
Segurança de 

Barragens  

CTUM – CRH(015) 

CETESB 



 A Lei Federal nº 12.334/2010  (PNSB): acumulação de água para quaisquer 

usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos 

industriais 

 

 Aplicação (Art. 1º): barragens destinadas à acumulação de água, disposição final 

ou temporária de rejeitos, acumulação de resíduos industriais que apresentem 

pelo menos uma das seguintes características:  

I - altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou 

igual a 15m ; 

II - capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³; 

III - reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas 

aplicáveis;  

IV - categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, 

sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas 

 

 Regulamentações: 

• Resolução CNRH 143 de 10/07/2012 (classificação dos entes fiscalizadores, por 

categoria de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume); 

• Resolução CNRH 144 de 10/07/2012 (diretrizes de implementação da PNSB) 

Lei 12.433 de 20/08/2010 



 Atribuições – Fiscalização (art. 5º, IV): entidade que forneceu a licença 

ambiental de instalação e operação para fins de disposição de resíduos 

industriais (CETESB); 

 

 Levantamento dos empreendimentos potenciais de fiscalização junto às 

Agências da CETESB pela PNSB 

 

• Atividades principais: Metalurgia/Alumínio, Fosfogesso, Celulose e papel, 

Química/Ácido Fosfórico 

• Regiões: R. Baixada Santista, R. Vale do Paraíba, R. Vale Ribeira, R. 

Sorocaba  

 

 

  

Ações para regulamentação da Lei 12.433 de 20/08/2010 



 Metodologia adotada - desafios 

• Levantamento bibliográfico nacional (DNPM e Governo de MG) e 

internacional  = regulamentar disposição de resíduos-rejeitos x outras 

situações/substâncias; 

• Discussão das regulamentações ANA; 

• Elaboração de minuta de Decisão de Diretoria; 

• Definição de estratégia de implementação da PNSB: procedimentos para o 

licenciamento, cronogramas, mecanismos de divulgação = articular com os 

procedimentos do licenciamento ambiental dos empreendimentos existentes, 

em análise e em renovação da LO, promover mecanismos de divulgação; 

• Revisão – proposta de procedimento: Agências Ambientais e Diretorias da 

CETESB 

 

Ações para regulamentação da Lei 12.433 de 20/08/2010 

Potencialidade da PNSB para o licenciamento ambiental = subsidiar o 

processo de controle ambiental dos empreendimentos  



 Minuta de Decisão de Diretoria - CETESB 

• Sistemática de cadastramento das barragens, qualificação do responsável e equipe 

técnica; 

• Classificação das barragens por categoria de risco, dano potencial associado e pelo 

seu volume; 

• Conteúdo mínimo e nível de detalhamento: Plano de Segurança da Barragem, 

Revisão Periódica de Segurança da Barragem e Inspeções de Segurança Regulares 

e Especiais das barragens (incluindo procedimentos em situações críticas); 

• Definição da periodicidade de atualização 

 

 Treinamento de pessoal: em encontros nacionais e treinamento técnico específico 

promovidos pela ANA treinamento técnico 

 Atualização Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 

(SNISB):  

• Preenchimento anual do formulário sobre as barragens sob responsabilidade da 

CETESB  no sítio da ANA, desde 2012; 

• Promoção do cadastramento dos empreendedores no SNISB (a partir de 2015). 

Ações para regulamentação da Lei 12.433 de 20/08/2010 



Matriz para classificação quanto à categoria de risco (Exemplos) 
(Resolução CNRH 143 de 10/07/2012) 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (CT) 

Altura (a) Comprimento (b) 

Altura ≤ 15m 

(0) 

Comprimento ≤ 50m 

(0) 

15m < Altura < 30m (1) 50m < Comprimento < 200m 

(1) 

30m ≤ Altura ≤ 60m (4) 200 ≤ Comprimento ≤ 600m 

(2) 

Altura > 60m 

(7) 

Comprimento > 600m 

(3) 

CT = Σ (a até c) 

ESTADO DE CONSERVAÇÃO - EC 

Confiabilidade das Estruturas 

Extravasoras 
Percolação Deformações e Recalques Deterioração dos Taludes  (Paramentos) 

Estruturas civis bem mantidas e em 

operação normal /barragem sem 

necessidade de estruturas extravasoras 

(0) 

Percolação totalmente controlada pelo sistema de 

drenagem 

(0) 

Não existem deformações e recalques 

com potencial de comprometimento 

da segurança da estrutura 

(0) 

