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INTRODUÇÃO: 

Em setembro de 2010 foi aprovada no 

Brasil a Lei n. 12.334/10, modificada pela Lei 

14.066/20, que estabelece a Política Nacional 

de Segurança de Barragens (PNSB) 

destinadas à acumulação de água para 

quaisquer usos, à disposição final ou 

temporária de rejeitos e à acumulação de 

resíduos industriais que apresentem pelo 

menos uma das seguintes características:  

I - altura do maciço, medida do 
encontro do pé do talude de jusante 
com o nível do solo até a crista de 
coroamento do barramento, maior ou 
igual a 15 (quinze) metros;    
II - capacidade total do reservatório 
maior ou igual a 3.000.000m³ (três 
milhões de metros cúbicos);  
III - reservatório que contenha 
resíduos perigosos conforme normas 
técnicas aplicáveis;  
IV - categoria de dano potencial 
associado médio ou alto, em termos 
econômicos, sociais, ambientais ou 
de perda de vidas humanas, conforme 
definido no art. 7º desta Lei;   
V - categoria de risco alto, a critério do 
órgão fiscalizador, conforme definido 
no art. 7º desta Lei (BRASIL, 2020) 

Desse modo, de acordo com a PNSB, 

a Lei 14.066/20 é aplicada somente aos 

grandes barramentos, a não ser que seja 

classificado com Dano Potencial Associado 

(DPA) médio ou alto. 

Assim, a preocupação em torno de 

pequenas barragens está na falta de controle 

tanto no processo de construção quanto de 

manutenção de sua obra, dada a falta de 

políticas públicas específicas para este tipo de 

estrutura. Sem mencionar o grande número 

de pequenas barragens que não se 

apresentam cadastradas em órgãos 

fiscalizadores, podendo incorrer em abalos 

estruturais e, por falta de controle de sua 

localização, efeito cascata  (PISANELLO, 

2015). 

Assim, este projeto visa a facilitar a 

compreensão e acesso à informações sobre 

as condições das pequenas barragens da 

Área de Proteção Permanente (APA) do 

município de Campinas - SP, com enfoque 

especial sobre um trecho da região do 

Ribeirão das Cabras. 

METODOLOGIA: 

O presente projeto apresenta uma 

abordagem interdisciplinar e de natureza 

técnica fazendo uso de linguagens 
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computacionais para o cumprimento de seu 

intuito. 

 
Área de Estudo: Área de Proteção 
Permanente e Microbacia do Ribeirão das 
Cabras 

 

Conforme Campinas (2019), na APA 

de Campinas - SP concentra grande porção 

dos recursos hídricos da região. É onde se 

localizam as nascentes que formam o rio 

Atibaia, responsável pelo abastecimento de 

95% da região de Campinas. A APA de 

Campinas tem 222.786.000 m² de extensão, 

contando com 443 pequenas barragens não 

outorgadas no ano de 2017, lê-se não 

fiscalizada por órgãos governamentais 

(CAMPINAS, 2018). 

Constitui essa região a microbacia do 

Ribeirão das Cabras que é dividida em 2 

trechos. O trecho identificado como 24 

apresenta 24,765 km², figura 1 (CAMPINAS, 

2018). 

Figura 1 - Microbacia do Ribeirão das Cabras. Fonte: LIMA 
(2020). 

Segundo Lima et al. (2020), a porção 

do trecho 24 apresenta maior susceptibilidade 

a inundações dadas suas características 

geológicas associadas a ações 

antropológicas, sendo assim de maior 

preocupação. O mapa temático das barragens 

contempla, além da localização de pequenas 

barragens da APA, os resultados de Lima 

(2020) que elaborou a classificação de 

Categoria de Risco (CR) e Dano Potencial 

Associado (DPA) de 130 pequenas barragens 

desse trecho. 

 

Softwares e linguagens 
 

O banco de dados e mapa interativo foram 

elaborados via Wamp server 32®️ e ambiente 

de desenvolvimento integrado, Visual Studio 

Code®️ 3.2.3 (VSC). Será usado Leaflet®️, 

uma biblioteca de recursos para a aplicação 

de mapeamento em sites e aplicativos em 

JavaScript. que se cominuca com o 

OpenStreetMap®️ (o mapa que será exposto a 

partir do Leaflet). Desse modo, as linguagens 

usadas para a elaboração do site foram:  

• SQL: linguagem para estruturação e 

aquisição dos dados do banco de 

dados; 

• HTML: definição dos conteúdos do 

mapa;  

• PHP: usado com a intenção de 

conectar mapa interativo e banco de 

dados;  

• JavaScript: permite a incorporação de 

elementos complexos na página do 

site assim como o mapa temático.  

