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Contextualização ➔ Histórico :

Barragem Ano

Euclides da 
Cunha

1977 Decreto Estadual de Segurança de 
Barragens (SP)

Cataguazes 2003

CNRH / CTAP
PL 1181/2003
PLC 168/2009

Camará 2004

Miraí 2006/2007

PCH 
Apertadinho

2008

PCH Espora 2008

Algodões 2009

Herculano 2014

Fundão 2015 Efeito Mariana PL 224   PL 2791/19
PL 550/2019  
PL 550 – A

Brumadinho 2019 Efeito Brumadinho Alteração da Lei!!





Contextualização:



Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB)
Lei 12.334/2010 

Contextualização:

• Barragem: qualquer estrutura em um curso permanente ou temporário de água para fins

de contenção ou acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e

sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas associadas;

• Segurança de barragens: Condição que visa manter a sua integridade estrutural e

operacional e a preservação da vida, da saúde, da propriedade e do meio ambiente,

nas fases de projeto, construção e operação. É uma condição dinâmica.

• Barragens abrangidas na Lei nº 12.334/2010 (PNSB):

Altura ≥ 15m ou Volume ≥ 3 hm³ ou contenha resíduos perigosos ou Dano Potencial

Associado Médio ou Alto.



Contextualização:

Quais são os atores envolvidos com as segurança de uma

barragem?





Contextualização:



Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB)
Lei 12.334/2010 

• Empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem: 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 coletividade.

• Órgão fiscalizador é autoridade do poder público responsável pelas ações de

fiscalização da segurança da barragem de sua competência.

EMPREENDEDORES

FISCALIZADORES
DEFESA CIVIL

SOCIEDADE

Conselho Nacional
de Recursos Hídricos

Principais Atores



Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB)
Lei 12.334/2010 

Principais Órgãos Fiscalizadores

Temos atualmente 33 Órgãos Fiscalizadores!



Lei 12.334/2010 - PNSB
Arranjo esquemático da Política Nacional de Segurança de Barragens
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▪ I - Sistema de classificação de barragens por categoria de risco (CRI) e por dano potencial 
associado (DPA); 

▪ II - Plano de Segurança de Barragem;

• Inspeções Regulares (ISR) e Especiais (ISE)

• Plano de Ações de Emergência – PAE

• Revisão periódica de segurança (RPSB) 

▪ III - Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB); 

▪ IV - Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (Sinima); 

▪ V - Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental; 

▪ VI - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de 
Recursos Ambientais; 

▪ VII - Relatório de Segurança de Barragens (RSB) 

Lei 12.334/2010 - PNSB

Instrumentos da PNSB
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Lei 12.334/2010 
Atribuições dos Fiscalizadores e CNRH

Outorgar

Cadastrar

Classificar

Regulamentar

Fiscalizar

A ANA não tem hierarquia sobre os demais fiscalizadores!

Gerir o Sistema Nacional de 
Segurança de Barragens (SNISB)

Promover a articulação entre 
fiscalizadores

Elaborar o Relatório de Segurança de 
Barragens (RSB) e encaminhar ao 

CNRH

Recepcionar junto com a Defesa Civil 
denúncias de barragens

Responsabilidades dos órgãos 
fiscalizadores

Responsabilidades adicionais 
da ANA

Zelar pela implementação da PNSB

Estabelecer diretrizes para 
implementação da PNSB 
(Resoluções n. 143 e 144)

Apreciar o Relatório de Segurança de 
Barragens e encaminhar ao 

Congresso Nacional

Responsabilidades do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos-CNRH



Lei 12.334/2010 
Atribuições dos Empreendedores

PSB

Plano de 
Segurança

Inspeções de 
Segurança

ISR - ISE

Plano de Ação de 
Emergência

PAE

Revisão 
Periódica

RPSB

Desafio:
Elaboração e implementação!

❑ Prover os recursos necessários à garantia da
segurança da barragem.

❑ Informar ao órgão fiscalizador e a Defesa Civil
qualquer alteração que possa acarretar redução da
capacidade de descarga da barragem ou que possa
comprometer a sua segurança.

❑ A barragem que não atender aos requisitos de
segurança deverá ser recuperada ou desativada
pelo empreendedor, que deverá comunicar ao
órgão fiscalizador as providências adotadas (art.
18).

❑ Elaborar o Plano de Segurança e realizar as
inspeções de segurança da barragem.

Nas barragens de usos múltiplos os pequenos
empreendedores privados e empreendedores públicos
têm muitas dificuldades.



