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Prezado Aluno, 

 

no decorrer desta unidade você deverá desenvolve competência para: 

 Descrever a fiscalização identificando os tipos de vistorias e seus 

desdobramentos; 

 Utilizar adequadamente os instrumentos de fiscalização em barragens. 

 

Bom estudo! 
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INTRODUÇÃO 

 

A Lei Nº 12.334/2010, Politica Nacional de Segurança de Barragem (PNSB), 

estabeleceu  para vários órgãos públicos atribuições para ações de fiscalizações em 

segurança de barragem. Então, desde sua publicação observa-se a movimentação 

dessas instituições para se organizar quanto a fiscalização do cumprimento do 

referido marco legal.  

 

Trata-se de um tema novo para muitos profissionais e que com avançar do 

tempo pode-se verificar que as novas atribuições têm contribuído para a difusão da 

importância da segurança de barragens.  

 

O conteúdo apresenta breve revisão sobre PNSB, relembrando informações 

mínimas que os agentes fiscalizadores devem ter memorizado como os tipos de 

barragens previstas na PNSB, definição dos órgãos finalizadores, competência 

desses órgãos e as obrigações do empreendedor. 

 

Ainda, são apresentados os conteúdos relacionados a prática da atividades 

de fiscalização, o conhecimento técnico necessário para o agente de fiscalização, 

exemplos de equipamentos de vistoria e procedimentos para a realização de 

fiscalização em campo da PNSB. 

 

Dessa forma, o que se pretende é expor  a importância das atividades em 

campo da fiscalização de segurança de barragens e aproveitar a oportunidade para 

discutir entre os atores envolvidos com a PNSB e construir a forma de atuação dos 

órgãos fiscalizadores. 
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1. NORMATIVOS DA PNSB 

 

Quadro 1 –  Instrumentos normativos publicados até julho de 2013 

Normativos Assunto Instituição Comentário 

Lei n° 

12.334/2010 

Estabelece a Política Nacional de Segurança de 

Barragens destinadas à acumulação de água 

para quaisquer usos, à disposição final ou 

temporária de rejeitos e à acumulação de 

resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens e 

altera a redação do art. 35 da lei 9433, de 

08/01/2000, e do art. 4o da lei 9984, de 

17/07/2000. 

Congresso 

Nacional 

Trata da criação da 

Política Nacional de 

Segurança de 

Barragens. 

Resolução n° 

143/2012 

Estabelece critérios gerais de classificação de 

barragens por categoria de risco, dano potencial 

associado e pelo seu volume, em atendimento 

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

de 2010 

CNRH 

Trata dos critérios 

gerais de classificação 

de barragens por 

categoria de risco e 

dano potencial, 

aplicada a todas as 

barragens que se 

enquadram no Art. 1º 

da Lei nº12334/2010. 

Resolução n° 

144/2012 

Estabelece diretrizes para implementação da 

Política Nacional de Segurança de Barragens, 

aplicação de seus instrumentos e atuação do 

Sistema Nacional de Informações sobre 

Segurança de Barragens, em atendimento ao 

art. 20 da Lei n° 12.334, de 20 de setembro de 

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

de janeiro de 1997. 

CNRH 

Trata das diretrizes da 

PNSB, importante 

leitura para órgãos 

fiscalizadores e 

empreendedores que 

tenham barragens que 

se enquadram no Art. 

1º da Lei nº12334/2010 

Resolução n° 

742/2011 

Estabelece a periodicidade, qualificação da 

equipe responsável, conteúdo mínimo e nível de 

detalhamento das inspeções de segurança 

regulares, conforme art. 9º da lei Nº 12.334 de 

ANA 

Regulamenta as 

Inspeções Regulares 

das Barragens sob 

fiscalização da ANA 
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Normativos Assunto Instituição Comentário 

20/09/2010. 

Resolução n° 

91/2012 

Estabelece a periodicidade de atualização, a 

qualificação do responsável técnico, o conteúdo 

mínimo e o nível de detalhamento do Plano de 

Segurança de Barragem e da Revisão Periódica 

de Segurança da Barragem, conforme art. 8o, 

10o e 19o da lei Nº 12.334 de 20/09/2010 -a 

Política Nacional de Segurança de Barragens 

(PNSB). 

ANA 

Regulamenta o Plano 

de Segurança de 

Barragem e a Revisão 

Periódica de 

Segurança das 

Barragens sob 

fiscalização da ANA 

Portaria Nº 

416/2012 

Cria o Cadastro Nacional de Barragens de 

Mineração e dispõe sobre o Plano de 

Segurança, Revisão Periódica de Segurança e 

Inspeções Regulares e Especiais de Segurança 

das Barragens de Mineração. 

DNPM 

Regulamenta o Plano 

de Segurança, Revisão 

Periódica de  

Segurança e as 

Inspeções Regulares e 

Especiais das 

Barragens sob 

fiscalização do DNPM 

Portaria Nº 

4672/2013. 

Estabelece a periodicidade de atualização, a 

qualificação do responsável técnico, o conteúdo 

mínimo e o nível de detalhamento do Plano de 

Segurança da Barragem de Acumulação de 

Água e da Revisão Periódica de Segurança da 

Barragem de acumulação de água, conforme 

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

de setembro de 2010 – Política Nacional de 

Segurança de Barragens - PNSB. 

INEMA - BA 

Regulamenta o Plano 

de Segurança de 

Barragem e a Revisão 

Periódica de 

Segurança das 

Barragens sob 

fiscalização do INEMA-

BA 

Portaria Nº 

4673/2013 

Estabelece a periodicidade, qualificação da 

equipe responsável, conteúdo mínimo e nível de 

detalhamento das inspeções de segurança 

regulares de barragens de acumulação de água, 

conforme art. 9° da Lei Federal n° 12.334 de 20 

de setembro de 2010. 

INEMA - BA 

Regulamenta as 

Inspeções Regulares 

das Barragens sob 

fiscalização do INEMA-

BA 
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2. BARRAGENS DA POLITICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE 

BARRAGENS 

 

A segurança de barragens é um assunto de altíssima complexidade, visto que o 

rompimento de uma barragem, além de comprometer a segurança e a vida da 

população, traz grandes prejuízos econômicos e ambientais às localidades afetadas. 

 

Nesse contexto, a Lei Nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, estabeleceu a PNSB e 

criou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB). 

 

Trata-se de normativo legal aplicado para as Barragens 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: 

 altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, 

maior ou igual a 15m (quinze metros);  

 capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³ (três 

milhões de metros cúbicos);  

 reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas 

técnicas aplicáveis;  

 categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos 

econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas. 
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3. RESPONSABILIDADE DE FISCALIZAÇÃO 

 

Existe diversidade de tipologias de barragens e existem vários órgãos que estão 

envolvidos com a implantação, operação e monitoramento das barragens, seja na 

área de recursos hídricos, meio ambiente, geração de energia e mineração.  

 

Com o intuito de evitar conflitos e sobreposições de ações no aspecto de segurança 

de barragem, ficou definido no art.º 5º da Lei Nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, 

que a fiscalização da segurança de barragens caberá a quem: 

 

 outorgou o direito de uso dos recursos hídricos, observando o domínio 

do corpo hídrico, quando o objeto for de acumulação de água, exceto 

para fins de aproveitamento hidrelétrico; 

 concedeu ou autorizou o uso do potencial hidráulico, quando se tratar 

de uso preponderante para fins de geração hidrelétrica; 

 outorgou os direitos minerários para fins de disposição final ou 

temporária de rejeitos; 

 forneceu a licença ambiental de instalação e operação para fins de 

disposição de resíduos industriais.  

 

Os órgãos fiscalizadores são a autoridade do poder público que tem a 

responsabilidade pela fiscalização do cumprimento da PNSB.  Desse modo, cabe o 

exercício de exemplificar quais são os órgãos responsáveis de acordo com o tipo de 

barragem: 

 Barragem de acumulação de água (Figura 1), exceto para fins de 

aproveitamento hidrelétrico: 

o Agência Nacional de Recursos Hídricos (ANA) – Barragens 

situadas no corpo hídrico de domínio federal; 
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o Órgão Estadual de Recursos Hídricos – Barragens situadas no 

corpo hídrico de domínio estadual. 

Figura 1– Barragem do Rio Irai- Piraquara – PR 

 

Fonte: Zig Koch/ Banco de imagens ANA 

 Barragem com uso preponderante para fins de geração hidrelétrica 

(Figura 2); 

o Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

Figura 2 – Itaipu - Foz do Iguaçu - PR 

 

Fonte: Zig Koch/ Banco de imagens ANA 
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 Barragem para fins de disposição final ou temporária de rejeitos de 

mineração (Figura 3); 

o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) 

 

Figura 3 – Barragem de rejeito do Estéril Sul – Carajás 

 

Fonte: Nota do Autor. 

 

 Barragem para fins de disposição de resíduos industriais (Figura 4).  

o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA)   

o Órgão licenciador ambiental estadual 
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Figura 4 – Barragem de rejeito da Iberpar Empreendimentos e Participações– Cataguases 

– MG 

 

Fonte:  Osvaldo Afonso/Secom MG 

 

Importante informar que as ações de fiscalização de segurança de barragem não 

causa prejuízo as ações fiscalizatórias dos órgãos ambientais integrantes do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), conforme art.5º da Lei Nº 

12.334/2010, e dos órgãos de recursos hídricos integrantes ao Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 

 

Ainda, não altera as ações e as obrigações dos órgãos fiscalizadores quanto a suas 

atribuições previstas em outras Políticas que estão inseridos. 
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4. COMPENTÊNCIAS E OBRIGAÇÕES NA PNSB 

 

Para que fique clara a distinção sobre as responsabilidades dos agentes de 

segurança de barragens, ficais e empreendedores, é fundamental que se separe 

com clareza das atividades de cada um. 