Não existe deterioração de taludes e 

paramentos (0) 

Estruturas com problemas identificados e 

medidas corretivas em implantação 

(3) 

Umidade ou surgência nas áreas de jusante, 

paramentos, taludes e ombreiras estáveis e monitorados 

(3) 

Existência de trincas e abatimentos 

com medidas corretivas em 

implantação 

(2) 

Falhas na proteção dos taludes e paramentos, 

presença de vegetação arbustiva 

(2) 

Estruturas com problemas identificados e 

sem implantação das medidas corretivas 

necessárias 

(6) 

Umidade ou surgência nas áreas de jusante, 

paramentos, taludes ou ombreiras sem implantação das 

medidas corretivas necessárias 

(6) 

Existência de trincas e abatimentos 

sem implantação das medidas 

corretivas necessárias 

(6) 

Erosões superficiais, ferragem exposta, 

presença de vegetação arbórea, sem 

implantação das medidas corretivas 

necessárias 

(6) 

Estruturas com problemas identificados, 

com redução de capacidade vertente e 

sem medidas corretivas 

(10) 

Surgência nas áreas de jusante com carreamento de 

material ou com vazão crescente ou infiltração do 

material contido, com potencial de comprometimento 

da segurança da estrutura. 

(10) 

Existência de trincas, abatimentos ou 

escorregamentos, com potencial de 

comprometimento da segurança da 

estrutura (10) 

Depressões acentuadas nos taludes, 

escorregamentos, sulcos profundos de 

erosão,com potencial de comprometimento da 

segurança da estrutura. (10) 

EC = Σ ( d até g ): 



PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM (PS) 

  

Estrutura Organizacional e Qualificação 

dos Profissionais na Equipe de Segurança 

da Barragem (i) 

Manuais de Procedimentos para 

Inspeções de Segurança e 

Monitoramento (j) 

Plano de Ação Emergencial - PAE 

(quando exigido pelo órgão 

fiscalizador) (k) 

Documentação de 

Projeto(h) 

Relatórios de inspeção e 

monitoramento da instrumentação 

e de Análise de Segurança (l) 

Projeto executivo e "como construído" 

(0) 

Possui unidade administrativa com 

profissional técnico qualificado 

responsável pela segurança da 

barragem 

(0) 

Possui manuais de procedimentos 

para inspeção, monitoramento e 

operação 

(0) 

Possui PAE 

(0) 

Emite regularmente relatórios de 

inspeção e monitoramento com 

base na instrumentação e de 

Análise de Segurança 

(0) 

Projeto executivo ou "como construído" 

(2) 

Possui profissional técnico 

qualificado (próprio ou contratado) 

responsável pela segurança da 

barragem 

(1) 

Possui apenas manual de 

procedimentos de monitoramento 

(2) 

Não possui PAE (não é 

exigido pelo órgão 

fiscalizador) 

(2) 

Emite regularmente apenas 

relatórios de Análise de Segurança 

(2) 

Projeto básico 

(5) 

Possui unidade administrativa sem 

profissional técnico qualificado 

responsável pela segurança da 

barragem 

(3) 

Possui apenas manual de 

procedimentos de inspeção 

(4) 

PAE em elaboração 

(4) 

Emite regularmente apenas 

relatórios de inspeção e 

monitoramento 

(4) 

Projeto conceitual 

(8) 

Não possui unidade administrativa e 

responsável técnico qualificado pela 

segurança da barragem 

(6) 

Não possui manuais ou 

procedimentos formais para 

monitoramento e inspeções 

(8) 

Não possui PAE 

(quando for exigido 

pelo órgão fiscalizador) 

(8) 

Emite regularmente apenas 

relatórios de inspeção visual 

(6) 

Não há documentação de projeto 

(10) 

- - - Não emite regularmente relatórios 

de inspeção e monitoramento e de 

Análise de Segurança 

 (8) 

PS = Σ ( h até l ): 

Matriz para classificação quanto à categoria de risco (Exemplos) 



DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA) 

Volume Total do 

Reservatório (a) 
Existência de população a jusante(b) Impacto ambiental(c) Impacto socioeconômico (d) 

Muito Pequeno < = 500 

mil m³ 

(1) 

INEXISTENTE: não existem pessoas 

permanentes, residentes ou temporárias, 

transitando na área afetada a jusante da 

barragem 

(0) 

