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RESUMO

O Plano de Segurança de Barragem (PSB) é um instrumento da Política
Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), cujo objetivo principal é auxiliar o
empreendedor na garantia de padrões de segurança da barragem, reduzindo os riscos
de acidentes e suas consequências, incluindo, quando aplicável, o Plano de Ação de
Emergência (PAE). O PSB é de primordial importância também para as entidades
fiscalizadoras de segurança de barragem, que ao avaliar o referido plano, podem
verificar se os aspectos técnicos e jurídicos estão sendo devidamente considerados.
Os últimos acidentes no Brasil que envolveram as barragens de mineração, do Fundão
(Mariana, 2015) e do Córrego do Feijão (Brumadinho, 2019), impulsionaram a revisão
da legislação com foco em automonitoramento, implantação de sistema de notificação
em massa e realização de simulados de emergência com a comunidade local
potencialmente afetada. Este trabalho tem como objetivo avaliar a Política Nacional
de Segurança de Barragens e os procedimentos relativos à segurança de barragens
de resíduos industriais no Estado de São Paulo, considerando o estabelecido pela Lei
nº 12.334, de 2010 (União), alterada pela Lei nº 14.066, de 2020 (União) e o previsto
pela respectiva entidade fiscalizadora, que no presente estudo de caso é a Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, por meio da Decisão de Diretoria nº
279, de 2015 (São Paulo). Pretende-se, ainda, avaliar possíveis fragilidades na
definição das responsabilidades voltadas à implementação do PAE junto à
comunidade afetada, bem como sugerir ações para nortear a sua implementação na
prática.

Palavras Chaves: Plano de Ação de Emergência; PAE; Barragem; Resíduo Industrial.

ABSTRACT

Analysis of legislation applicable to the Safety of Industrial Waste Dams:
implications for the Emergency Action Plan
The Dam Safety Plan (PSB) is an implement of the National Dam Safety Policy
(PNSB), whose main objective is assisting entrepreneurs in guaranteeing Dam safety
standards, reducing possible risks for accidents and their consequences, including,
when applicable, the Emergency Action Plan (PAE). The PSB is also of utmost
importance for dam safety inspection entities, which when evaluating said plan, can
verify if the technical and legal aspects are being duly considered. The last accidents
in Brazil that involved Fundão (Mariana/MG, 2015) and Córrego do Feijão
(Brumadinho/MG, 2019) mining dams propelled the revision of the legislation with a
focus on self-monitoring, implementation of a system of mass notification and effecting
emergency drills with potentially affected local communities. This study has as the main
objective of analysing the National Dam Safety Policy and the procedures related to
the safety of industrial waste Dams, in the State of São Paulo, considering what is
established by the Federal Law nº. 12.334, 2010, altered by the Federal Law nº 14.066,
2020, and predicted by the corresponding inspection entity, Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo – CETESB (Environmental Institution of the State of São Paulo),
by means of the CETESB Board of Director`s Decision nº 279, 2015 (São Paulo).
Furthermore, this study intends to evaluate possible fragilities in the definitions of
responsibilities geared towards the implementation of PAE, in addition to the affected
community as well as suggesting guiding actions for practical implementation.

Keywords: Emergency Action Plan; EAP; Dams; Industrial waste.
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1 INTRODUÇÃO

Segurança de barragem é um assunto vasto e possui várias vertentes que,
apesar de suas particularidades, focam na proteção de vidas humanas e do meio
ambiente.
De acordo com Humes (2011), obras de tamanha importância devem ter a
segurança gerenciada ao longo de toda a sua vida. A ruptura de barragens é uma
hipótese pouco provável, quando os aspectos de projeto, construção e operação
desses empreendimentos são tratados com seriedade. Todavia, o imenso potencial
de perdas de vidas, danos ambientais e consequências de elevado valor econômico,
decorrentes de uma eventual ruptura, deixa clara a responsabilidade da pessoa física
ou jurídica, que detenha a outorga ou licença que lhe confira direito de operação da
barragem, quanto à preservação da segurança das estruturas. Também levanta a
importância da comunidade técnica, entidades e dos órgãos governamentais, no
sentido de minimizar a possibilidade da ocorrência de eventos desta natureza.
No Brasil, a primeira norma específica em nível federal, com o objetivo de
reduzir desastres envolvendo a disposição em barragens de água, de resíduos
industriais e de rejeitos, foi editada em 20 de setembro de 2010, pela Lei nº 12.334,
estabelecendo a Política Nacional de Segurança de Barragens (PSNB), onde regras
mais claras passaram a vigorar, trazendo detalhes de pontos, antes obscuros, como
categorização de risco, identificação do empreendedor e plano de emergência. A lei,
em tese, é positiva e relevante, pois traz mais segurança e tranquilidade para
moradores do entorno de barragens e tem como objetivo o fim dos acidentes.
Com o rompimento da barragem do Fundão (Mariana/MG, 2015) e,
principalmente, da barragem da Mina Córrego do Feijão (Brumadinho/MG, 2019), a
sociedade civil e entidades governamentais passaram a participar ativamente, junto
ao Legislativo Federal, da elaboração de um projeto de lei para aprimorar a Política
Nacional de Segurança de Barragens, pois entendeu-se que em determinados
aspectos, o referido diploma legal deixava lacunas e deveria ser alterado. Assim, em
30 de setembro de 2020, foi aprovada a Lei Federal nº 14.066, que altera a Lei nº
12.334, de 2010.
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2 OBJETIVOS
Os objetivos deste trabalho são discriminados a seguir e estão divididos em
geral e específicos.
2.1 Geral
Analisar os procedimentos relativos à segurança de barragens de resíduos
industriais do Estado de São Paulo, à luz da Política Nacional de Segurança de
Barragens (BRASIL, 2010 e BRASIL, 2020), com vistas a identificar eventuais
fragilidades, bem como indicar propostas que auxiliem na implementação do Plano de
Ação de Emergência de barragem junto à comunidade local potencialmente afetada.
2.2 Específicos
Os objetivos específicos são:
1. Pesquisar e analisar a legislação pertinente à segurança de barragens
de resíduos industriais, do Estado de São Paulo, considerando-se a
Política Nacional de Segurança de Barragens - PNSB;
2. Levantar eventuais fragilidades existentes, que possam dificultar o
entendimento e a implementação do Plano de Ação de Emergência PAE;
3. Apresentar sugestões para melhorar as ações afetas à implementação
do

PAE.