 

 

4.1  Competência dos órgãos fiscalizadores 

 

A fiscalização trata de um importante instrumento para a implementação da PNSB e 

pode ser definida como o poder e o dever do Estado em garantir que os objetivos do 

PNSB estão sendo cumpridos.  

 

Conforme o Art. 7º da Lei Nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, cabe aos agentes 

fiscalizadores à classificação das barragens por categoria de risco, por dano 

potencial associado e pelo seu volume, com base em critérios gerais estabelecidos 

pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).  

 

As matrizes com os critérios por categoria de risco e por dano potencial associado e 

pelo volume do reservatório foram publicadas na Resolução CNRH nº 143, de 10 de 

julho de 2012.  

 

A Lei Nº 12.334/2010, em seu artigo 16, estabelece os órgãos fiscalizadores, no 

âmbito de suas atribuições legais, são obrigados a: 

 

 manter cadastro das barragens sob sua jurisdição, com identificação 

dos empreendedores, para fins de incorporação ao Sistema Nacional 

de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB);  



  

 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Material produzido no âmbito do Convênio nº 001/ANA/2011 – SICONV nº 756001/2011, firmado 
entre a Agência Nacional de Águas - ANA e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu - Brasil - FPTI. 

19 

 

 exigir do empreendedor a anotação de responsabilidade técnica, por 

profissional habilitado pelo Sistema Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CONFEA) / Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), dos estudos, planos, 

projetos, construção, fiscalização e demais relatórios citados nesta Lei;  

 exigir do empreendedor o cumprimento das recomendações contidas 

nos relatórios de inspeção e revisão periódica de segurança;  

 articular-se com outros órgãos envolvidos com a implantação e a 

operação de barragens no âmbito da bacia hidrográfica;  

 exigir do empreendedor o cadastramento e a atualização das 

informações relativas à barragem no SNISB.  

 

Ainda, fica o órgão fiscalizador obrigado a informar imediatamente à ANA e ao 

Sistema Nacional de Defesa Civil (SINDEC) qualquer não conformidade que 

implique risco imediato à segurança ou qualquer acidente ocorrido nas barragens 

sob sua jurisdição.  

 

O cadastro das barragens deve ser implantado pelo órgão fiscalizador no prazo 

máximo de 2 (dois) anos a partir data de 21 de setembro de 2010, data em que foi 

publicada a Lei Nº 12.334/2010.  

 

Observa-se que cabe ao órgão fiscalizador regulamentar o conteúdo mínimo, a 

periodicidade, a qualificação do responsável técnico e o nível de detalhamento para: 

 

 Planos de Segurança de Barragem; 

 Revisão periódica das barragens; 

 Planos de Ações e Emergenciais; 

 Inspeção Regular e Especial de Segurança de Barragem. 
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A ANA, além das atribuições e obrigações relativas aos órgãos fiscalizadores, 

recebeu novas atribuições após a publicação da Lei Nº 12.334/2010, como a 

responsabilidade de: 

 organizar, implantar e gerir o SNISB;  

 promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de barragens; 

 coordenar a elaboração do Relatório de Segurança de Barragens e 

encaminhá-lo, anualmente, ao Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH), de forma consolidada.  

 

 

4.2 Obrigações do empreendedor 

 

Em seu artigo 17, a Lei Nº 12.334/2010 estabeleceu que os empreendedores são 

obrigados a: 

  prover os recursos necessários à garantia da segurança da barragem;  

 providenciar, para novos empreendimentos, a elaboração do projeto 

final como construído;  

 organizar e manter em bom estado de conservação as informações e a 

documentação referentes ao projeto, à construção, à operação, à 

manutenção, à segurança e, quando couber, à desativação da 

barragem;  

 informar ao respectivo órgão fiscalizador qualquer alteração que possa 

acarretar redução da capacidade de descarga da barragem ou que 

possa comprometer a sua segurança;  

 manter serviço especializado em segurança de barragem, conforme 

estabelecido no Plano de Segurança da Barragem;  

 permitir o acesso irrestrito do órgão fiscalizador e dos órgãos 

integrantes do SINDEC ao local da barragem e à sua documentação 

de segurança;  
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  providenciar a elaboração e a atualização do Plano de Segurança da 

Barragem, observadas as recomendações das inspeções e as revisões 

periódicas de segurança;  

 realizar as inspeções de segurança previstas no art. 9o desta Lei;  

 elaborar as revisões periódicas de segurança;  

 elaborar o Plano de Ação  de Emergência (PAE), quando exigido;  

 manter registros dos níveis dos reservatórios, com a respectiva 

correspondência em volume armazenado, bem como das 

características químicas e físicas do fluido armazenado, conforme 

estabelecido pelo órgão fiscalizador;  

 manter registros dos níveis de contaminação do solo e do lençol 

freático na área de influência do reservatório, conforme estabelecido 

pelo órgão fiscalizador;  

 cadastrar e manter atualizadas as informações relativas à barragem no 

SNISB. 

No caso de reservatórios de aproveitamento hidrelétrico, a alteração de que trata o 

quarto item listado, deverá ser informado ao Operador Nacional do Sistema Elétrico 

(ONS).  
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5. ATRIBUIÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

 

Abaixo estão descritas com mais detalhes as competências da fiscalização 

elencadas anteriormente. 

 

 

5.1 Classificação de barragens 

 

A resolução no143 do CNRH, de 10 de julho de 2012, estabelece critérios gerais de 

classificação de barragens por categoria de risco, dano potencial associado e pelo 

seu volume, em atendimento ao art. 7º da Lei nº 12.334, em função da finalidade da 

barragem, disposição de resíduos e rejeitos ou acumulação de água.  

 

A Categoria de Risco de uma barragem trata dos aspectos que possam influenciar 

na probabilidade de um acidente: aspectos de projeto, integridade da estrutura, 

estado de conservação, operação e manutenção, atendimento ao Plano de 

Segurança, entre outros.  

 

O Dano Potencial Associado é o dano que pode ocorrer devido ao rompimento, 

vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento de uma barragem, 

independentemente da sua probabilidade de ocorrência, podendo ser graduado de 

acordo com as perdas de vidas humanas e impactos sociais, econômicos e 

ambientais. 

 

A classificação da barragem deverá ser feita e reavaliada pelo órgão fiscalizador no 

máximo a cada 5 (cinco) anos, sendo que o órgão fiscalizador poderá adotar 

critérios complementares desde que tecnicamente justificados. Caso o 

empreendedor da barragem não apresente informações sobre determinado critério 
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para classificação, o órgão fiscalizador aplicará a pontuação máxima para o critério 

em questão. 

 

O empreendedor poderá solicitar revisão da classificação efetuada pelo órgão 

fiscalizador desde que apresente estudo que comprove a necessidade de uma 

reavaliação. 

 

5.1.1 Classificação quanto à categoria de risco 

 

As barragens serão classificadas quanto à categoria de risco de acordo com 

aspectos da própria barragem que possam influenciar na possibilidade de ocorrência 

de acidente, levando-se em conta os seguintes critérios gerais de Características 

Técnicas (CT), Estado de Conservação (EC) e Plano de Segurança da Barragem 

(PSB).  

 

5.1.2 Classificação quanto ao dano potencial associado 

 

Os critérios gerais a serem utilizados para classificação quanto ao dano potencial 

associado deverá considerar: 

 Existência de população a jusante com potencial de perda de vidas 

humanas; 

 Existência de unidades habitacionais ou equipamentos urbanos ou 

comunitários; 

 Existência de infraestrutura ou serviços; 

 Existência de equipamentos de serviços públicos essenciais; 

 Existência de áreas protegidas definidas em legislação; 

 Natureza dos rejeitos ou resíduos armazenados; 

 Volume total armazenado na barragem. 
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5.2 Plano de Segurança da Barragem 

 

 O Plano de Segurança da Barragem deverá ser elaborado pelo empreendedor, e 

compreender, no mínimo, os seguintes itens: 

 

 Identificação do empreendedor; 

  Dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, 

inclusive, no caso de empreendimentos construídos após a 

promulgação da Lei nº 12334, de 2010, do projeto como construído, 

bem como aqueles necessários para a operação e manutenção da 

barragem; 

  Estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da 

equipe de segurança da barragem; 

  Manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e 

de monitoramento e relatórios de segurança da barragem; 

  Regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem; 

  Indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos 

acessos, a serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações 

permanentes, exceto aqueles indispensáveis à manutenção e à 

operação da barragem; 

 Plano de Ação de Emergência (PAE), quando exigido; 

 Relatórios das inspeções de segurança; 

 Revisões periódicas de segurança. 

 

A periodicidade de atualização, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento dos 

Planos de Segurança deverão ser estabelecidos pelo órgão fiscalizador, em função 

da categoria de risco, do dano potencial associado e do seu volume.  
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O Plano de Segurança de Barragem deverá ser atualizado em decorrência das  

inspeções regulares e especiais e das revisões periódicas de segurança da 

barragem, incorporando suas exigências e recomendações.  

 

Os órgãos fiscalizadores poderão estabelecer prazos para elaboração da primeira 

edição do Plano de Segurança das barragens existentes, em função da categoria de 

risco, do  dano potencial e do volume. 

 

 

5.3 Relatório de Segurança da Barragem 

 

A responsabilidade de coordenar a elaboração do Relatório de Segurança de 

Barragens é da ANA e cabe aos órgãos fiscalizadores a responsabilidade das 

informações a ser enviada a ANA para subsidiar a produção do relatório. Esse 

relatório deverá compreender o período entre 1º de outubro do ano anterior e 30 de 

setembro do ano de referência do relatório. 