Lei 12.334/2010 - PNSB
Arranjo esquemático da Política Nacional de Segurança de Barragens
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Lei 12.334/2010 
Articulação e Atuação em Situação de Emergências

Órgãos Estaduais de 
Recursos Hídricos

Órgãos Estaduais de 
Meio Ambiente

Emergências de Segurança de Barragens

▪ Acordo Cooperação Técnica entre ANA, ANEEL, ANM, IBAMA e CENAD/SEDEC/MDR

▪ Articulação em situação de emergência com outros órgãos no âmbito da bacia hidrográfica.

ACT nº 031/2018



Possíveis pontos de atualização da Lei n° 12.334/2010

Lei nº 12.334/2010 Texto que deverá ser sancionado pelo PR

Art. 1º: 

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;

V – categoria de risco alto, a critério do órgão fiscalizador, conforme definido no art. 7º desta 

Lei.” (NR)

Art. 2º  Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições: 

I - barragem: qualquer estrutura construída dentro ou fora de um curso permanente ou 
temporário de água, em talvegue ou em cava exaurida com dique, para fins de contenção ou 
acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o 
barramento e as estruturas associadas;

IV – empreendedor: pessoa física ou jurídica que detenha outorga, licença, registro, 

concessão, autorização ou outro ato que lhe confira direito de operação da barragem e do 

respectivo reservatório, ou, subsidiariamente, aquele com direito real sobre as terras onde a 

barragem se localize, se não houver quem os explore oficialmente;
VII ao XIV – Define: Dano Potencial Associado, Categoria de Risco, Zona de Auto Salvamento, 

Zona de Segurança Secundária, Mapa de Inundação, Acidente, Incidente, e Desastre.



Possíveis pontos de atualização da Lei n° 12.334/2010

Lei nº 12.333/2010 Texto que deverá ser sancionado pelo PR

Art. 3o São objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB): 

VIII – definir procedimentos emergenciais e fomentar a atuação conjunta de empreendedores, 
fiscalizadores e órgãos de proteção e defesa civil em caso de incidente, acidente ou desastre.” (NR) 

Art. 4º  São fundamentos da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB): 

III – a responsabilidade legal do empreendedor pela segurança da barragem, pelos danos 
decorrentes de seu rompimento, vazamento ou mau funcionamento e, independentemente da 
existência de culpa, pela reparação desses danos; 

IV – a transparência de informações, a participação e o controle social; 

V – a segurança da barragem como instrumento de alcance da sustentabilidade socioambiental.” 
(NR) 



Lei nº 12.333/2010 Texto que deverá ser sancionado pelo PR

Art. 5o A fiscalização da segurança de barragens caberá, sem prejuízo das ações fiscalizatórias dos órgãos ambientais integrantes 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama): 

II – à entidade que concede, autoriza ou registra o uso do potencial hidráulico, quando se tratar de 
uso preponderante para fins de geração hidrelétrica; 

V – à entidade que regula, licencia e fiscaliza a produção e o uso da energia nuclear, quando se tratar 
de disposição de rejeitos de minérios nucleares. 

§ 1º Os órgãos fiscalizadores referidos no caput deste artigo devem dar ciência ao órgão de proteção 
e defesa civil das ações de fiscalização que constatarem a necessidade de adoção de medidas 
emergenciais relativas à segurança de barragens. 

§ 2º A fiscalização prevista no caput deste artigo deve basear-se em análise documental, em 
vistorias técnicas, em indicadores de segurança de barragem e em outros procedimentos definidos 
pelo órgão fiscalizador. 

§ 3º O órgão fiscalizador deve manter canal de comunicação para o recebimento de denúncias e de 
informações relacionadas à segurança de barragens.” 

Art. 6o São instrumentos da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB): I 

VIII – o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH); 

X – os guias de boas práticas em segurança de barragens. 

Parágrafo único. Os sistemas nacionais de informações previstos neste artigo devem ser integrados.” 
(NR) 



Lei nº 12.333/2010 Texto que deverá ser sancionado pelo PR

Art. 7o As barragens serão classificadas pelos agentes fiscalizadores, 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). 

§ 3º O órgão fiscalizador deverá exigir do empreendedor a adoção de medidas que levem à redução 
da categoria de risco da barragem.” (NR) 

Art. 8o O Plano de Segurança da Barragem deve compreender, no mínimo, as seguintes informações: 

Art. 9o As inspeções de segurança regular e especial terão 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. 