Busca-se,

assim,

diminuir

as

dificuldades

para

operacionalização do referido plano, considerando-se os exemplos
práticos utilizados por uma empresa, que produz ligas de alumínio em
formas primárias ou semiacabadas, no Estado de São Paulo, cuja
implementação do PAE teve início em 2019 e que pode servir de
referência para outros empreendedores e profissionais da área.
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3 METODOLOGIA
Pádua (2004) afirma que a Pesquisa Exploratória pode ser utilizada quando os
temas a serem estudados são novos, pouco conhecidos e para os quais ainda não
existam teorias satisfatórias. Tem por objetivo conhecer as variáveis do objeto a ser
estudado e o contexto no qual se insere, possibilitando ao pesquisador descobrir
novas percepções sobre o modo de pensar do senso comum.
Para a realização do estudo foi feito levantamento bibliográfico sobre a
legislação relacionada à gestão de segurança de barragens, em âmbito nacional e do
Estado de São Paulo, voltada, especificamente, a barragens de resíduo industrial.
Primeiramente, fez-se necessário entender as diretrizes normativas, acerca da
Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB – (BRASIL, 2010 e BRASIL,
2020).
Posteriormente, foi avaliada a aplicação das diretrizes, em âmbito federal e no
Estado de São Paulo. O presente estudo de caso requer ainda, análise acerca da
legislação, que dispõe sobre a segurança de barragens de resíduo industrial. E no
referido ente federativo, a competência para fiscalização deste tipo de barragem é da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo1 (CETESB), cuja norma é a Decisão
de Diretoria nº 279 (SÃO PAULO, 2015).
Por fim, foi feito um cotejo entre a legislação afeta à matéria ora comentada,
com o objetivo de identificar fragilidades, que possam dificultar o entendimento por

1

Acerca da personalidade jurídica e das atribuições da CETESB, cita-se a Lei nº 118 (SÃO
PAULO, 1973) e suas alterações, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo –
ALESP. No artigo 2º são apresentadas as atribuições da entidade de fiscalização. Dentre
elas, destaca-se: i. proceder ao licenciamento ambiental de estabelecimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem
como capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental – inciso I; ii. emitir
alvarás e licenças relativas ao uso e ocupação do solo em áreas de proteção de mananciais
– inciso III; iii. fiscalizar e impor penalidade – inciso V; iv. executar o monitoramento ambiental,
em especial da qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, do ar e do solo –
inciso VI; v. promover treinamento e aperfeiçoamento de pessoal para as atividades
relacionadas com seu campo de atuação – inciso XI; vi. promover o intercâmbio de
informações e transferência de tecnologia com entidades nacionais e internacionais no âmbito
de seu campo de atuação – inciso XII; vii. expedir normas técnicas específicas e
suplementares no âmbito de suas atribuições – inciso XII.
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parte do empreendedor e, como consequência, prejudicar o processo de
implementação do Plano de Ação de Emergência junto à comunidade local.
Destaca-se que o estudo de caso foi de uma empresa2, que produz ligas de
alumínio em formas primárias ou semiacabadas, no Estado de São Paulo e que, em
2019, iniciou a implementação do PAE junto à comunidade em que está inserida. O
mencionado estudo buscou trazer exemplos de ações que tiveram êxito na
implementação do respectivo plano. Por meio do exemplo citado, pretende-se
apresentar as peculiaridades que podem orientar os profissionais interessados, em
especial, na implementação do Plano de Ação de Emergência.

4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
No presente trabalho, a revisão da literatura é dividida em 05 (cinco) subitens
e aborda desde o conceito de barragens, os critérios para aplicação da Política
Nacional de Segurança de Barragens nestas estruturas, bem como um breve
panorama de acidentes nacionais e internacionais, que motivaram a evolução da
legislação voltada ao tema.
Por fim, são apresentadas as principais normas jurídicas, relacionadas ao tema
segurança de barragens de rejeito ou resíduo industrial, nas esferas nacional e
estadual (São Paulo), com foco no Plano de Ação de Emergência (PAE).
As diretrizes legais relacionadas às barragens de mineração também foram
citadas, no entanto, não são o foco deste trabalho.

4.1.

Barragens para Disposição de Rejeitos ou Resíduos Industriais e Métodos de
Construção
A forma mais comum de disposição de rejeitos ou resíduos úmidos em

superfície consiste no seu lançamento direto em reservatórios confinados por
barragens.

2

Companhia Brasileira de Alumínio – CBA.
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Segundo Fernandes (2017), barragens são definidas como obstáculos
artificiais com a capacidade de reter água, rejeitos e detritos para fins de
armazenamento ou controle. Essas estruturas podem ser diferenciadas em termos de
tamanho e materiais empregados para sua construção, sendo que estas variáveis são
analisadas em função do tipo de finalidade desejado.
Ainda de acordo com o mesmo autor, a primeira barragem que se tem notícia
no Brasil data de 1577, feita pelos holandeses na cidade de Recife/PE. Desde então,
as barragens se multiplicaram em finalidade e em tamanho. As de mineração, por
exemplo, surgiram há cerca de 300 (trezentos) anos.
No final do século XIX, nas regiões Sul e Sudeste, começaram a ser
implantadas as primeiras usinas hidrelétricas com suprimento de cargas modestas e
localizadas. No início do século XX, começaram a surgir as primeiras grandes
barragens do Brasil (Cedros, no Ceará e Lajes, no Rio de Janeiro, ambas em 1906).
A partir da década de 1930 é que as indústrias de mineração começaram a
investir na construção de barragens de contenção de rejeitos. Com o passar dos anos
e com o crescimento do número de barragens para as mais diversas finalidades,
começaram a ocorrer acidentes de forma mais frequente no Brasil, de modo que se
tornou imperioso instituir uma política de segurança para estas estruturas (Ferrara,
2020).
Pelo exposto, em 2010, foi estabelecida a Política Nacional de Segurança de
Barragens – PNSB – Lei nº 12.334, que em 2020, foi alterada pela Lei nº 14.066. A lei
ora comentada, disciplina acerca dos procedimentos, formas e regras a serem
observadas, em barragens de acumulação de água, de resíduos industriais, de
rejeitos nucleares3 e a disposição final ou temporária de rejeitos em todo o território
Nacional.
A PNSB define barragem como sendo 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