 

A Resolução CNRH Nº 144/2012 em seu Art. 10 da Resolução CNRH Nº 144/2012 

definiu que até 30 de junho de cada ano a ANA poderá estabelecer o conteúdo das 

contribuições e formulários padronizados para recebimento das informações que 

compõe o Relatório de Segurança de Barragens, devendo ser disponibilizados em 

seu sitio eletrônico. Caso a ANA não estabeleça novos conteúdo ou formulários, 

serão mantidos os mesmos adotados no exercício do ano anterior. 

 

Quanto aos prazos de envio de informação, os empreendedores terão prazo até 31 

de outubro de cada ano para enviar aos órgãos fiscalizadores as informações e os 

órgãos fiscalizadores terão prazo até 31 de janeiro de cada ano para enviar à ANA 

as informações necessárias para a elaboração do Relatório de Segurança de 

Barragens. 
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Constará no Relatório de Segurança de Barragem a identificação dos órgãos 

fiscalizadores que não enviaram as informações. 

 

A ANA deverá encaminhar o Relatório de Segurança de Barragens consolidado ao 

CNRH até 31 de maio. Cabe ao CNRH, anualmente, apreciar o Relatório de 

Segurança de Barragens, fazendo, se necessário, recomendações para melhoria da 

segurança das obras, bem como  encaminhá-lo ao Congresso Nacional até 20 de 

setembro de cada ano. 

 

 

5.4 Sistema nacional de informações sobre segurança de barragens 

 

A Resolução CNRH Nº 144/2012 define que o SNISB tem o objetivo de coletar, 

armazenar, tratar, gerir e disponibilizar para a sociedade as informações 

relacionadas à segurança de barragens em todo o território nacional. Ainda, define 

como responsáveis diretos pelas informações do SNISB: 

 

 Agência Nacional de Águas (ANA), como gestora e fiscalizadora; 

 Órgãos fiscalizadores, conforme definido no artigo 5º da Lei nº 

12.334/2010; 

 Empreendedores. 

 

Na condição de gestora do SNISB, compete à ANA: 

 

 Desenvolver plataforma informatizada para sistema de coleta, 

tratamento, armazenamento e recuperação de informações, devendo 

contemplar barragens em construção, em operação e desativadas; 

 Estabelecer mecanismos e coordenar a troca de informações com os 

demais órgãos fiscalizadores; 
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 Definir as informações que deverão compor o SNISB em articulação 

com os demais órgãos fiscalizadores; 

 Disponibilizar o acesso a dados e informações para a sociedade por 

meio da Rede Mundial de Computadores. 

 

No caso dos órgãos fiscalizadores, compete: 

 

 Manter cadastro atualizado das barragens sob sua jurisdição; 

 Disponibilizar permanentemente o cadastro e demais informações 

sobre as barragens sob sua jurisdição e em formato que permita sua 

integração ao SNISB, em prazo a ser definido pela ANA em articulação 

com os órgãos fiscalizadores;e 

 Manter atualizada no SNISB a classificação das barragens sob sua 

jurisdição por categoria de risco, por dano potencial associado e pelo 

seu volume. 

 

Aos empreendedores compete: 

 

 Manter atualizadas as informações cadastrais relativas às suas 

barragens junto ao respectivo órgão fiscalizador; 

 Articular-se com o órgão fiscalizador, com intuito de permitir um 

adequado fluxo de informações. 

 

O SNISB deverá buscar a integração e a troca de informações, no que couber, com: 

 

  Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente- SINIMA;  

 Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental; 
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 Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais; 

 O Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos – SNIRH; 

  Demais sistemas relacionados com segurança de barragens. 
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6. ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO 

 

Muitas das informações das barragens que os órgãos fiscalizadores possuem são 

fornecidas pelo proprietário da barragem. A geração dessas informações é 

importante para que os empreendedores tenham conhecimento da situação da 

barragem e cumpra com as exigências legais da PNSB. Ainda, permite que o órgão 

fiscalizador tenha ciência da situação das barragens sob sua jurisdição. 

 

O envio dessas informações, em muitos casos, está diretamente ligado ao 

cumprimento de uma determinação do órgão fiscalizados, como por exemplo, o 

envio do extrato da inspeção estabelecido pela Resolução ANA Nº 742/2011.  

 

No entanto, existe a necessidade de analisar e de verificar as informações prestadas 

pelos empreendedores, assim como de conferir o cumprimento dos normativos 

legais quanto aos seguintes aspectos:  

 

i.Prazo de encaminhamento das informações  

ii.Conteúdo mínimo exigido;  

iii.Periodicidade da realização das atividades previstas em normativos legais e; 

iv.Consonância do que foi relatado pelo empreendedor e o que foi vistoriado 

pelo agente fiscalizador; 

 

Os itens i, ii e iii podem ser executados na sede do órgão fiscalizador, trata de 

conferencia do que foi apresentado pelo empreendedor com o exigido no conteúdo 

legal. Ressalta-se que, a ação descrita no item iv apenas pode ser realizada com a 

ida do agente fiscalizador em campo.  

 

Entende-se que a atividade de fiscalizar in loco deve ser considerada como ato de 

verificação das informações disponíveis no cadastro da barragem, das condições da 
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segurança de barragem bem como as informações encaminhadas pelo 

empreendedor, quanto as Inspeções Regulares e Especiais, Plano de Segurança, 

Plano de Ação de Emergência e a Revisão periódica das barragens. 

 

As atividades em campo da fiscalização devem ser vista como um momento de 

aproximação do empreendedor e do setor público. Ainda, trata-se de uma 

oportunidade da divulgação da PNSB para os empreendedores, não podendo ser 

apenas de caráter punitivo.  

 

Em muitos casos essas atividades tem o viés instrutivo, momentos em qual os 

empreendedores utilizam para retirar dúvidas sobre os normativos legais e 

procedimentos estabelecidos pelo órgão fiscalizador. Portanto, o agente de 

fiscalização deve estar preparado para dar os esclarecimentos adequando ao 

empreendedor.  

 

 

6.1 Outras Atividades 

 

Além da ação de verificação de informações e das condições da barragem em 

termos de segurança, pode ser necessário que a equipe de fiscalização vá a campo 

para realizar o cadastramento de novas barragens para a inclusão no Cadastro de 

Segurança de Barragens previsto na Lei Nº 12.334/2010. 

 

6.2 Agente fiscalizador 

 

Trata-se de servidor do órgão designado para fiscalização, neste caso de segurança 

de barragem. Esse servidor tem a função de exercer o poder de polícia sob os 

aspectos da PNSB, devendo fazer usos de medidas e sanções de polícia 

correspondente para minimizar as infrações que tomar ciência.  
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O agente de fiscalização de segurança de barragem deve ter o domínio conteúdos 

importante para atividade de fiscalização, como: 

 

 Conhecer a estrutura organizacional e competências de seu órgão; 

 Conhecer a Politica Nacional de Segurança de Barragem e a inserção 

do seu órgão; 

 Conhecer as Resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos;  

 Conhecer os normativos legais emitidos pelo seu órgão. 

 

Os agentes devem ter preocupação com a forma de abordar as pessoas durante as 

campanhas e com o sigilo das informações das ações de fiscalização. Nas vitorias 

devem apresentar-se adequadamente vestido e com o documento de identificação. 

 

 

6.3 Perfil técnico recomendável 

 

Existe a tendência que os Agentes de fiscalização sejam de formação pertencentes 

à área da Engenharia, a princípio estes seriam os profissionais com conteúdo mais 

próximo ao tema de segurança de barragem.  

 

O órgão fiscalizador deve ter a preocupação de compor em suas equipes com 

profissionais com conhecimento na área de segurança de barragem. No entanto, 

nem todos os órgãos fiscalizadores possuem em seus quadros profissionais com 

esse conhecimento.  

 

A solução passa pela preparação da equipe por meio de treinamento, ou seja, o 

órgão fiscalizador deve disponibilizar formas de capacitação para que seus agentes 

adquiram conhecimentos em tópicos envolvidos na área de segurança de barragem, 

inclusive para aqueles que têm formação na área de Engenharia.  
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É recomendável que os agentes que atuam na área de segurança de barragem 

devem possuir pelo menos conhecimentos técnicos, como:  

 

 Finalidades das barragens; 

 Noções de hidráulica; 

 Noções de hidrologia ; 

 Aspectos Geológicos e Geotécnicos; 

 Noções de Barragens de Concreto; 

 Noções de Barragens de terra/enrocamento; 

 Aspectos Hidromecânicos; 

 Noções de estrutura hidráulica; 

 Deterioração em Barragens de Terra e de Concreto; 

 Instrumentação de barragens;  

 Noções de geotecnologias; e 

 Inspeções visuais. 

 

Observa-se que o conteúdo necessário para segurança de barragem é extenso e 

que dificilmente um único profissional teria o domínio de todo estes conhecimentos. 

Assim, deve-se ter entendimento que os órgãos fiscalizadores devem ter a 

preocupação em montar quadros que cubram os conhecimentos de segurança de 

barragem.  
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7. CADASTRO DE BARRAGEM EM CAMPO 

 

O trabalho de cadastramento tem como objetivo a identificação e o cadastramento 

das barragens, concluídas ou em construção, com intuito de obter as informações 

sobre as barragens e dar consistência ao Cadastro de Barragens mantido pelo 

órgão fiscalizador.  

 

Essa demanda para fiscalização pode surgir por denuncias ou por levantamentos 

realizados pelo órgão fiscalizador para identificar barragens que estão sob sua 

responsabilidade de fiscalização quanto à segurança de barragem, como por 

exemplo, levantamentos por sensoriamento remoto identificando espelhos d’água 

em determinada região.  