Art. 10. Deverá ser realizada Revisão Periódica de Segurança de Barragem com o objetivo de verificar o estado geral de 
segurança da barragem, considerando o atual estado da arte para os critérios de projeto, a atualização dos dados hidrológicos e 
as alterações das condições a montante e a jusante da barragem. 

O órgão fiscalizador deverá estabelecer prazos para que o empreendedor cumpra as ações previstas 
nos instrumento tratados no Art. 19, e 10. 









RELATÓRIO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS - RSB

Disponível em
http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/relatorio-anual-de-seguranca-de-barragem

Lei 12.334/2010 – PNSB
RSB

http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/relatorio-anual-de-seguranca-de-barragem/rsb-2016


Lei 12.334/2010 –PNSB

RSB

▪ ANA elabora e envia para o CNRH até 31 agosto

▪ CNRH envia para o Congresso Nacional até 31
dezembro

QUAL A IMPORTÂNCIA DO RELATÓRIO DE
SEGURANÇA DE BARRAGEM?

▪ Registrar os avanços na implementação da PNSB.

▪ Servir como um veículo de divulgação da situação
da segurança das barragens brasileiras.

▪ Fomentar a cultura da segurança de barragem.

▪ Sensibilizar o Congresso Nacional para importância
do tema.

RELATÓRIO DE 
SEGURANÇA 

DE 
BARRAGENS -

RSB



Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB)
Lei 12.334/2010 

Barragens Submetidas a PNSB

❑ RSB 2019 - 19.388 Barragens Cadastradas
❑ 27% (5.285) barragens submetidas a PNSB
❑ 33% Irrigação
❑ 21,4% Abastecimento
❑ 16,7% Geração de Energia
❑ 8,1% Mineração
❑ 2,1% Industrial
❑ 0,6% Contenção de Resíduo Industrial

Total de 1.478 diferentes empreendedores 
submetidos a PNSB - Maiores DNOCS e Vale



Lei 12.334/2010 
Acidentes e Incidentes - RSB 2019

▪ Relatados 12 acidentes e 58 incidentes com
barragens em 15 diferentes estados, sendo 31%
deles concentrados em Minas Gerais.

▪ Os incidentes reportados tiveram inúmeras causas,
sendo mais comum o relato de risco de rompimento
de barragens devido a cheias, erosões ou
percolação excessiva. Mas também foram
reportados problemas em vertedores, inundações
de galerias e rompimento do canal de adução.

▪ Em relação aos acidentes: 10 pequenas barragens
de terra romperam em eventos de cheia,
ocasionando somente danos materiais. As outras 2
barragens rompidas foram de rejeitos de mineração,
sendo uma delas a Barragem I da mina Córrego do
Feijão em Brumadinho/MG - um dos maiores
acidentes com barragens na história do Brasil,
afetando aproximadamente 40 mil pessoas, com
270 vítimas fatais, e significantes prejuízos
socioeconômicos e ambientais.



Lei 12.334/2010 
Barragens Críticas - RSB 2019

▪ Em 2019 houve aumento na quantidade de barragens que preocupam os órgãos fiscalizadores - 26 
deles listaram um total de 156 barragens críticas em 22 estados. 

▪ Dessas barragens críticas 63% pertencem a empreendedores privados mais de 50% está localizada em 
Minas Gerais.

▪ Motivos: Estado de conservação (73% ), Ausência de documentos (24%), Deficiência Projeto (2%).



Lei 12.334/2010 
Barragens Fiscalizadas pela ANA

▪ Dificuldades para elaboração e implementação dos Planos de Segurança de Barragem.
▪ Custo elevado de elaboração e implantação dos Planos.
▪ Barragens de usos múltiplos sem uso econômico (empreendedores públicos e privados) têm muitas dificuldades.
▪ A fiscalização conta com apoio de consultores externos para elaboração de laudos de segurança.

RSB 
2019 RSB 

2019

199 Barragens Identificadas
128 Enquadradas



Lei 12.334/2010 
Barragens Fiscalizadas pela ANA



Barragens de usos múltiplos
Principais Anomalias

Falhas de conservação de  
drenagem e proteção de 
taludes

Deterioração de vertedores e 
estruturas extravasoras

Baixa qualidade e 
desagregação do concreto

Problemas de fundação e 
erosões regressivas

32



Categoria de Risco (CRI) Pontuação

Alto CRI ≥ 60 ou EC=8

Médio 35 < CRI < 60

Baixo CRI ≤ 35

Características 
Técnicas – CT (8 a 28)

Estado de Conservação 
– EC (0 a 43)