3

Embora a Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), já disciplinasse
acerca de barragens de rejeitos nucleares (art. 21, XXIII e art. 22, XXVI), a Lei nº 12.334
(BRASIL, 2010) ainda não havia discriminado sobre a matéria. A alteração da PNSB, através
da Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), trouxe essa inclusão, dando relevância à matéria.
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ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas
associadas.
No tocante a definição, a norma da CETESB nº 279 (SÃO PAULO, 2015), ao
tratar de barragens de resíduos industriais, dispõe que são: barragens, barramentos,
reservatórios, utilizados para fins de contenção, acumulação ou decantação de
resíduos industriais, compreendendo a estrutura do barramento e as estruturas
associadas - (Introdução, V).
Saliente-se, por oportuno, que tecnicamente, as barragens de contenção de
rejeitos ou resíduos industriais são estruturas construídas com um dique de partida,
constituído de terra compactada ou enrocamento. E podem ter sucessivos
alteamentos, o que permite uma amortização dos custos de construção, ao longo da
vida útil do empreendimento.
A classificação dessas barragens é feita com base nos procedimentos
construtivos e na natureza dos materiais utilizados no processo de alteamento. Três
variantes principais, em função da evolução das direções dos eixos dos alteamentos
sucessivos, definem o tipo da barragem:
1. Barragem alteada pelo método de montante;
2. Barragem alteada pelo método de jusante;
3. Barragem alteada pelo método linha de centro.
A figura 1 indica a sequência construtiva dos 3 tipos de alteamento.
Figura 1 – Métodos construtivos de barragens de rejeito ou resíduos industriais
A) Alteamento a Montante

B) Alteamento a Jusante

C) Alteamento por Linha de Centro

Fonte: Instituto Minere, 2016
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4.1.1 Alteamento a Montante4
A etapa inicial de construção deste tipo de barragem consiste, normalmente,
na execução de um dique de partida de terra compactada ou enrocamento. O rejeito
ou resíduo industrial é então lançado a montante da periferia da crista por canhões ou
hidrociclones, formando uma praia para deposição que servirá como fundação e
fornecerá material até atingir a cota final, prevista da barragem (Instituto Minere,
2016).
As principais vantagens deste método são o baixo custo de construção, o
menor volume de materiais necessários para a construção e a maior rapidez e
simplicidade na execução da obra.
Em relação as desvantagens, citam-se os seguintes exemplos:
1. Os alteamentos são realizados sobre materiais (rejeitos ou resíduos
industriais) depositados em curto intervalo de tempo e, consequentemente,
pouco consolidados;
2. Sob condição saturada e estado de compacidade fofo, estes rejeitos ou
resíduos industriais tendem a apresentar baixa resistência ao cisalhamento
e susceptibilidade à liquefação sob carregamentos dinâmicos ou estáticos;
3. Dificuldade em implementar um sistema eficiente de drenagem interna para
controle do nível d’água e da percolação dentro da barragem.

4.1.2 Alteamento a Jusante
Depois do dique de partida, os alteamentos subsequentes são executados a
jusante, exigindo maiores volumes de materiais de construção e grandes áreas para
a sua evolução construtiva (Instituto Minere, 2016).
Em contrapartida, as principais vantagens do método a jusante são:
1. Não há utilização de rejeito ou resíduos industriais na construção;
2. O processo de lançamento e compactação da barragem pode ser
controlado pelas técnicas convencionais de construção;

Foi incluído por meio da Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), o artigo 2º-A: “Fica proibida a
construção ou o alteamento de barragem de mineração pelo método a montante.”
4
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3. O sistema de drenagem interno pode ser executado durante a construção
da barragem, permitindo o controle sobre a linha de saturação e,
consequentemente, sobre a estabilidade da estrutura;
4. Possui resistência a efeitos dinâmicos e a eventos sísmicos;
5. Não existe limitação técnica quanto a altura máxima da barragem.

Todavia, este tipo de alteamento, possui um alto custo de implantação e
necessita da utilização de grandes volumes de material para a construção.

4.1.3 Alteamento por Linha de Centro
É uma variação do método de jusante e montante. Os alteamentos são
executados lançando-se o aterro sobre o limite montante da praia e o talude a jusante
do maciço do dique de partida (Instituto Minere, 2016).
Do ponto de vista de comportamento estrutural, este método assemelha-se às
barragens construídas pelo método a jusante, tendo maior facilidade construtiva e
volumes relativamente menores de material no processo de construção.
Outra vantagem é o maior controle da linha de saturação e do processo de
fluxo, através do maciço da barragem.

4.2.

Características das Barragens Abrangidas pela PNSB
A Política Nacional de Segurança de Barragens – art. 1º, (BRASIL, 2010 e

BRASIL, 2020) –, estabelece que as barragens do Sistema Nacional de Informações
sobre Segurança de Barragens (SNISB) são as que apresentam, pelo menos, uma
das seguintes características:
a. 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 - inciso I;
b. capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³ (três
milhões de metros cúbicos) - inciso II;
c. reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas
técnicas aplicáveis - inciso III;
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d. categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos
econômicos, sociais, ambientais ou de perdas de vidas humanas,
conforme definido no caput do artigo 7º5, da Lei nº 12.334 (BRASIL,
2010) e sua alteração - inciso IV;
e. categoria de risco alto, a critério da entidade fiscalizadora - inciso V.