 

São exemplos de informações que devem ser recolhidas em campo durante a ação 

de cadastramento das barragens:  

 

 Identificação do proprietário / responsável 

 Identificação do empreendimento 

 Localização/ Coordenadas 

 Nome do rio barrado 

 Bacia / Sub-bacia 

 Altura da barragem 

 Volume do reservatório 

 Situação da obra  

 Idade da barragem  

 Documentação técnica existente 

 Informações hidrológicas 

 Curva chave 
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 Tipo de Barragem principal e auxiliar  

 Tipo do vertedouro 

 Comportas 

 Tomada d’água 

 Drenagem interna  

 Drenagem externa 

 Revestimento de taludes 

 Existência de Instrumentação 

 Aspectos de gestão da barragem 

 Área a jusante do reservatório 

 Área no entorno do reservatório 

 

Para essa atividade pode-se fazer uso da “Ficha de Cadastro de Barragens” do 

Ministério da Integração disponível em seu sítio www.integracao.com.br . Junto com 

o modelo da ficha está disponível o manual do seu preenchimento.  

 

Outra demanda relativa a cadastro surge nos casos de dúvidas de uma barragem 

sobre a responsabilidade de fiscalização de segurança de barragem. Nessas 

situações pode existir a necessidade de vistoria em campo de agentes de 

fiscalização dos órgãos envolvidos para o levantamento de informações sobre a 

barragem.  

 

As informações levantadas na vistoria em conjunta darão suporte para a resolução 

das dúvidas sobre a responsabilidade de fiscalização, bem como na decisão final 

dos órgãos envolvidos. 
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8. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO - SEGURANÇA DE BARRAGENS 

 

A execução de uma campanha de fiscalização deve ser precedida de estudo e 

planejamento, com intuito de otimizar os recursos financeiros e humanos do orgão 

ficalizador, portanto entende-se que para essa atividade seja dividida em 4 fases: 

  

 Fase I – Avaliação das Informações; 

 Fase II - Planejamento das Campanhas de Fiscalização;  

 Fase III – Campanhas de Fiscalização e  

 Fase IV - Registro Interno e Elaboração de Relatórios. 

 

8.1 Fase I - Avaliação das Informações 

 

Trata-se de fase da avaliação das informações enviadas pelo empreendedor, a 

equipe do órgão fiscalizador deve fazer a análise dessas informações e identificar, 

no mínimo, os seguintes elementos: 

 

 Classificação quanto ao Dano Potencial e Risco; 

 Indicação do Nível de Perigo; 

 Volumes do Plano de Segurança; 

 Os Ciclos de inspeção que cada empreendedor deve seguir; 

 Indicação dos empreendedores que não encaminharam os relatórios 

de inspeção; 

 Indicação dos empreendedores que descumpriram algum prazo dos 

normativos legais; 

 Identificação dos empreendedores que enviaram informações 

inconsistentes. 
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8.2 Fase II - Planejamento das campanhas de fiscalização 

 

Com base nas informações identificadas na Fase I, será dado inicio a Fase II, onde 

será realizada a priorização e o planejamento da fiscalização.  

 

Um fator que demanda priorização é que, geralmente, a equipe do órgão fiscalizador 

possui número reduzido de técnicos e que em muitos casos a fiscalização de 

segurança barragens não é a única atribuição da equipe.  

 

Dessa forma, a equipe apresenta limites técnicos, físicos e temporais para fiscalizar 

todas as barragens em um período de tempo ideal, resultando na necessidade de 

priorização de barragens a serem vistoriadas. 

 

O órgão fiscalizador deve adotar algum sistema de priorização, a metodologia de 

priorização da barragem deve considerar as características do órgão fiscalizador e 

deve ter como base as informações disponíveis, inicialmente, identificadas na Fase 

I.  

 

Como exemplo, pode ser considerar como dados de entrada para a priorização o 

nível de perigo e a periodicidade de realização de inspeções regulares. Naqueles 

casos em que as barragens tenham o mesmo nível de priorização, pode-se utilizar 

como critério de desempate os parâmetros descritos, na ordem que se segue: 

I. Dano Potencial 

II. Risco 

III. Altura da Barragem 

IV. Volume da Barragem  
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Pode-se utilizar de informações subjetivas, como critério de priorização 

complementar, as quais poderão alterar a ordem da fiscalização. Esta informações 

abrangem critérios técnicos subjetivos, tais como: 

 

 Denúncias recebidas; 

 Ocorrência de eventos críticos diversos que possam afetar as 

barragens; 

 Verificação em campo de anomalias que afetem a segurança da 

barragem; 

 Constatação que o empreendedor não realizou as inspeções 

regulares e se encontra inadiplente quanto ao cumprimento da 

Resolução; 

 Empreendedores que descumpriram algum prazo estabelecido 

na Resolução e/ou apresentam pendências quanto a outorga 

e/ou Cadastro 

 

Finalizado o processo de priorização, deve ser proposto um Planejamento de 

Fiscalização o qual servirá como norte para ações fiscalizatórias do órgão. Na 

elaboração desse plano deve ser observado a logística de deslocamento entre as 

barragens, com intuito de maximizar a quantidade de barragens a serem fiscalizadas 

e otimizar os recursos financeiros e humanos.  

 

Deve ficar claro que o planejamento proposto pode passar por ajustes devido a 

surgimento de novas informações e outras demandas que requerem a atuação do 

órgão fiscalizador. 
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8.2.1 Equipamentos de vistoria 

 

A necessidade de utilização de itens e dos equipamentos deve ser avaliada pela 

equipe de fiscalização para cada campanha. Portanto, alguns equipamentos são 

para situações especificas e não serão utilizados em todas as campanhas. Exemplo 

de equipamentos e acessórios a serem utilizados em vistoria de segurança de 

barragens são apresentados no quadro 2.  

 

O agente fiscalizador deve respeitar as normas de segurança estabelecidas para 

área do empreendimento a ser vistoriado, não devendo se colocar em situação de 

risco. 

 

Quadro 2 – Exemplos de equipamentos e acessórios utilizados em vistorias 

Equipamentos Acessórios Outros 

Uniforme de fiscalização com 

identificação do órgão 

Sapato adequado para campo 

Maquina fotográfica digital 

GPS  

Telefone celular  

Trena 50m/100m. 

Capacete 

Perneira 

Repelente para mosquito 

Par de Rádio de transmissão 

com alcance de 40 km 

Distanciômetro Laser/ 

Ultrassom 

Binóculos com distanciômetro  

Laptop/Notebook/Tablet com 

capacidade de carga e com 

modem 3G 

GPS geodésico  

Carro 4x4 com 

motorista e 

identificação do órgão 

Barco com carreta; 
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8.3 Fase III - Campanhas de Fiscalização 

 

Trata-se de fase da atividade de campo na qual o objetivo é verificar as condições 

da segurança de barragem, as informações do cadastro e as informações 

apresentadas nas inspeções regulares encaminhadas pelo empreendedor. 

 

Antes de ir a campo, a equipe deverá realizar uma preparação de campanha de 

fiscalização, fazendo o levantamento das informações sobre a barragem podendo 

utilizar as informações disponíveis no Cadastro de Barragens, em processos 

existentes, em informações enviadas pelo empreendedor, em levantamentos de 

vistorias anteriores e com informações provenientes de geotecnologia, 

principalmente sensoriamento remoto.  

 

Nessa preparação deve constar: o número do telefone e endereço do 

empreendedor, mapa com os acessos ao local da barragem, local para 

hospedagem, planejamento de locomoção e levantamento dos equipamentos 

necessários para fiscalização, sempre com intuito de facilitar o desenvolvimento das 

ativardes fora do escritório. Ainda, a equipe pode fazer contato prévio com o 

proprietário da barragem quando julgar necessário. Na Figura 05 exemplo de mapa 

com localização para planejamento de ações de fiscalização de segurança de 

barragens.  
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Figura 5 – Exemplo de mapa de planejamento de fiscalização 

 

 

No caso das ações de fiscalização com o objetivo de verificar o cumprimento legal 

da PNSB, pode-se dividir em 2 etapas: 

 

1. Documental: Trata-se de análise documental que será realizada no 

escritório do empreendedor e terá como objetivo verificar o 

atendimento dos requisitos dos normativos legais.  

a. São documentos que devem ser verificados: Relatório de 

Inspeções, Planos de Segurança de Barragem, Plano de Ações 

e Emergência e Revisão periódica das barragens.  

2. Vistoria in loco: consiste de vistoria na barragem com intuito de verificar 

as estruturas e as anomalias apontadas no relatório de inspeção. 

 

Para realização das etapas é interessante que o órgão fiscalizador elabore um 

Check-List com os itens que devem ser fiscalizados em campo em conformidade 
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com os conteúdos exigidos nos regulamentos, principalmente para parte 

documental.  

 

Na análise documental, a equipe de fiscalização deve verificar a existência dos 

documentos e os respectivos conteúdos mínimos solicitados nos normativos legais 

relativos à PNSB. Sendo necessário verificar se esses documentos foram 

elaborados por responsáveis técnicos habilitados pelo sistema CONFEA/CREA e 

que conste a (ART).  

 

Quanto ao tempo para efetivação de uma campanha para vistoriar uma barragem, 

estima-se que será necessário um dia para realizar a análise documental quando 

todos os artigos da Lei Nº 12.334/2010 estiverem regulamentado pelos respectivos 

órgãos fiscalizadores.  

 

De posse das informações da barragem, principalmente do Relatório de Inspeção e 

da Ficha de Inspeção, os agentes de fiscalização devem percorrer todas as 

estruturas da barragem, incluindo: 

 

 Coroamento; 

 Talude de Montante; 

 Talude de Jusante; 

 Região de Jusante da Barragem; 

 Vertedouro; 

 Canais de aproximação; 

 Estrutura de Fixação da Soleira; 

 Rápido/Bacia Amortecedora; 

 Muros Laterais; e 

 Comportas do Vertedouro. 