Plano de Segurança da 
Barragem – PS (0 a 33)

Altura
Confiabilidade das 
estruturas extravasoras

Documentação de projeto

Comprimento
Confiabilidade das 
estruturas de adução

Estrutura organizacional

Tipo de barragem Percolação Procedimentos segurança

Tipo de fundação
Deformações e 
recalques

Regra operacional 
dispositivos descarga

Idade Deterioração taludes
Relatórios Inspeção e 
segurança

Vazão projeto Eclusa

Dano Potencial 
Associado (DPA)

Pontuação

Alto DPA ≥ 16

Médio 10 < DPA < 16

Baixo DPA ≤ 10

Dano Potencial Associado (4  a 30)

Volume total do reservatório

Potencial de perdas de vidas humanas

Impacto ambiental

Impacto socioeconômico

 Matriz de Categoria de Risco (CRI)  Matriz de Dano Potencial Associado (DPA)
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Lei 12.334/2010 – PNSB
Classificação de Barragens (Res. CNRH 143/12)



Matriz de Plano de Segurança (PS)
Supondo que:

• Atuação Eficaz do órgão 
Fiscalizador

• Barragem Sem Projeto 

• Sem Equipe/Resp. Técnico

• ISR’s elaboradas regularmente

• Vertedor de Soleira Livre 

• Relatórios emitidos 
regularmente

Pontuação da Matriz PS:  21 a 26

Pequenas barragens do Nordeste 
sem atividade econômica 

associada à barragem tem muita 
dificuldade em atender a PNSB 

devido ao altos custos e falta de 
capacidade técnica.

Lei 12.334/2010 – PNSB
Matriz de Classificação do CNRH
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Regulamentação da Lei 12.334/2010 
Avanços na Base Legal para Fiscalização

Advertência
Multa 

Simples
Multa Diária

Embargo 
Provisório

Embargo 
Definitivo

❑ Nova Resolução ANA nº 24/2020 
(Revogou Res. 662/2010 e a Portaria 30/2011)

Define princípios e procedimentos da atividade de
fiscalização, os instrumentos da fiscalização,
estabelece prazos de recurso, gradação das multas, e
define atenuantes e agravantes.

❑ Resolução ANA nº 236/2017 (Revogou Res.
91/2012 e a Res. 742/2011):

Estabelece parâmetros para elaboração do Plano de
Segurança da Barragem, das Inspeções de Segurança
Regular e Especial, da Revisão Periódica e do Plano de
Ação de Emergência.

Regulamentação (RSB 2019)

PROGESTÃO – Pactuação de Metas com Estados

PL 550 
Avanços da gestão do risco e nos aspectos legais
Multas mais elevadas
Maior controle do órgão fiscalizador
Maiores desafios p/ empreendedor e fiscalizador



Manuais do Empreendedor

Disponíveis em http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/downloads/ManualEmpreendedor.

Manual do Fiscalizador

Lei 12.334/2010 - PNSB
Manuais da ANA

36

http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/downloads/ManualEmpreendedor


1. Planejamento 
Anual (dezembro)

2. Preparação da 
Campanha 

(15 dias antes )

3. Execução da 
Campanha/Vistoria 

de Campo 
(1 semana)

4. Elaboração do 
Relatório de 
Campanha 

(até 15 dias depois)

5.Encaminhamentos 
e Monitoramento

Autuação

Regularização

ESTRATÉGIAS DE FISCALIZAÇÃO

✓ Plano Anual de Fiscalização 
✓ Plano Plurianual de 

Fiscalização (2018-2021)
✓ Resolução ANA 236/2017 Manual do 

Fiscalizador
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Inspeção de Segurança Regular (ISR)

Inspeção de Segurança Especial (ISE)

Plano de Segurança de Barragem (PSB)

Plano de Ação de Emergência (PAE)

Revisão Periódica de Segurança de 
Barragem (RPSB)

Fiscalização com base na 

Resolução ANA n°

236/2017

FISCALIZAÇÃO DE 
SEGURANÇA DE BARRAGENS

38



Nível de Perigo

Normal 
Quando o efeito conjugado das anomalias não compromete a segurança da
barragem.

Atenção

Quando o efeito conjugado das anomalias não compromete de imediato a
segurança da barragem, mas caso venha a progredir, pode comprometê-la, 
devendo ser controlada, monitorada ou reparada.

Alerta
Quando o efeito conjugado das anomalias compromete a segurança da
barragem, devendo ser tomadas providências imediatas para eliminá-las.