As alterações consignadas por meio da Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) estão
apresentadas no subitem 4.5.6 e no Apêndice, deste trabalho.

4.2.1 Critérios para Elaboração do Plano de Ação de Emergência
Releva notar que o Plano de Ação de Emergência – PAE é de primordial
importância na PNSB, como pode-se observar na Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010) e sua
alteração.
A presente matéria foi, devidamente, disciplinada por meio da legislação citada.
Nota-se que os incisos I e II, do artigo 11, foram incluídos pela Lei nº 14.066 (BRASIL,
2020). Os dispositivos citados determinam que as barragens classificadas como de
médio e alto dano potencial associado ou de alto risco requerem a elaboração
obrigatória do referido plano, a critério da entidade fiscalizadora.
A Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010) e sua alteração traz de forma clara, no artigo
5º, que a fiscalização da segurança de barragens caberá sem prejuízo das ações
fiscalizatórias dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (SISNAMA):
a. à entidade que outorga o direito de uso dos recursos hídricos, observado
o domínio do corpo hídrico, quando o objeto for de acumulação de água,
exceto para fins de aproveitamento hidrelétrico - inciso I;
b. à entidade que concede, autoriza ou registra o uso do potencial
hidráulico, quando se tratar de uso preponderante para fins de geração
hidrelétrica - inciso II;

5

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).
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c. à entidade que regula e fiscaliza as atividades minerárias, para fins de
disposição de rejeitos - inciso III;
d. à entidade que concede a licença ambiental para fins de disposição de
resíduos industriais - inciso IV;
e. 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
- inciso V.

Verifica-se, pelo disciplinado, que a fiscalização das entidades elencadas no
artigo 5º da lei supra citada deve ser exercida dentro das respectivas competências,
ou seja, as entidades ambientais integrantes do SISNAMA, também devem atuar,
conforme estabelecido na legislação pátria6.
Verifica-se, pelo exposto, que o PAE é um documento técnico, com
embasamento legal, cuja responsabilidade pela elaboração é do empreendedor.
Saliente-se que no conteúdo do referido documento, deve-se identificar e
elencar as possíveis situações de emergência que coloquem em risco a integridade e
a segurança da barragem, estabelecendo as ações necessárias para esses casos,
inclusive definindo a sequência de notificações, diante de tais ocorrências.
A finalidade do PAE é evitar ou minimizar danos, tais como perdas de vidas
humanas, ao meio ambiente, às propriedades e às comunidades a jusante.

4.3.

Histórico de Acidentes com Barragens
Segundo Lapa e Goes (2011), um acidente é um evento inesperado e

indesejável que pode se desdobrar em danos pessoais, materiais, patrimoniais,
ambientais e financeiros, não ocorrendo de modo intencional. Os mesmos autores
afirmam que um acidente nunca ocorre por apenas um motivo. O acidente é o
resultado de situações ignoradas ou negligenciadas.

6

O Sisnama está estruturado e com base na Lei nº 6.938 (BRASIL,1981) e suas alterações.
Neste sistema, as entidades e os órgãos federais são majoritariamente responsáveis por
editar normas gerais (como, por exemplo, a PNMA), coordenar, supervisionar e executar a
proteção ambiental no país. As entidades e os órgãos estaduais e municipais realizam as
mesmas funções, porém de forma complementar e em seus respectivos territórios.
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O conceito de acidente e incidente é disciplinado na Lei nº 12.334 (BRASIL,
2010) e sua alteração – incisos XII e XIII, do artigo 2º – e também na Resolução do
Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH nº 144 (BRASIL, 2012) e suas
alterações7 – incisos I e II, do artigo 3º.
As normas em foco definem acidente como “o comprometimento da integridade
estrutural, com liberação incontrolável do conteúdo do reservatório, ocasionado pelo
colapso parcial ou total da barragem ou de estrutura anexa”. E incidente se refere “a
qualquer ocorrência que afete o comportamento da barragem ou estrutura anexa que,
se não for controlada, pode causar um acidente”.
Segundo Ragazzi e Rocha (2019), a PNSB, de 2010, além de trazer pela
primeira vez parâmetros específicos para construção de barragens, inovou ao criar o
Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB), para
centralizar os dados de monitoramento das estruturas. A legislação, ainda hoje
considerada uma referência, foi celebrada na sua implantação, mas chegava
atrasada. Ao final daquela década o país já havia registrado acidentes com mortes e
graves danos ambientais.
As Tabelas 1 e 2, abaixo consignadas, indicam o histórico, na década de 2000,
de acidentes em Minas Gerais e em outros Estados, envolvendo barragens de
mineração, de resíduos industriais, de acumulação de água para quaisquer usos e de
usinas hidrelétricas.

7

Resolução CNRH nº 144, de 2012, alterada pelas Resoluções CNRH nº 178 (BRASIL, 2016)
- que estabelece diretrizes para implementação da PNSB, aplicação de seus instrumentos e
atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, em
atendimento ao artigo 20 da Lei n° 12.334 (BRASIL, 2010), que alterou o art. 35 da Lei nº
9.433 (BRASIL, 1997) -; e CNRH nº 223 (BRASIL, 2020) - que estabelece diretrizes para
implementação da PNSB, e dá outras providências.
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Tabela 1 – Histórico de acidentes em Minas Gerais na década de 2000
Data do
acidente

Nome do
empreendimento

jun/2001

Mineração Rio
Verde

Industria
mar/2003
Cataguases de
Papel
Mineradora Rio
jan/2007
Pomba
Cataguases
Fonte: Ragazzi e Rocha (2019)

Impactos
Lançamento de 600 mil m³ de rejeito de minério para
a área a jusante; 5 mortes; impacto em áreas de
Mata Atlântica e em curso d’água (rio Taquaras).
Lançamento de 900 mil m³ de resíduos industriais
nos rios Pomba e Paraíba do Sul; mortandade de
peixes.
Lançamento de 2 milhões m³ de rejeito de bauxita
no rio Muriaé; mortandade de peixes; 4 mil pessoas
desalojadas.