 Reservatório; 
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 Torre de Tomada d’água; 

 Galerias; 

 Instrumentação; 

 Medidores de Vazão; 

 Outras estruturas. 

 

Durante esse percurso, os agentes de fiscalização devem verificar em campo se as 

anomalias, a indicação de necessidade de pequenos reparos, os resultados e 

revisão dos registros de instrumentação e a necessidade de estão de acordo com o 

descrito no Relatório e Ficha de Inspeção.  

 

Os agentes fiscalizadores devem ter o cuidado de observar a existência ou 

surgimento de novas anomalias que não estão relatadas e fotografadas pelo 

empreendedor nas inspeções anteriores.  

 

O tempo para percorrer todas as estruturas irá depender do porte da barragem, para 

efeitos de planejamento pode-se adotar em média um dia inteiro, o que incluiria o 

tempo de chegada à barragem e a vistoria propriamente dita.  

 

Deve-se fazer a ressalva que essa vistoria realizada pelos agentes de fiscalização 

não trata da inspeção regular ou especial de segurança de barragem previsto no 

artigo 9º da Nº 12.334/2010, porque estas são de responsabilidade do 

empreendedor. Em resumo, trata-se de verificação em campo pelo órgão 

fiscalizador do que foi descrito no relatório e ficha de inspeção do empreendedor.  

 

Deve ficar claro que as inspeções regulares realizadas pelo empreendedor têm 

como produtos finais Ficha de inspeção preenchida, Relatório de inspeção regular e 

Extrato da Inspeção Regular, os quais deverão estar disponíveis para a fiscalização. 
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Ao final de cada campanha de fiscalização, a equipe de fiscalização deverá fazer a 

avaliação das condições gerais sob os aspectos de segurança de barragem e da 

consonância destes dados com o que foi informado pelo empreendedor na Inspeção 

Regular via Relatório e Ficha de Inspeção e, avaliando: 

 

 Situação da estrutura de vertedoura; 

 Situação geral do barramento; 

 Anomalias observadas durante a vistoria em campo compatível 

com as descritas no relatório de inspeção; e 

 Adequação do nível de perigo da barragem informado pelo 

empreendedor e vistoriado pela equipe de fiscalização.  

 

Complementarmente, a equipe de fiscalização deverá indicar para o empreendedor 

as providências necessárias, como por exemplo: 

 

 Convocação do Especialista do Painel Externo, quando envolver 

situações que necessitarão de avaliação de especialistas na área; 

 Necessidade de Inspeção de Segurança Regular Complementar 

 Orientação/advertência em caráter educativo, tendo em vista orientar 

o empreendedor a atender os dispositivos dos normativos legais. 

 Auto de Infração será lavrado quando for realizada vistoria ao 

empreendimento e for constada irregularidade. Este caso sempre será 

precedido de Orientação/advertência; 

 Protocolo de Compromisso, instrumento por meio do qual o órgão 

fiscalizador e o empreendedor estabelecem obrigações a serem 

executadas pelo empreendedor e estabelece prazos para correção das 

irregularidades; 

 Encaminhamento à área do Cadastro de Barragem, quando 

averiguadas inconsistências de dados junto ao cadastro de barragens; 
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 Encaminhamento para outras áreas do órgão fiscalizador, nos 

casos em que forem constatadas irregularidades não relacionados a 

segurança de barragem; 

 Encaminhamento à Procuradoria, nos casos em que forem 

encontradas dúvidas sobre a aplicação da Lei nº 12.334, de 20 de 

setembro de 2010. 

 

Por último, ao final de cada campanha de fiscalização será elaborado um relatório 

de fiscalização contendo os relatos e as informações obtidas na vistoria, 

comparativo entre o vistoriado e o descrito no relatório e ficha de inspeção do 

empreendedor e o relatório fotográfico, bem como os encaminhamentos propostos 

pela equipe.  

 

Ressalta-se, ainda, que os resultados das campanhas de fiscalização de campo são 

fontes de informação, podendo levar a alteração das prioridades do órgão fiscalizado 

e ou a reprogramação do Planejamento de Fiscalização.  

 

 

8.4 Fase IV - Registro Interno e elaboração de relatórios 

 

Essa fase ocorre sempre depois de terminada as campanhas de fiscalização, as 

informações obtidas nas vistorias devem ir para o registro interno das informações 

junto ao Banco de Dados, caso houver.   

 

Muito importante que o órgão fiscalizador tenha ou crie um banco de dados para 

armazenar os resultados das vistorias, trata-se de armazenar e deixar disponível o 

acesso das memórias dos órgãos fiscalizadores no que tange as vistorias 

realizadas.  
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O resultado das campanhas e dos demais trabalhos da equipe de fiscalização deve 

ser consolidado no Relatório das ações da Gerência responsável pela fiscalização 

de segurança da de Barragem.  

 

Esse Relatório Anual pode servir de auxilio para o órgão fiscalizador quando for 

enviar as informações para ANA, que responsável pela coordenação e elaboração 

do Relatório Anual de Segurança de Barragens previsto na Lei nº 12.334/2010. 
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9. INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 

 

Os instrumentos para efetivação da ação fiscalizatória dependem dos normativos do 

órgão, nesse caso cita-se como exemplos de instrumentos a serem utilizados nas s 

atividades de fiscalização: I - Auto de Vistoria (AV); II – Auto de Infração (AI); III – 

Auto de Interdição Cautelar (AC); IV – Termo de Apreensão (TA); V – Termo de 

Depósito (TD); e VI – Protocolo de Compromisso (PC). 

 

Auto de Vistoria – AV - Destina-se, somente, para comprovação que o 

empreendimento foi vistoriado pela área de fiscalização, em determinada data. O AV 

será lavrado quando for realizada vistoria ao empreendimento, quando houver a 

necessidade de se comprovar a realização da campanha de fiscalização, por parte 

do empreendedor. A expedição desse documento, não é vinculada ao 

empreendimento ter ou não alguma pendência, ou qualquer tipo irregularidade.  

 

O Auto de Infração – AI deverá ser lavrado quando for constatada qualquer 

irregularidade relacionada à segurança de barragem. Entende-se como 

irregularidade, qualquer fato que configure falta ou desobediência a qualquer 

normativo implícito a área de segurança de barragens.  

 

O Auto de Interdição Cautelar – AC deverá ser lavrado nas situações em que a 

autoridade fiscalizadora julgar necessária a intervenção no empreendimento, com 

vista a prevenir aumento do risco de rompimento da estrutura. Vale ressaltar, (1) que 

esse instrumento poderá ser lavrado mesmo quando o empreendedor no momento 

da lavratura do AC estiver regular perante os normativos de segurança de barragem, 

e (2) que também poderá ser lavrado quando for verificado que a situação estrutural 

da barragem sugerir risco iminente de prejuízo a serviço público de abastecimento 

de água, à saúde ou à vida, perecimento de bens ou animais ou prejuízos de 

qualquer natureza a terceiros, ou risco ao meio ambiente. 
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O Termo de Apreensão – TA será lavrado em decorrência da necessidade do 

servidor responsável pela fiscalização efetuar a apreensão dos equipamentos que 

possam contribuir para agravar os problemas relativos à segurança da barragem. 

Este instrumento tem como objetivo viabilizar a ação da área de fiscalização em 

campo, caso seja verificado que algum equipamento, ou objeto implantado na 

barragem ou nos arredores colabore, ou propicie o aumento do risco de ocorrência 

de acidentes, e como pronta solução para mitigar o problema seja necessária à 

retirada do equipamento do local em questão. 

 

O Termo de Depósito – TD em nome do empreendedor, do seu preposto ou de 

terceiros será lavrado em caso de apreensão dos bens e equipamentos, para que o 

proprietário devidamente qualificado se responsabilize pela guarda destes. A 

aplicação do TD está condicionada a aplicação do TA.  

 

O Protocolo de Compromisso – PC se constitui no instrumento por meio do qual a 

órgão fiscalizador e o empreendedor estabelecem obrigações a serem executadas e 

prazos necessários para correção das irregularidades. O empreendedor poderá 

manifestar a intenção de assinatura de PC, para a correção de irregularidades, nas 

situações cuja regularização seja complexa ou necessite de medidas de médio ou 

longo prazo. 

 

9.1 Penalidades 

 

Os órgãos fiscalizadores, dependendo de seu normativo, podem fazer uso das 

seguintes penalidades: advertência, multa, embargo cautelar, e embargo definitivo. 

Importante informar que essas penalidades podem ser aplicadas 

concomitantemente, ou seja, a aplicação de uma penalidade não impossibilita a 

aplicação de outra penalidade.  
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Devem ser observados os seguintes aspectos para imposição e gradação das 

penalidades: 

1. a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas 

consequências para a manutenção da segurança da barragem, para a 

preservação da vida e da propriedade, saúde pública e para o meio 

ambiente; e  

2. os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de 

segurança de barragens. 

 

A advertência deve ser aplicada na forma escrita e nesse ato ficarão estabelecidos 

os prazos para correção das irregularidades constatadas, sem prejuízo das demais 

sanções. 

 

As multas podem ser classificadas como simples ou diárias. De forma geral, as 

multas devem ser aplicadas como simples, ou seja, deverá ser arbitrado um valor 

para ser pago, e deverá ser indicada no AI alguma ação necessária de ser realizada 

pelo empreendedor. Nos Casos em que não seja pago a importância arbitrada e/ou 

a exigência constante no AI não for cumprida, a multa passará a ser aplicada com a 

base diária até o limite de 30 (trinta) dias. 