INSIGNIFICANTE: área afetada a jusante da 

barragem encontra-se totalmente descaracterizada 

de suas condições naturais e a estrutura armazena 

apenas resíduos Classe II B – Inertes , segundo a 

NBR 10.004 da ABNT 

(0) 

INEXISTENTE: não existem quaisquer instalações na área 

afetada a jusante da barragem 

(0) 

Pequeno 500 mil a 5 

milhões m³ 

(2) 

POUCO FREQUENTE: não existem pessoas 

ocupando permanentemente a área afetada a 

jusante da barragem, mas existe estrada 

vicinal de uso local 

(3) 

POUCO SIGNIFICATIVO: área afetada a jusante 

da barragem não apresenta área de interesse 

ambiental relevante ou áreas protegidas em 

legislação específica, excluídas APPs, e armazena 

apenas resíduos Classe II B – Inertes , segundo a 

NBR 10.004 da ABNT  

(2) 

BAIXO: existe pequena concentração de instalações 

residenciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura de 

relevância sócio-econômico-cultural na área afetada a 

jusante da barragem 

(1) 

Médio 5 milhões a 25 

milhões m³ 

(3) 

FREQUENTE: não existem pessoas 

ocupando permanentemente a área afetada a 

jusante da barragem, mas existe rodovia 

municipal ou estadual ou federal ou outro 

local e/ou empreendimento de permanência 

eventual de pessoas que poderão ser atingidas 

(5) 

SIGNIFICATIVO: área afetada a jusante da 

barragem apresenta área de interesse ambiental 

relevante ou áreas protegidas em legislação 

específica, excluídas APPs,e armazena apenas 

resíduos Classe II B – Inertes , segundo a NBR 

10.004 da ABNT 

(6) 

MÉDIO: existe moderada concentração de instalações 

residenciais, agrícolas, industriais ou de infraestrutura de 

relevância sócio-econômico-cultural na área afetada a 

jusante da barragem 

(3) 

Grande 25 milhões a 50 

milhões m³ 

(4) 

EXISTENTE: existem pessoas ocupando 

permanentemente a área afetada a jusante da 

barragem, portanto, vidas humanas poderão 

ser atingidas 

(10) 

MUITO SIGNIFICATIVO:  barragem armazena 

rejeitos ou resíduos sólidos classificados na Classe 

II A - Não Inertes, segundo a NBR 10004 da 

ABNT 

(8) 

ALTO: existe alta concentração de instalações residenciais, 

agrícolas, industriais ou de infraestrutura de relevância 

sócio-econômico-cultural na área afetada a jusante da 

barragem 

(5) 

Muito Grande > = 50 

milhões m³ 

(5) 

- MUITO SIGNIFICATIVO AGRAVADO: 

barragem armazena rejeitos ou resíduos sólidos 

classificados na Classe I- Perigosos segundo a 

NBR 10004 da ABNT 

(10) 

- 

DPA= Σ (a até d) 

Matriz para classificação: Dano potencial associado (Exemplos) 



Classificação quanto 

à categoria de risco 

(Exemplos) 



 

Tipologia do Empreendimento: Metalurgia do Alumínio e suas Ligas 

Tipo de estrutura :  Barragem tipo enrocamento compactado – núcleo argiloso 

Histórico – Período Construtivo (1986 a 1988): construção da barragem - 

licenciamento ambiental em três etapas, quais sejam: 

1- coroamento na cota 811 m; 2- coroamento na cota 858; 3- coroamento final na 

cota 875 m (atual) 

 

Utilização dessa área para a finalidade de acumulação e armazenamento dos 

rejeitos do processo de produção da alumina: final da década de 1970 e início da 

década de 1980; 

 

Tipologia do rejeito armazenado: 

•Lama Vermelha (Resíduo Classe II-A – Não Inerte) 

•Estimativa do total armazenado até a presente data (cota 875 m): 34.000.000 

toneladas 

•Barramento Principal - 100 m 

 

Exemplo: Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) 



 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) 



• Malha de instrumentação – marcos topográficos, 

piezômetros, análise da  movimentação (GPS), 

caixa sueca e medidores de recalque; 

• Análise de relatórios; 

• Inspeções e visitas técnicas. 

CBA: Monitoramento e controle da estabilidade das 
barragens principal e auxiliar 

Lagoa de rejeitos com enrocamento ao fundo 

Obras de alteamento da barragem principal (2012) 
Obras de alteamento da barragem (finalizada em 2012) 



 
 
 

Obrigado  
 
 
 

SMA – CETESB 
 
 

Diretoria de Controle e Licenciamento Ambiental - CTF  
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