Tabela 2 – Histórico de acidentes em outros Estados na década de 2000
Data do
acidente

Localidade

jun/2004

Alagoa Grande
(PB)

jan/2008

Vilhena (RO)

Buriti dos
Lopes (PI)
Fonte: Ragazzi e Rocha (2019)
mai/2009

Nome do
empreendimento
Barragem de Água
de Camará
Hidrelétrica de
Apertadinho
Hidrelétrica de
Algodões

Impactos
5 mortes
3 mil pessoas desabrigadas
Apenas danos ambientais
9 mortes
Milhares de pessoas desalojadas

É fato que nos anos subsequentes à adoção da PNSB, desastres envolvendo
barragens de rejeitos de mineração e de água continuaram a ocorrer. Conforme
Relatório de Segurança de Barragens (RSB) 2019, produzido pela Agência Nacional
de Águas e Saneamento Básico – ANA (disponível no sitio do SNISB8), do início de
2011 ao fim de 2016, 31 (trinta e uma) pessoas morreram em 20 (vinte) acidentes
dessa natureza, sendo 19 (dezenove) mortes só em Mariana/MG.
O Relatório de Segurança de Barragens, referente ao ano de 2019, relata o
registro de 12 (doze) acidentes e 58 (cinquenta e oito) incidentes com barragens, em
15 (quinze) diferentes Estados, sendo 31% (trinta e um por cento) deles, concentrados
em Minas Gerais (Figura 2).

8

Link
de
acesso
ao
Relatório
de
Segurança
de
Barragens
2019:
https://www.snisb.gov.br/relatorio-anual-de-seguranca-de-barragem/2019/rsb19-v0.pdf
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Figura 2 - Evolução do número de acidentes e incidentes por RSB

Fonte: Relatório de Segurança de Barragens 2019, ANA.

Ainda de acordo com o relatório, os quantitativos observados são muito
superiores aos verificados em todos os anos anteriores. Esse aumento,
provavelmente, deve-se a uma conjugação de fatores como a ampliação de cheias,
más condições de conservação de barragens. E, sobretudo, aumento do
conhecimento dos fiscalizadores e do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos
e Desastres – CENAD, sobre os acidentes, incidentes e respectivas notificações para
o RSB (ANA, 2020).
O RSB 2019 indica ainda que, 10 (dez) dos 12 (doze) acidentes reportados em
2019, tiveram relatos semelhantes. Por exemplo, pequenas barragens de terra
romperam em eventos de cheia, ocasionando somente danos materiais. Outras duas
barragens rompidas foram de rejeitos de mineração, sendo uma delas um dos maiores
acidentes com barragens na história do Brasil, afetando, aproximadamente, 40.000
(quarenta mil) pessoas, com 270 (duzentos e setenta) vítimas fatais e significativos
prejuízos socioeconômicos e ambientais – Barragem Mina Córrego do Feijão, em
Brumadinho/MG, 2019.
Em relação aos incidentes reportados no Relatório de 2019, inúmeras causas
foram registradas, sendo mais comum o relato de risco de rompimento de barragens,
devido a cheias, erosões ou percolação excessiva.
Também foram citados problemas em vertedores, inundações de galerias e
rompimento do canal de adução.
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A tabela 3 apresenta um descritivo breve dos 12 (doze) acidentes, ocorridos
em 2019, no período de abrangência do RSB.
Tabela 3 – Descrição dos acidentes ocorridos em 2019
Estado

BA

Data

Descrição do Acidente

PAE

11/7

Município/Estado: Pedro Alexandre/ BA
A barragem sofreu galgamento e subsequente erosão do
aterro devido às fortes chuvas registradas na região.
Nenhuma vítima fatal.

Não possui
PAE

18/11

Município/Estado: Moeda/MG
A barragem de água de um empreendimento particular se
rompeu em decorrência do elevado volume de água da chuva.
Constatou-se que parte do maciço foi levado e que houve
apenas danos materiais. Nenhuma vítima fatal.

Não possui
PAE

MG

25/01

MT

01/10

CE

27/03

29/03

PE

17/03

ES

22/11

Município/Estado: Brumadinho/MG
Rompimento da barragem BI na mina Córrego do Feijão,
resultando na liberação do rejeito armazenado, destruição da
sede administrativa e do vale a jusante. 270 (duzentos e
setenta) vítimas fatais, 39.520 (trinta e nove mil, quinhentos e
vinte) pessoas afetadas, dano financeiro na ordem de 10 (dez)
bilhões de reais.
Município/Estado: Nossa Senhora do Livramento/ MT
Rompimento do dique de contenção da barragem TB01,
localizada em Nossa Senhora do Livramento, ocorrendo o
espalhamento de parte do rejeito, atingindo um caminhão,
uma escavadeira e área de pasto.
Nenhuma vítima fatal.
Município/Estado: Sobral/CE
Rompimento da barragem.
Sem informações de vítimas fatais.
Município/Estado: Viçosa do Ceará/CE
Rompimento da barragem.
Sem informações de vítimas fatais.
Município/Estado: Capoeiras/PE
Rompimento pelo vertedouro em alvenaria. Presença de
erosões sobre a crista, os taludes e encontro com ombreira.
Nenhuma vítima fatal.
Município/Estado: Serra/ES
O acidente ocorreu devido ao grande volume de chuvas que
ocorreu na região, causando o galgamento da barragem e o
início do processo erosivo do talude de jusante, que levou ao
rompimento do maciço.
Nenhuma vítima fatal.