 

No caso do embargo cautelar poderá ser aplicado na situação ensejar a execução 

de serviços e obras necessárias ou para o cumprimento de normas referentes à 

segurança de barragem, e se necessário esvaziamento parcial ou total da barragem. 

Quando da aplicação do embargo definitivo este ensejará a revogação da outorga, e 

o esvaziamento total e definitivo do reservatório da barragem. 

 

Deve-se fazer a observação que todas as penalidades serão aplicadas pela 

lavratura do AI, e a aplicação das penalidades de embargo provisório e definitivo 

poderá ensejar apreensão e depósito de bens. Ainda, serão cobradas do 
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empreendedor as despesas em que incorrer a órgão fiscalizador para tornar efetiva 

a penalidade de embargo, independentemente da penalidade de multa, sem prejuízo 

de responder pela recomposição dos danos a que der causa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Lei Nº 12.334/2010 trouxe as diretrizes da PNSB e lançou um grande desafio para 

país, que seria conhecer e cuidar de todas aquelas barragens que estão inclusas 

nos incisos I, II, III e IV do art. 1º da citada lei.  

 

Trata de um desafio para toda a sociedade, porém cabendo aos órgãos 

fiscalizadores a obrigação de regulamentar os artigos da lei e garantir que esses 

normativos legais estão sendo cumpridos.  

 

Acredita-se que para esses órgãos atuarem melhor deva existir o investimento, não 

apenas financeiro, nos agentes de fiscalização. Esse investimento inclui a 

disponibilização de curso de capacitação e de equipamentos adequados para a 

execução de ações em campo.  

 

As ações de campo são importantes para garantir o sucesso da PNSB, por se tratar 

da única forma de verificar se as informações prestadas pelo empreendedor 

representam as condições reais da barragem. Possuem caráter corretivo e punitivo, 

quando são detectados inconformidades na campanha de vistoria.  

 

Trata-se de importante meio de divulgação da PNSB devido ao contato do agente 

público fiscalizador e o empreendedor, o que pode proporcionar a retirada de 

dúvidas do empreendedor quanto às obrigações de normativo legais.  

 

Além disso, pode funcionar como um canal interno de retorno para o próprio órgão 

fiscalizador. Seria uma forma de ver em campo e apresentar no escritório a 

dificuldade de entendimento e da aplicação dos normativos legais por parte dos 

empreendedores. Bem como, visualizar as barreiras que dificultam o cumprimento 

dos normativos legais elaborados pelo próprio órgão.  
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Deste modo, entende que o os órgãos fiscalizadores devem ter preocupação quanto 

suas ações em campo, procurando investir em capacitação dos agentes 

fiscalizadores e proporcionando condições para boa execução de trabalho. Ainda, 

deve buscar a padronização de suas ações com intuito de prestar o melhor serviço a 

sociedade. 
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ANEXO I  

FICHA FISCALIZAÇÃO – INSPEÇÃO DE SEGURANÇA REGULAR  

Resolução ANA nº 742 de 17 de outubro de 2011
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1 - DADOS CADASTRAIS 

NOME DA BARRAGEM: DATA DA FISCALIZAÇÃO: CÓDIGO ANA 

   

RIO BARRADO LOCALIZAÇÃO: Nº OUTORGA 

   

Nº CNARH 

 

CLASSIFICAÇÃO: 

( . ) Dano Potencial 

Alto 

(   ) Dano Potencial Médio (   ) Dano Potencial Baixo (   ) NÃO APLICA 

  

(   ) Risco Alto ( . ) Risco Médio (   ) Risco Baixo 

FINALIDADE DA FISCALIZAÇÃO  

 

2. QUANTO À FICHA DE INSPEÇÃO (art. 6°) 

2.1. DATA DA REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO:  

2.2. APRESENTOU FICHA DE INSPEÇÃO PREENCHIDA?  (    ) SIM           NÃO (   ) 

2.3. A FICHA DE INSPEÇÃO ABRANGEU TODOS OS COMPONENTES E ESTRUTURAS RELACIONADOS Á BARRAGEM? :  (   ) SIM           NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

3. QUANTO AOS RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO (art.7° e art. 10°): 

3.1. APRESENTOU RELATÓRIO DE INSPEÇÃO (RI)? (   ) SIM                 NÃO (    ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

DATA DO RI: 

3.2. O RI APRESENTA IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL? (   ) SIM                  NÃO (. ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

3.3. O RI APRESENTA IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE TÉCNICO?  (   ) SIM                NÃO ( . ) 

OBSERVAÇÕES:  

 

3.4. O RI APRESENTA AVALIAÇÃO DAS ANOMALIAS REGISTRADAS COM A IDENTIFICAÇÃO DO POSSÍVEL MAU FUNCIONAMENTO E INDÍCIOS DE DETERIORAÇÃO OU 

DEFEITO DE CONSTRUÇÃO? (   ) SIM              NÃO ( . ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

3.5. O RI APRESENTA RELATÓRIO FOTOGRÁFICO PELO MENOS DAS ANOMALIAS CLASSIFICADAS COMO DE MAGNITUDE MÉDIA E GRANDE? (   ) SIM                 

NÃO ( . )               

OBSERVAÇÕES: 

 

3.6. OCORREU RECLASSIFICAÇÃO QUANTO A MAGNITUDE E NÍVEL DE PERIGO DE CADA ANOMALIA IDENTIFICADA NA FICHA DE INSPEÇÃO?:  (   ) SIM          NÃO ( . 

) 

OBSERVAÇÕES:  

 

3.7. O RI APRESENTA COMPARAÇÃO COM RELATÓRIO ANTERIOR?  (   ) SIM                NÃO(  ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

3.8. O RI APRESENTA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E REVISÃO DOS REGISTROS DE INSTRUMENTAÇÃO DISPONÍVEIS, INDICANDO A NECESSIDADE DE 

MANUTENÇÃO, PEQUENOS REPAROS OU DE INSPEÇÕES REGULARES OU ESPECIAIS, RECOMENDANDO OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS? (   ) SIM                NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

3.9. O RI INDICA O NÍVEL DE PERIGO DA BARRAGEM?  (   ) SIM                  NÃO (   ) 

(     )  NORMAL  (SEM ANOMALIAS OU COM ANOMALIAS QUE NÃO COMPROMETEM A SEGURANÇA DA BARRAGEM, MAS DEVEM SER CONTROLADAS E 

MONITORADAS) 
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(    )  ATENÇÃO (ANOMALIAS ENCONTRADAS NÃO COMPROMETEM A SEGURANÇA DA BARRAGEM EM CURTO PRAZO, MAS DEVEM SER CONTROLADAS E 

REPARADAS) 

(     )  ALERTA (ANOMALIAS ENCONTRADAS REPRESENTAM RISCO À SEGURANÇA, DEVENDO SER TOMADAS PROVIDÊNCIAS PARA ELIMINAÇÃO DO PROBLEMA) 

(    )  EMERGÊNCIA (ANOMALIAS REPRESENTAM RISCO DE RUPTURA IMINENTE, DEVENDO SER TOMADAS MEDIDAS PARA A PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE DANOS) 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

 

3.10. O NÍVEL DE PERIGO INDICADO NO RI ESTÁ APROPRIADO AOS CRITÉRIOS FISCALIZADOS? (   ) SIM               NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

3.11. O RI APRESENTA CIENTE DO REPRESENTANTE LEGAL:  (   ) SIM               NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES:  

 

3.12. O RI APRESENTA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA?  (   ) SIM               NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

3.13. O RI FOI ELABORADO POR  PROFISSIONAL/EQUIPE HABILITADA (CREA/CONFEA): (   ) SIM                 NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES:  

 

4. QUANTO AO EXTRATO DE INSPEÇÃO (art.9º) 

4.1. ENCAMINHOU EXTRATO DA INSPEÇÃO?  (  ) SIM               NÃO (   ) 

 

DATA:  

4.2. CUMPRIU O PRAZO DE ENCAMINHAMENTO DO EXTRATO
1
:  (  ) SIM               NÃO ( . ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

4.3.O NÍVEL DE PERIGO INDICADO NO EXTRATO:  

(    )  NORMAL  (SEM ANOMALIAS OU COM ANOMALIAS QUE NÃO COMPROMETEM A SEGURANÇA DA BARRAGEM, MAS DEVEM SER CONTROLADAS E 

MONITORADAS) 

(    )  ATENÇÃO (ANOMALIAS ENCONTRADAS NÃO COMPROMETEM A SEGURANÇA DA BARRAGEM EM CURTO PRAZO, MAS DEVEM SER CONTROLADAS E 

REPARADAS) 

(     )  ALERTA (ANOMALIAS ENCONTRADAS REPRESENTAM RISCO À SEGURANÇA, DEVENDO SER TOMADAS PROVIDÊNCIAS PARA ELIMINAÇÃO DO PROBLEMA) 

(    )  EMERGÊNCIA (ANOMALIAS REPRESENTAM RISCO DE RUPTURA IMINENTE, DEVENDO SER TOMADAS MEDIDAS PARA A PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE DANOS) 

OBSERVAÇÕES:  

5- PERIODICIDADE DA INSPEÇÃO DA BARRAGEM (ART. 4º)2: 

                                                 

1 NORMAL E ATENÇÃO: ATÉ 31 DE MAIO (1° CICLO)  E  ATÉ 30 DE NOVEMBRO (2°CICLO) 

    ALERTA: ATÉ 15 DIAS APÓS A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO 

    EMERGÊNCIA: ATÉ 1 DIA APÓS A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO 
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ATENDIDA: (  ) SIM                 NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

DATA DA ULTIMA INSPEÇÃO: 