Essas linguagens constituem algumas das 

principais tecnologias que atualmente são 

usadas na rede web mundial para 

estruturação de sites. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

Foi gerado inicialmente o banco de 

dados “pequenas_barreiras_bd” e tabela 

"apa_campinassp", Código 1, e, então foram 

importados os dados geolocalizados via 
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arquivo com extensão em .csv através da 

interface do Wamp server. 

Código 1 - Banco de dados e tabela 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS 
`pequenas_barragens_bd` DEFAULT CHARACTER SET 
utf8 COLLATE utf8_general_ci; 
USE `pequenas_barragens_bd`; 
  
DROP TABLE IF EXISTS `apa_campinassp`; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `apa_campinassp` ( 
  `id` int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
  `situacao` varchar(20) NOT NULL, 
  `longitude` float NOT NULL, 
  `latitude` float NOT NULL, 
  `area_espelho` int(6) DEFAULT NULL, 
  `comprimento` int(6) DEFAULT NULL, 
  `altura` int(3) DEFAULT NULL, 
  `volume` int(7) DEFAULT NULL, 
  `ct` int(3) DEFAULT NULL, 
  `ec` int(3) DEFAULT NULL, 
  `ps` int(3) DEFAULT NULL, 
  `total` int(3) DEFAULT NULL, 
  `dpa` int(3) DEFAULT NULL, 
  PRIMARY KEY (`id`) 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=446 DEFAULT 
CHARSET=utf8; 
 

A conexão do banco de dados gerado 

e o mapa interativo se deu por meio do Código 

2. 

Código 2 -  Conexão do banco de dados e site 

<?php 
/* Referência ao arquivo de conexão com o banco 
de dados */ 
include("./php/conexao.php"); 
/* Consulta ao banco de dados */ 
$sql_code = "SELECT * FROM 
pequenas_barragens_bd.apa_campinassp"; 
/* Execulta a consulta e armazena as 
informações da consulta */ 
$result = $conexao->query($sql_code); 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="pt-BR"> 
  <head> 
(...) <!-- Leaflet CSS  → 

<link rel="stylesheet" 
href="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/le 

 
 
aflet.css" crossorigin="" /> 

  <!-- Leaflet JS → 
<script 

src="https://unpkg.com/leaflet@1.7.1/dist/lea
flet.js" crossorigin=""></script> (...) 
  </head> 
   <body> 
    <!-- Definições do menu/cabeçario --> 
    <header> 
(...) 
    </header> 
    <main> 
      <!-- Configurações de visualização 
inicial do mapa --> 
      <div id="map"></div> 
      <script> 
        var map = L.map('map').setView([-
22.8737, -46.8744], 11); 
     var basemap 
=    L.tileLayer('https://{s}.tile.osm.org/{z
}/{x}/{y}.png', {}); 
        basemap.addTo(map); 
      /* Configurações para vizualização dos 
marcadores no mapa */ 
      <?php while ($dados = 
mysqli_fetch_array($result)){ 
      echo "L.marker([" . $dados['latitude'] 
. "," . $dados['longitude'] . "]).addTo(map)"; 
      echo ".bindPopup('" . 
$dados['situacao'] . ".<br>DPA = " . 
$dados['dpa'] . "')"; 
      echo ".openPopup();\n"; 
      } 
      ?> 
      </script> 
    </main> 
    <!-- Definições do rodapé --> 
    <footer class="footer"> 
(...) 
      </section> 
    </footer> 
  </body> 
</html> 
 

Implementando os Códigos 

  

Implementando os códigos, o mapa 

interativo ficou conforme Figura 2, sendo 

possível dar zoom para focar e selecionar 

regiões de interesse. 

Figura 2 - Representação do mapa interativo 
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CONCLUSÕES: 
 

Desse modo, este projeto se mostra 

mais uma dentre as possibilidades de 

divulgação de informações, munindo a 

população e autoridades de dados a serem 

usados para a construção de políticas que 

garantam a segurança de barragens também 

de pequeno porte. Para que realmente venha 

a cumprir com seu intuito de amplo acesso 

outras etapas devem ser realizadas. Assim, 

como proposta para projetos futuros há:  

elaborar um site para adicionar o mapa 

interativo;  

• hospedar o site em um servidor; 

• implementação de página para 

fomento do banco de dados para que 

esse possa ser alimentado por outros 

que queiram contribuir para a 

ampliação de acesso à informação 

sobre a situação de pequenas 

barragens, com esquema de avaliação 

da qualidade das informações que 

estão sendo importadas; 

• personalização dos marcadores do 

mapa: indicando qual barragem já está 

outorgada, em processo de outorga ou 

não outorgada, facilitando a 

diferenciação visual dos dados; 
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