PAE
acionado

Não possui
PAE

Não
informado
Não
informado
Não possui
PAE

Não possui
PAE
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Tabela 3 – Descrição dos acidentes ocorridos em 2019 (continuação)
Estado
RO

Data
29/03

TO

25/03

27/03

RS

01/11

Descrição do Acidente
Município/Estado: Machadinho d’Oeste/RO
Ruptura de acessos feitos pela população local sob o rio da
região. Constatado que não era barragem de rejeito.
Sem informações de vítimas fatais.
Município/Estado: Santa Rosa do Tocantins/TO
Rompimento do maciço de terra devido a galgamento, sendo
identificados vários problemas que podem ter contribuído para
o evento, como infiltrações, erosões e redução da capacidade
de escoamento do extravasor.
Nenhuma vítima fatal.
Município/Estado: Bandeirantes do Tocantins/TO
Houve um sinistro no local do vertedouro, então composto por
3 (três) manilhas de 1 (um) metro de diâmetro. Após o
incidente, as estruturas ficaram danificadas, e ocorreu um
solapamento da crista e da estrutura do vertedouro. Acreditase que, com os indícios e relatos apresentados, possivelmente
o sinistro tenha sido ocasionado inicialmente por infiltração
nas proximidades e entorno das manilhas (aproximação) e
posteriormente tenha avançado para a ocorrência de piping
neste local.
Nenhuma vítima fatal.
Município/Estado: Cachoeira do Sul/RS
Rompimento da barragem.
Sem informações de vítimas fatais.

PAE
Não
informado

Não possui
PAE

Não possui
PAE

Não
informado

Fonte: Relatório de Segurança de Barragens 2019, ANA.

4.4.

Panorama Internacional
A Comissão Internacional de Grandes Barragens (International Commission On

Large Dams), ICOLD, é mundialmente reconhecida como a principal entidade técnica
dedicada ao avanço da ciência da engenharia de barragens, promovendo o
desenvolvimento e a gestão sustentável dos recursos hídricos e hidrelétricos, e o
compartilhamento do conhecimento sobre barragens de mineração e resíduos
industriais.
O Brasil ingressou na ICOLD em 1957, por meio da Comissão Brasileira de
Grandes Barragens, que foi sucedida em 1961 pelo atual Comitê Brasileiro de
Barragens (CBDB), tendo este último constituído em 1970 a Comissão Técnica de
Registro de Barragens, que inspirada no World Register of Dams (WRD), passou a
organizar o Cadastro Nacional de Barragens (CNB), que é uma base de dados sobre
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todas as barragens existentes no Brasil, organizada e mantida pelo Comitê Brasileiro
de Barragens (CBDB).
A seguir é apresentado, a título de informação, o contexto internacional da
aplicação de normas e critérios gerais que definem a obrigatoriedade de
implementação de procedimentos de segurança para barragens.

4.4.1 Acidentes e Normas Internacionais
Humes (2011) ressalta em seu trabalho a atuação do ICOLD (International
Commission On Large Dams), entidade responsável pela promoção de congressos
sobre segurança em barragens e que atua no campo de formação de diversos
comitês. No ano de 1979, no congresso ocorrido em Nova Delhi, decidiu-se por reunir
esforços no âmbito da segurança, devido à sequência de acidentes ocorridos,
envolvendo o aumento da dimensão volumétrica de novas barragens e o
envelhecimento das já existentes, além do aumento vertiginoso de barragens em
países sem expertise em obras deste porte.
Acidentes ocorridos na mesma década, nos Estados Unidos, com a ruptura de
barragens de Buffalo Creek, Canyon Lake, Kelley Barnes e Teton, foram responsáveis
por mais de 200 (duzentos) óbitos e prejuízos da ordem de bilhões de dólares. Após
estes acidentes, a legislação de segurança existente na época foi revisada, tornandoa mais restritiva.
Neste âmbito, Humes (2011) salienta marcos importantes na legislação de
países considerados referências no assunto, tais como a criação, nos Estados Unidos,
de agências como a FEMA (Federal Emergency Management Agency), criada em
1979; o ICODS (Interagency Committee on Dam Safety); e a ASDSO (Association of
State Dam Safety Officials), cujo objetivo é desenvolver, supervisionar e divulgar a
segurança das barragens. Um quarto órgão, a FERC (Federal Energy Regulatory
Commission) também atua na área, principalmente no tocante aos planos e ações
emergenciais em barragens.
Seguindo para a Europa, o referido autor relata que Portugal, em 1990,
promulgou o decreto-lei sobre o “Regulamento de Segurança em Barragens”,
destacando a designação dos responsáveis pela segurança, envolvendo o governo
(representado pela Direção Geral dos Recursos Naturais), o Laboratório Nacional de
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Engenharia Civil – LNEC, o Serviço Nacional de Proteção Civil, a Comissão de
Segurança em Barragens e o responsável pela obra.
Voltando os olhares para o Canadá, o mesmo autor ressalta que em 1980, o
Comitê de Segurança em Barragens do Canadian National Committee on Large Dams
identificou que a legislação das províncias e territórios era genérica e continha poucos
artigos específicos sobre programas de segurança e monitoramento, resultando na
elaboração do Dam Safety Guidelines, em 1995, revisado posteriormente em 1997.
Na Suécia, Humes (2011) enfatiza que a construção e manutenção de
barragens é normatizada pelo Water Rights Acts datado de 1918. Em meados de
1980, a legislação sobre recursos hídricos foi reformulada, deixando a cargo das
autoridades municipais a responsabilidade de supervisionar e inspecionar as
barragens junto aos proprietários.
Já a Inglaterra9 deu origem a legislação específica sobre barragens em 1930,
após o rompimento de uma destas estruturas. Outras rupturas que ocorreram na
década de 70 motivaram mudanças legais, as quais foram propostas a partir de 1975.
Outros países10, também tidos como referências em segurança de barragens,
como Noruega, Finlândia e Itália, possuem normativas legais desde meados de 1980.

4.4.2 Critérios Gerais Internacionais para Caracterização de Barragens e Aplicação
da Legislação Voltada a Segurança destas Estruturas
Critérios baseados na dimensão da barragem (altura, capacidade) são usados
na maioria das regulamentações internacionais para definir a obrigatoriedade de
implementação de procedimentos de segurança.
A tabela 4 indica os critérios que caracterizam as barragens e a aplicação da
legislação em diversos países, inclusive no Brasil. É interessante observar que o Brasil
é o país que apresenta o critério menos rigoroso em termos de volume do reservatório.