 

1° CICLO (   ) 2° CICLO (   ) 

 

6. CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS 

A- BARRAGEM PRINCIPAL: 

6.1 ESTRUTURA VERTEDOURA: 

- EXISTÊNCIA DE RACHADURAS, TRINCAS, DESCALÇAMENTO, JUNTAS DANIFICADAS ............................. (   ) SIM NÃO (  ) 

- EXISTÊNCIA DE EROSÕES, OBSTRUÇÕES, VEGETAÇÃO A JUSANTE DO CANAL DE RESTITUIÇÃO ........... (   ) SIM NÃO (  ) 

- EROSÃO, RACHADURAS, DETERIORAÇÃO DO MURO LATERAL ........................................................... (   ) SIM NÃO (  ) 

- EXISTÊNCIA DE EROSÕES, OBSTRUÇÕES, VEGETAÇÃO A JUSANTE DA BACIA AMORTECEDORA ............ (   ) SIM                 NÃO (  ) 

COMENTÁRIO:  

 

6.2 PERCOLAÇÃO: 

- TOTALMENTE CONTROLADA PELO SISTEMA DE DRENAGEM .............................................................. (   ) SIM NÃO (  ) 

- SINAIS DE UMEDECIMENTO NAS ÁREAS DE JUSANTE (TALUDES OU OMBREIRAS)  ................................ (   ) SIM NÃO (  ) 

- ZONAS ÚMIDAS EM TALUDES DE JUSANTE OU OMBREIRAS ................................................................ (   ) SIM NÃO (  ) 

- ÁREA ALAGADA À JUSANTE DEVIDO AO FLUXO ................................................................................ (   ) SIM NÃO (  ) 

- SURGÊNCIA DE ÁGUA EM TALUDES ................................................................................................ (   ) SIM NÃO (   ) 

- SURGÊNCIA DE ÁGUA EM OMBREIRAS E ÁREA DE JUSANTE .............................................................. (   ) SIM NÃO (  ) 

 

COMENTÁRIO:  

 

6.3 DEFORMAÇÕES, AFUNDAMENTOS, ASSENTAMENTOS 

- INEXISTENTE ............................................................................................................................... (  ) SIM NÃO (  ) 

- PEQUENOS ABATIMENTOS DA CRISTA ............................................................................................ (  ) SIM NÃO (  ) 

- ONDULAÇÕES PRONUNCIADAS, FISSURAS ...................................................................................... (  ) SIM NÃO (  ) 

- DEPRESSÃO NA CRISTA, TRINCAS, AFUNDAMENTOS NOS TALUDES OU NA FUNDAÇÃO......................... (  ) SIM NÃO (   ) 

 

COMENTÁRIO:  

 

 

6.4 DETERIORAÇÃO DOS TALUDES /PARAMENTOS 

- INEXISTENTE ............................................................................................................................... (  ) SIM NÃO (  ) 

- FALHAS NO RIP-RAP DE MONTANTE ............................................................................................... (  ) SIM NÃO (  ) 

- FALHAS NA PROTEÇÃO DE TALUDE DE JUSANTE .............................................................................. (  ) SIM NÃO (  ) 

- DRENAGEM INSUFICIENTE E SULCOS NOS TALUDES ......................................................................... (   ) SIM NÃO (  ) 

- DEPRESSÃO NO RIP-RAP, ESCORREGAMENTOS - SULCOS PROFUNDOS DE EROSÃO, VEGETAÇÃO ....... (   ) SIM NÃO (  ) 

                                                                                                                                                         
2 ANTES DA REGULAMENTAÇÃO DO CNRH 

ALERTA/EMERGÊNCIA SEMESTRAL 

NORMAL/ATENÇÃO ANUAL 
 

DEPOIS DA REGULAMENTAÇÃO DO CNRH 

RISCO/DANO 

POTENCIAL 
DANO ALTO 

DANO 

MÉDIO 
DANO 

BAIXO 

RISCO ALTO SEMESTRAL ANUAL ANUAL 

RISCO 

MÉDIO 
SEMESTRAL SEMESTRAL ANUAL 

RISCO 

BAIXO 
SEMESTRAL ANUAL BIANUAL 
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COMENTÁRIO: 

 

6.5 OUTRAS OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

7. COMPARAÇÃO DA VISTORIA DE CAMPO E DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO: 

7.1. AS ANOMALIAS OBSERVADAS DURANTE A VISTORIA EM CAMPO ESTÃO DE ACORDO COM AS DESCRITAS NO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO? 

(   ) SIM                NÃO (    ) 

COMENTAR:  

 

7.2. OS RESULTADOS E REVISÃO DOS REGISTROS DE INSTRUMENTAÇÃO OBSERVADOS DURANTE A VISTORIA EM CAMPO ESTÃO DE ACORDO COM AS 

DESCRITAS NO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO?  

(   ) SIM                NÃO (  ) 

COMENTAR:  

 

7.3. A INDICAÇÃO DE NECESSIDADE DE PEQUENOS REPAROS INDICADOS NO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DE ACORDO COM AQUELES OBSERVADOS NA VISTORIA 

EM CAMPO? 

(   ) SIM                NÃO (  ) 

COMENTAR:  

 

7.4. A INDICAÇÃO DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO INDICADOS NO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ESTÃO DE ACORDO COM AQUELES OBSERVADOS NA VISTORIA 

EM CAMPO? 

(   ) SIM                NÃO (   ) 

COMENTAR:  

 

 

7.5. OUTRAS OBSERVAÇÕES 

 

8.PROVIDÊNCIAS: 

8.1 (   ) CONVOCAR O ESPECIALISTA DO PAINEL EXTERNO PRAZO: 

8.2 (...) NECESSIDADE DE INSPEÇÕES DE SEGURANÇA REGULARES COMPLEMENTARES (ART.4°, §1) PRAZO: 

8.3 (   )  ORIENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA PRAZO:  

8.4 (   ) AUTO DE INFRAÇÃO PRAZO: 

8.5 (   ) PROTOCOLO DE COMPROMISSO PRAZO: 

8.6 (   ) EMBARGO PRAZO: 

8.7 (   ) ENCAMINHAMENTO À GEFIU PRAZO: 

8.8 (   ) ENCAMINHAMENTO À GECAD PRAZO: 

8.9 (  ) ENCAMINHAMENTO À GESER PRAZO: 

8.10 (  ) ENCAMINHAMENTO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES (GOVERNADOR, ORGÃOS ESTADUAIS, 

EMPREENDEDOR) 

PRAZO: 

OBSERVAÇÕES: 
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LOCAL E DATA: 

 

 

 

 

 

ASSINATURA, CARIMBO E Nº SIAPE DO TÉCNICO 

 

 

 

ASSINATURA, CARIMBO E Nº SIAPE DA CHEFIA 

IMEDIATA 
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ANEXO II 

FICHA FISCALIZAÇÃO – PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM 

Resolução ANA nº 91 de 02 de abril de 2012 
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1 - DADOS CADASTRAIS 

1.1 NOME DA BARRAGEM: 1.2 DATA DA FISCALIZAÇÃO: 1.3 CÓDIGO ANA 

 _______/_______/______  

1.4 RIO BARRADO 1.5 LOCALIZAÇÃO: 1.6  Nº OUTORGA 

 Latitude: _____º ______’__________” 

Longitude: _____º ______’__________” 

 

1.7  Nº CNARH 

 

1.8 CLASSIFICAÇÃO ATUAL DE DANO E RISCO (CNRH): 

(   ) Dano Potencial Alto (   ) Dano Potencial Médio (   ) Dano Potencial Baixo Classe de Risco e 

Dano
3
: (   ) Risco Alto (   ) Risco Médio (   ) Risco Baixo 

1.9 VOLUMES DO PLANO DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS (ART. 5º)
4
 

(   ) Volume I (   ) Volume II (   ) Volume III (   ) Volume IV (   ) Volume V 

2. CONTEÚDO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM (ART 6º) 

VOLUME V - TOMO I 

2.1. PRAZO DE INÍCIO RESPEITADO?: 

(   ) SIM           NÃO (   )  

2.2. PRAZO DE CONCLUSÃO RESPEITADO?: 

(   )SIM           NÃO (   ) 

2.3 DATA DE ELABORAÇÃO DO VOLUME V: 

_______/_______/______ 

OBSERVAÇÕES: 

 

2.4 POSSUI RESULTADO DE INSPEÇÃO DETALHADA E ADEQUADA DO LOCAL DA BARRAGEM E DE SUAS ESTRUTURAS ASSOCIADAS? (   ) SIM           NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

2.5. POSSUI REAVALIAÇÃO DO PROJETO EXISTENTE, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE PROJETO APLICÁVEIS À ÉPOCA DA REVISÃO? (   ) SIM           NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

2.6. POSSUI REAVALIAÇÃO DA CATEGORIA DE RISCO E DANO POTENCIAL ASSOCIADO? (   ) SIM           NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

2.7. POSSUI ATUALIZAÇÃO DAS SÉRIES E ESTUDOS HIDROLÓGICOS E CONFRONTAÇÃO DESSES ESTUDOS COM A CAPACIDADE DOS DISPOSITIVOS DE 

DESCARGA EXISTENTES? (   )  SIM           NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

2.8. POSSUI REAVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, TESTES, INSTRUMENTAÇÃO E MONITORAMENTO? (   )  SIM           NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

2.9. POSSUI REAVALIAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA- PAE, QUANDO FOR O CASO? (   ) SIM           NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

2.10. POSSUI REVISÃO DOS RELATÓRIOS DAS REVISÕES PERIÓDICAS DE SEGURANÇA DE BARRAGEM DE ANTERIORES? (   ) SIM           NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