Emergência
Quando o efeito conjugado das anomalias representa alta probabilidade
de ruptura da barragem.

Inspeção Regular 
Nível de Perigo Global da Barragem

39

• Nível de Perigo Global da Barragem (NPGB): gradação dada à barragem em função do comprometimento de 
sua segurança decorrente do efeito conjugado das anomalias (Res 236/2017).

• Os relatório de inspeções regulares (ISR) devem avaliar o NPGB de acordo com a seguinte classificação:



Critérios para planejamento de campanhas

✓Nível de perigo informado pelo empreendedor (normal, atenção, alerta e emergência).
✓ Informações sobre capacidade de acumulação e altura da barragem.
✓Conhecimento da equipe de fiscalização em decorrência de vistorias anteriores.

Principais aspectos fiscalizados em campo

✓Verificação da realização de inspeções regulares, especiais e revisões periódicas.
✓Avaliação em campo das anomalias e estado de conservação e manutenção.
✓Verificação  do atendimento às recomendações das inspeções regulares.
✓Verificação da elaboração e conteúdo dos planos de segurança de barragens e ART.
✓Acompanhamento de serviços/obras de intervenções para recuperação e redução de 

riscos de barragens.

ESTRATÉGIAS DE FISCALIZAÇÃO

40



ESTRATÉGIAS DE FISCALIZAÇÃO
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Histórico de Barragens Fiscalizadas pela ANA
Previstas Adicionais

• Todas as barragens fiscalizadas pela ANA já foram vistoriadas ao menos uma vez.

• Prioridade de fiscalização nas barragens mais críticas e o primeiro enchimento das barragens.

• A ANA também conta com o apoio de consultores externos para avaliar a segurança de barragens. 41



CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO

▪ Cursos de Capacitação em Segurança de Barragens

▪ Vídeo aulas

• Classificação de Barragens
https://www.youtube.com/watch?v=ltU1vdkUl_w&list=PLdDOTUuInCuxjJDGYqB_rOQ
h5OFlqzlJr

• Geração de Manchas Para Classificação de Barragens
https://www.youtube.com/watch?v=A1lo5hpUybo&list=PLdDOTUuInCux0EgQAx4pP5
dqQhUDmEVSn

Trilha do conhecimento
http://capacitacao.ana.gov.br/conhe

cerh/handle/ana/512

Lei 12.334/2010 – PNSB
Capacitação e Comunicação

42

https://www.youtube.com/watch?v=ltU1vdkUl_w&list=PLdDOTUuInCuxjJDGYqB_rOQh5OFlqzlJr
https://www.youtube.com/watch?v=A1lo5hpUybo&list=PLdDOTUuInCux0EgQAx4pP5dqQhUDmEVSn
http://capacitacao.ana.gov.br/conhecerh/handle/ana/512


Lei 12.334/2010 
Principais Desafios para o Futuro

Avançar no 
Aperfeiçoamento dos 

Aspectos Legais

Governança 

Definição mais clara de 
responsabilidades

Aperfeiçoamento de critérios 
de classificação de barragens

Sustentabilidade financeira

Sistema de infrações e 
penalidades.

Continuidade da 
Classificação de Risco e 
Requisitos de Segurança

Mapeamento dos riscos de 
barragens e seus impactos a 

jusante

Uso de novas tecnologias de 
monitoramento

Incorporação da análise de 
risco.

Preparação para Atuação em 
Situações de Emergência

Definição clara das 
responsabilidades dos 

empreendedores e da defesa civil

Mecanismos de financiamento e 
estruturação de órgãos locais de 

defesa civil. 

Integração entre os Planos de Ação 
de Emergência e os Planos de 
Contingência da Defesa Civil.

Estímulo à Participação 
da População

A população deve ser 
informada e estimulada a 

participar, direta ou 
indiretamente, das ações 

preventivas e emergenciais.

Maior participação nos 
exercícios e simulações de 
situação de emergência.



Obrigado!



M a r c u s  V i n i c i u s  O l i v e i r a
S u p e r i n t e n d ê n c i a  d e  F i s c a l i z a ç ã o
C o o r d e n a d o r  S u b s t i t u t o  d e  F i s c a l i z a ç ã o  d e  
S e r v i ç o s  P ú b l i c o s  e  S e g u r a n ç a  d e  B a r r a g e n s

Segurança do Setor  de 
Barragens – A visão da 
Fiscalização da Segurança 
de Barragens

B r a s í l i a

S e t e m b r o   d e  2 0 2 0