9

Fonte: Artigo “A evolução da legislação aplicada às barragens”, Humes 2011.
Fonte: Artigo “A evolução da legislação aplicada às barragens”, Humes 2011.

10
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Tabela 4 – Critérios gerais para identificar barragens a serem reguladas em vários países
Critérios para aplicar a legislação
País
Altura (H)

Volume (V)

África do Sul

H>5m

e (V) > 50.000 m³

Alemanha

H>5m

ou (V) > 100.000 m³

Áustria

H > 15 m

ou (V) > 500.000 m³

Brasil

H > 15 m

ou (V) > 3.000.000 m³

Canadá

H > 7,5 m

e (V) > 61.670 m³

Eslovênia

H > 15 m ou H > 10 m

e (V) > 1.000.000 m³

Espanha

H > 15 m ou H > 10 m

e (V) > 1.000.000 m³

H > 7,5 m

e (V) > 61.670 m³

Finlândia

H>3m

-

Itália

H > 15 m

ou (V) > 1.000.000 m³

Inglaterra

-

(V) > 25.000 m³

Noruega

H>4m

ou (V) > 500.000 m³

Portugal

H > 15 m

ou (V) > 100.000 m³

Suécia

H > 15 m

ou (V) > 500.000 m³

Suíça

H > 15 m ou H > 5 m

ou (V) > 50.000 m³

H>8m

-

Estados Unidos

Zimbábue

Fonte: Relatório Serviços Analíticos e Consultivos em Segurança de Barragens. ANA, 2014

4.5.

Histórico da Legislação afeta à Segurança de Barragens no Brasil
De acordo com Humes (2011), em seu trabalho a respeito da evolução da

legislação aplicada às barragens, demandas por programas de segurança de
barragens ocorrem principalmente após a ocorrência de acidentes.
Conforme disciplinado no artigo 225, da Constituição Federal (BRASIL,1988),
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
A Lei Maior do País determina que condutas e atividades consideradas lesivas
ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados – parágrafo 3º, do artigo 225.
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A Constituição do Estado de São Paulo, promulgada pela Assembleia
Legislativa, em 5 de outubro de 1989, incluiu no Capítulo IV – Do Meio Ambiente, dos
Recursos Naturais e do Saneamento –, uma Seção específica (II), que trata dos
Recursos Hídricos (artigos 205 a 213).
Pela leitura da Constituição Estadual (SÃO PAULO, 1989), ora comentada,
observa-se que nos incisos II, III e IV, do artigo 205, está prevista a criação, por meio
de lei, de um sistema integrado de gerenciamento dos recursos hídricos com a
participação do Estado, Municípios e a sociedade civil.
No referido dispositivo legal, o legislador estadual prevê que a gestão dos
recursos hídricos deve visarː i. o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos; ii. a
proteção das águas contra ações que possam comprometer o seu uso atual e futuro;
iii. a defesa contra eventos críticos, que ofereçam riscos à saúde e segurança públicas
e prejuízos econômicos ou sociais.
No artigo 210 da Constituição em comento (SÃO PAULO, 1989) também é
abordada a obrigatoriedade de proteção e conservação das águas, cabendo ao
Estado prover o incentivo à adoção pelos Municípios, da implantação de sistemas de
alerta e defesa civil para garantir a segurança e a saúde públicas, quando de eventos
hidrológicos indesejáveis (inciso III).
De forma complementar às determinações da União, o Estado de São Paulo
reforçou na Constituição Paulista (SÃO PAULO, 1989), questões importantes
relacionadas aos usos múltiplos, aproveitamento energético, dos recursos minerais e
do saneamento básico, conforme pode-se verificar nos artigos, abaixo consignados.

“Art. 194 - Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
Parágrafo único. É obrigatória, na forma da lei, a recuperação, pelo responsável, da
vegetação adequada nas áreas protegidas, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
(...)
Art. 212 - Na articulação com a União, quando da exploração dos serviços e
instalações de energia elétrica, e do aproveitamento energético dos cursos de água em
seu território, o Estado levará em conta os usos múltiplos e o controle das águas, a
drenagem, a correta utilização das várzeas, a flora e a fauna aquáticas e a preservação
do meio ambiente.

29

(...)
Art. 214 - Compete ao Estado:
(...)
II - aplicar o conhecimento geológico ao planejamento regional, às questões
ambientais, de erosão do solo, de estabilidade de encostas, de construção de obras
civis e à pesquisa e exploração de recursos minerais e de água subterrânea.
(...)
Art. 216 - O Estado instituirá, por lei, plano plurianual de saneamento estabelecendo
as diretrizes e os programas para as ações nesse campo.
(...)
§ 3º - As ações de saneamento deverão prever a utilização racional da água, do solo
e do ar, de modo compatível com a preservação e melhoria da qualidade da saúde
pública e do meio ambiente e com a eficiência dos serviços públicos de saneamento”.

Em 1991, o Estado de São Paulo instituiu a respectiva política de recursos
hídricos, por meio da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, disciplinando queː i.
o uso da água será cobrado; ii. criando o Sistema Integrado de Gerenciamento de
Recursos Hídricos; iii. criando o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO),
para dar apoio financeiro à Política Estadual de Recursos Hídricos; e iv. criando, o
Comitê das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê11.
Destaque-se que, muito embora o Poder Executivo tenha atuado de forma
relevante, na elaboração da Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991), a norma em tela é de
iniciativa parlamentar (Projeto de Lei nº 39, de 1991).