                                                 
3 Matriz de Categoria de Risco e Dano Potencial Associado (ANEXO I) 

CATEGORIA DE RISCO 
DANO POTENCIAL ASSOCIADO 

ALTO MÉDIO BAIXO 

ALTO A B C 

MÉDIO A C D 

BAIXO A C E 

 

4
 Volumes necessários de Acordo com a Categoria de Risco e Dano Potencial Associado (art. 6º ) 

CLASSE A: VOLUMES I, II, III, IV E V; 

CLASSE B, C, D OU E: VOLUMES I, II, III, E V; 
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2.11. POSSUI RELATÓRIO FINAL DO ESTUDO? (   ) SIM           NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

VOLUME V - TOMO II 

2.12 POSSUI IDENTIFICAÇÃO DA BARRAGEM E EMPREENDEDOR? (   ) SIM           NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

2.13. POSSUI IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO TRABALHO? (   ) SIM           NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

2.14. POSSUI PERÍODO DE REALIZAÇÃO DO TRABALHO? (   ) SIM           NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

2.15. POSSUI LISTAGEM DOS ESTUDOS REALIZADOS? (   ) SIM           NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

2.16. POSSUI CONCLUSÕES? (   ) SIM           NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

2.17. POSSUI RECOMENDAÇÕES? (   ) SIM           NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

2.18. POSSUI PLANO DE AÇÃO DE MELHORIA E CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES INDICADAS NO TRABALHO? (   ) SIM           NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

3. CONTEÚDO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM (ART 6º)  - VOLUME IV (Plano de ação e emergência) 

3.1. SE APLICA?  

(   ) SIM           NÃO (   ) 

3.2. PRAZO DE INÍCIO 

RESPEITADO?: 

(   ) SIM           NÃO (   )  

3.3. PRAZO DE CONCLUSÃO 

RESPEITADO? 

(   )SIM           NÃO (   ) 

3.4 DATA DE ELABORAÇÃO DO VOLUME IV: 

_______/_______/______ 

OBSERVAÇÕES: 

 

4. CONTEÚDO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM (ART 6º)  - VOLUME III 

4.1. PRAZO DE INÍCIO RESPEITADO? 

(   ) SIM           NÃO (   )  

4.2. PRAZO DE CONCLUSÃO RESPEITADO? 

(   )SIM           NÃO (   ) 

4.3 DATA DE ELABORAÇÃO DO VOLUME III: 

_______/_______/______ 

OBSERVAÇÕES: 

 

4.4. POSSUI REGISTROS DE OPERAÇÃO? (   ) SIM                 NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

4.5. POSSUI REGISTROS DA MANUTENÇÃO? (   ) SIM                  NÃO (   )  

OBSERVAÇÕES: 

 

4.6. POSSUI REGISTROS DE MONITORAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO?  (   ) SIM                NÃO (   )  

OBSERVAÇÕES: 

 

4.7. POSSUI FICHAS E RELATÓRIOS DE INSPEÇÕES DE SEGURANÇA DE BARRAGENS? (   ) SIM              NÃO (   )  

OBSERVAÇÕES: 
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4.8. POSSUI REGISTROS DOS TESTES DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E MECÂNICOS? (   ) SIM                 NÃO (   )               

OBSERVAÇÕES: 

 

5. CONTEÚDO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM (ART 6º)  - VOLUME II 

5.1. PRAZO DE INÍCIO RESPEITADO? 

(   ) SIM           NÃO (   )  

5.2. PRAZO DE CONCLUSÃO RESPEITADO? 

(   )SIM           NÃO (   ) 

5.3 DATA DE ELABORAÇÃO DO VOLUME II: 

_______/_______/______ 

OBSERVAÇÕES: 

 

5.4  PREVISTO REGRA OPERACIONAL DOS DISPOSITIVOS DE DESCARGA?  (   ) SIM               NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

5.5 PLANO DE OPERAÇÃO POSSUI PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS REGRAS OPERACIONAIS DEFINIDAS PELO EMPREENDEDOR OU POR ENTIDADE 

RESPONSÁVEL, QUANDO FOR O CASO?(   ) SIM               NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

5.6. POSSUI PLANEJAMENTO DAS MANUTENÇÕES?  (   ) SIM               NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

5.7. POSSUI PLANO DE MONITORAMENTO E INSTRUMENTAÇÃO?  (   ) SIM               NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

5.8. POSSUI PLANEJAMENTO DAS INSPEÇÕES DE SEGURANÇA DA BARRAGEM?  (   ) SIM               NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

5.9. POSSUI CRONOGRAMA DE TESTES DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E MECÂNICOS.?  (   ) SIM               NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

6. CONTEÚDO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM (ART 6º)  - VOLUME I  

VOLUME I -TOMO I 

6.1. PRAZO DE INÍCIO RESPEITADO?: 

(   ) SIM           NÃO (   )  

6.2. PRAZO DE CONCLUSÃO RESPEITADO?: 

(   )SIM           NÃO (   ) 

6.3 DATA DE ELABORAÇÃO DO VOLUME I: 

_______/_______/______ 

6.4. POSSUI IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR? (   ) SIM                 NÃO (   )  

OBSERVAÇÕES: 

 

6.5. POSSUI CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO? (   ) SIM                  NÃO (   )  

OBSERVAÇÕES: 

 

6.6. POSSUI CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PROJETO E DA CONSTRUÇÃO?  (   ) SIM                NÃO (   )  

OBSERVAÇÕES: 

 

6.7. POSSUI INDICAÇÃO DA ÁREA DO ENTORNO DAS INSTALAÇÕES E SEUS RESPECTIVOS ACESSOS A SEREM RESGUARDADOS DE QUAISQUER USOS OU 

OCUPAÇÕES PERMANENTES?  (   ) SIM                NÃO (   )  

OBSERVAÇÕES: 

 

 

6.8. POSSUI, QUANDO FOR O CASO, INDICAÇÃO DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA REGRA OPERACIONAL DO RESERVATÓRIO?  (   ) SIM                NÃO (   )  

OBSERVAÇÕES: 



 

 
 
_________________________________________________________________________________ 
Material produzido no âmbito do Convênio nº 001/ANA/2011 – SICONV nº 756001/2011, firmado 
entre a Agência Nacional de Águas - ANA e a Fundação Parque Tecnológico de Itaipu - Brasil - FPTI. 

6 

 

 

6.9. POSSUI DECLARAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA BARRAGEM QUANTO À CATEGORIA DE RISCO E DANO POTENCIAL?  (   ) SIM                NÃO (   )  

OBSERVAÇÕES: 

 

6.10. POSSUI FORMULÁRIO CONSTANTE DO ANEXO IV PREENCHIDO?  (   ) SIM                NÃO (   )  

OBSERVAÇÕES: 

 

VOLUME I - TOMO II 

6.11. POSSUI PROJETOS (BÁSICO E/OU EXECUTIVO)?  (   ) SIM                NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

6.12. POSSUI PROJETO COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)?    (   ) SIM                NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

6.14 POSSUI OS MANUAIS DOS EQUIPAMENTOS?   (   ) SIM                NÃO (   )  

OBSERVAÇÕES: 

 

6.14. POSSUI LICENÇAS AMBIENTAIS, OUTORGAS E DEMAIS REQUERIMENTOS LEGAIS?  (   ) SIM                NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 
 

7. QUANTO AO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM FOI ELABORADO ATÉ O INÍCIO DA OPERAÇÃO (ART 7º)   

7.1 O PLANO DE SEGURANÇA FOI ELABORADO ATÉ O INÍCIO DA OPERAÇÃO?  (   ) SIM                NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

8. A ATUALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA  DAS INSPEÇÕES REGULARES E ESPECIAIS  E DAS REVISÕES PERIÓDICA DE SEGURANÇA DA BARRAGEM (AR 

9º) 

8.1 OS VOLUMES DO  PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM POSSUEM FOLHA DE CONTROLE DE ATUALIZAÇÃO?  (   ) SIM                NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

9. RESUMO EXECUTIVO DA REVISÃO PERIÓDICA (AR 13º) 

9.1  O RESUMO EXECUTIVO FOI ENCAMINHADO PARA ANA?  (   ) SIM                NÃO (   ) 

OBSERVAÇÕES: 

 

DATA DO ENVIO DO RESUMO EXECUTIVO 

_______/_______/______ 

10. PROVIDÊNCIAS: 

10.1 (   )  ORIENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA PRAZO:  

10.2 (   ) AUTO DE INFRAÇÃO PRAZO: 

10.3 (   ) PROTOCOLO DE COMPROMISSO PRAZO: 

10.4 (   ) EMBARGO PRAZO: 

10.5 (   ) ENCAMINHAMENTO À GEFIU PRAZO: 

10.6 (   ) ENCAMINHAMENTO À GECAD PRAZO: 

10.7 (   ) ENCAMINHAMENTO À GESER PRAZO: 

10.8 (   ) ENCAMINHAMENTO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES (GOVERNADOR, ORGÃOS ESTADUAIS, 

EMPREENDEDOR) 

PRAZO: 

OBSERVAÇÕES: 

11. COMENTÁRIOS GERAIS: 
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12. ANEXOS: 

(   ) 12.1 FICHA DE VISTORIA DE CAMPO 

(   ) 12.2 FICHA CADASTRAL 

(   ) 12.3 OUTRO _______________________________________________ 

 

LOCAL E DATA: 

_______/_______/_________ 

INSPECIONADO POR: 

 

________________________________________ 

ASSINATURA, CARIMBO E Nº SIAPE DO TÉCNICO 

DE ACORDO: 

 

__________________________________________

__ 

ASSINATURA, CARIMBO E Nº SIAPE DA CHEFIA 

IMEDIATA 

 


