567.000,00 

vi. Tipo 6 - Barragem de grande porte com dano potencial médio: R$ 939.600,00 

 

O valor total de se realizar todas as IEs necessárias durante a vida útil dos empreendimentos, considerando todas as 

barragens sob responsabilidade de fiscalização da ANA é de R$ 81.415.800,00 (oitenta e um milhões quatrocentos e 

quinze mil e oitocentos reais) em valores de 2015, sem incluir despesas com diárias, passagens aéreas e despesas de 

locomoção. 

 

Estimativa do valor dos benefícios: 

Os benefícios verificados nesse caso são preponderantemente sociais, além do benefício do empreendedor preservar 

seu empreendimento. A realização de uma IE deverá reduzir o risco de ocorrência de um acidente e, consequentemen-

te, reduz a possibilidade de perdas de vidas humanas e de animais. 

 

RISCOS E INCERTEZAS: 

A análise foi realizada de uma forma conservadora, considerando o máximo de IEs que poderiam ser realizadas por 

empreendimento.  

 

CONCLUSÃO: 

Conforme apresentado na tabela 2, foram apesentadas e analisadas formas de incentivar o regulado a realizar a IE. O 

órgão regulador tem a sua disposição algumas formas de estabelecer essa regra de forma a garantir o seu cumprimento. 

Entre as opções disponíveis, o mecanismo que tende a ser mais claro, reduzindo a assimetria de informação, é o Manu-

al de Boas Práticas Regulatórias em Segurança de Barragens. O manual também contribui para a redução das Externa-

lidades negativas a medida que estabelece o procedimento correto a ser seguido pelo empreendedor, para a redução da 

possibilidade de ocorrência de um acidente. 

 

Sugere-se ainda que, caso essa seja a opção escolhida pela Diretoria da ANA, que o Manual seja submetido a uma 

Consulta pública. 

 

IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DE RESULTADOS: 

 Gestão e Medição de desempenho: 

 

Nessa etapa a equipe de fiscalização da ANA deverá ir a campo para verificar o efetivo cumprimento da escolha regu-

latória. Deverá ser verificado se a opção pela qual se optou está atingindo o objetivo de reduzir as falhas de mercado 
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verificadas inicialmente. Se a Assimetria de Informação foi reduzida, ou mesmo eliminada, verificando-se se nessa 

etapa estão disponíveis informações sobre a condição das barragens, se as soluções apontadas pelos especialistas estão 

sendo adotadas pelos empreendedores, e dessa forma, se o objetivo principal de reduzir o risco foi atingido e também 

deve ser verificado se as condições do mercado de técnicos disponíveis para esse tipo de inspeção (preços dos serviços) 

foram alteradas de algum modo que impossibilite a realização da inspeção. 

 

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

Após a efetiva verificação pela equipe da ANA dos resultados obtidos pelo cumprimento da IE, é importante que se 

reflita sobre a necessidade de uma adaptação/adequação do regulamento de modo a atingir de forma mais ampla os 

objetivos inicialmente propostos. 

 

Dessa forma a escolha regulatória será continuamente refinada e adequada às reais necessidades da sociedade e ao 

interesse público.  

 

Assim, deve-se avaliar se o regulamento está sendo cumprido conforme estabelecido (regras de contratação, qualifica-

ção técnica da equipe para IE, redução de riscos estão sendo verificadas, prazos de realização das IEs e de implementa-

ção das recomendações estão sendo seguidos); 

 

FEEDBACK 

Essa parte da análise será feita com o acompanhamento contínuo da alternativa escolhida e a comparação do real resul-

tado alcançado com o pretendido ou previsto.
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Anexo - Estimativa do custo de realização da IE 

Tabela:1. Estimativa de Custos de Mão-de-obra. 

Profissional Nível de Esforço 

(número de dias) 

Valor do hh 

(R$) 

Custo diário 

(R$) 

Custo Total 

(R$) 

(A) (B) (C) (D) = (C) x 8 (E) = (B) x (D) 

Eng.º. Geotéc-

nico 

    

Eng.º Hidráuli-

co 

    

etc.     

Total A1  

 

(A) Profissionais: A tabela 1 sugere a composição da equipe em função do porte e tipo da barragem para execução 

das referidas atividades. 

 

Tabela 2. Equipe Técnica sugerida em função do porte e tipo de barragem. 

Porte Barragens de terra e de enrocamento Barragens de concreto 

Pequeno  Engº. Geotécnico, Engº Hidráulico, 

Topógrafo, Inspetor de campo 

Engº. Estrutural, Engº Hidráulico, Topó-

grafo, Inspetor de campo 

Médio  Engº. Geotécnico, Engº Hidráulico, 

Geólogo de Engenharia, Engº. Mecâni-

co, Topógrafo, Inspetor de campo 

Engº. Estrutural, Engº Hidráulico, Geó-

logo de engenharia, Engº Mecânico, 

Topógrafo, Inspetor de campo 

Grande  Devem integrar os profissionais defini-

dos na Equipe Chave, Equipe Comple-

mentar e Equipe de Apoio 

Devem integrar os profissionais defini-

dos na Equipe Chave, Equipe Comple-

mentar e Equipe de Apoio 

 

(B)Nível de esforço 

 

A tabela 3 sugere os intervalos de números de homens.dia indicativos  para a realização das atividades objeto do con-

trato, em função do porte e tipo da barragem e ainda da existência ou não de instrumentação. O número de homens.dia 

indicado, em cada caso, refere-se ao número total de dias de Técnicos superiores e de Técnicos médios. 

 

Tabela 3. Número de homens.dia para a realização atividades objeto do contrato. 

Barragem 
Sem instrumentação Com instrumentação 

Técnico superior Técnico médio Técnico superior Técnico médio 

Pequeno porte 10 - 12 3 - 4 12 - 15 4 - 6 

Médio porte 15 - 18 5 - 6 20 - 25 8 - 10 

Grande porte 20 - 25 6 - 8 30 - 35 10-12 

 

(C) Valor de Homem-Hora (HH) 

Indicam-se algumas fontes referenciais de custos divulgados por entidades privadas e públicas, com o objetivo de ori-

entar o empreendedor no julgamento da melhor proposta: 

1 -  Entidade privada associativa: ABCE (Associação Brasileira de Consultoria de Engenharia), indicando tarifas 

que em regra refletem o mercado. (http://www.abceconsultoria.org.br/tarifas_de_consultoria.htm) 

2 -  Entidades públicas que, por regra, indicam tarifas inferiores às praticadas pelo mercado: 

SINAPI (Caixa Económica Federal) 

(http://www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/programa_des_urbano/SINAPI/encargos_sociais.asp 

 

Tabela 4. Estimativa de Prazos para realização da IE 

Barragem Sem instrumentação Com instrumentação 

Pequeno porte 8-10 dias 12-15 dias 

Médio porte 15-20 dias 20-25 dias 

Grande porte 25-30 dias 30-40 dias 

Nota: Os prazos incluem a elaboração do relatório final. 
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