11

Esses Comitês, embora criados pela Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991), não foram,
imediatamente, instalados devido à necessidade de organização e estruturação, o que veio a
ocorrer somente 2 (dois) anos mais tarde, no caso do Comitê das Bacias Hidrográficas dos
rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí Estadual (CBH-PCJ) e 3 (três) anos, no do Comitê de Bacia
Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT).
Na Bacia do PCJ existem 3 (três) CBH, ou seja, do Estado de São Paulo, que foi o primeiro.
E é vinculado ao referido ente federativo. O Comitê criado pelo Poder Executivo federal e o
CBH de Minas Gerais. Estes órgãos, atuam de forma articulada, pois a gestão das águas,
naquela Bacia é interesse dos três entes federativos.
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Releva notar, que o citado diploma legal é fruto de estudos e trabalho do
Executivo, que rendeu resultados positivos e fez com que o Legislativo, com apoio e
aceite da sociedade civil, abraçasse e aperfeiçoasse a ideia.
Pelo exposto, verifica-se que a preocupação com as águas no Brasil e no
Estado de São Paulo não é recente, e antecede a Política Nacional de Segurança de
Barragens, promulgada em 2010.
A seguir, serão apresentadas as principais normas, afetas ao tema segurança
de barragens de resíduo industrial, no âmbito nacional e do Estado de São Paulo.
Destaca-se que a legislação citada, será enumerada em subitens,
considerando o ano de aprovação.

4.5.1 Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991)

A Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991) foi alterada pelas Leis nº 10.843 (SÃO
PAULO, 2001)12 e nº 16.337 (SÃO PAULO, 2016)13. E estabelece as normas de
orientação para a Política Estadual de Recursos Hídricos, bem como para o Sistema
Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
A Política Estadual dos Recursos Hídricos tem por objetivo assegurar que a
água, recurso natural essencial à vida, ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar
social, possa ser controlada e utilizada, em padrões de qualidade satisfatórios, por
seus usuários atuais e pelas gerações futuras, em todo território do Estado de São
Paulo, conforme artigo 2º.
Saliente-se que a Constituição Estadual (SÃO PAULO, 1989) determina que
o Estado instituirá por lei, sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos,
congregando órgãos estaduais e municipais e a sociedade civil (artigo 205, “caput”).
Desta forma, a Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991) traz em seu conteúdo os
referidos mandamentos da Constituição Paulista (SÃO PAULO, 1989).

12

Altera a Lei nº 7.663 (SÃO PAULO, 1991), definindo as entidades públicas e privadas que
poderão receber recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO.
13
Dispõe sobre o Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH e dá providências correlatas.
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Verifica-se que na Política Estadual dos Recursos Hídricos, a água é
considerada um recurso vital e fundamental, portanto, um bem do domínio público,
cuja utilização deve ser cobrada.
Além disso, adota gerenciamento descentralizado, participativo e integrado,
com base na preservação e no uso racional e o combate e a prevenção das causas e
dos efeitos adversos da poluição, das inundações e do assoreamento dos corpos
d’água, conforme observa-se nos artigos 2º, 3º e 4º, da Lei nº 7.633 (SÃO PAULO,
1991) e suas alterações.
Como diretriz, a Política Estadual dos Recursos Hídricos (SÃO PAULO, 1991)
determina no artigo 4º, que o Estado assegurará, por intermédio do Sistema Integrado
de Gerenciamento – SIRGH, meios financeiros e institucionais para atendimento do
disposto nos artigos 205 a 213 da Constituição Estadual (SÃO PAULO, 1989),
especialmente para: i. maximização dos benefícios econômicos e sociais resultantes
do aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos – inciso II; ii. proteção das águas
contra ações que possam comprometer o seu uso atual e futuro – inciso III; iii. defesa
contra eventos hidrológicos críticos, que ofereçam riscos à saúde e à segurança
públicas assim como prejuízos econômicos e sociais – inciso IV.
No tocante ao tema central do presente trabalho, ressalta-se que a Lei Paulista
(SÃO PAULO, 1991), ora comentada, prevê que o Estado promova programas de
desenvolvimento, para municípios com áreas inundadas por reservatórios ou afetados
por seus impactos (artigo 5º).
E ainda, dispõe acerca de realização de convênios de mútua cooperação,
assistência técnica e econômico-financeira, entre Estado e municípios, com vistas a
implantação de sistemas de alerta e defesa civil para garantir a segurança e a saúde
públicas quando de eventos hidrológicos indesejáveis (inciso IV, do artigo 7º).
Destaca-se, ainda, a articulação do Estado com a União, Estados vizinhos e
municípios, na atuação para aproveitamento e controle dos recursos hídricos em seu
território, conforme descrito no artigo 8º.
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“Art. 8º - O Estado, observados os dispositivos constitucionais relativos à matéria,
articulará com a União, outros Estados vizinhos e municípios, atuação para o
aproveitamento e controle dos recursos hídricos em seu território, inclusive para fins de
geração

de

energia

elétrica,

levando

em

conta,

principalmente:

I - a utilização múltipla dos recursos hídricos, especialmente para fins de abastecimento
urbano, irrigação, navegação, agricultura, turismo, recreação, esportes e lazer;
II - o controle de cheias, a prevenção de inundações, a drenagem e a correta utilização
das várzeas;
III - a proteção de flora e fauna aquáticas e do meio ambiente”.

Destaca-se, ainda, que a lei em comento, já em 1991, determina que: “qualquer
empreendimento que demande a utilização de recursos hídricos, superficiais ou
subterrâneos dependerá de prévia manifestação, autorização ou licença dos órgãos e
entidades competentes” (artigo 9º).
E no artigo 10, está disciplinado que dependerá de cadastramento e da outorga
de direito de uso a: “derivação de água de seu curso ou depósito superficial ou
subterrâneo, para fins de utilização no abastecimento urbano, industrial, agrícola e
outros, bem como o lançamento de efluentes nos corpos d´água”.
A título ilustrativo, destaca-se que no Estado de São Paulo, a outorga de direito
de uso da água é competência do Departamento de Águas e Energia Elétrica – DAEE.
Portanto, para questões desta natureza – barragens – faz-se necessário observar as
normas aprovadas pela referida entidade.
Portanto, fica evidente que a Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado
de São Paulo (SÃO PAULO, 1991), com base na Constituição Estadual (SÃO PAULO,
1989), considera a água um bem público, determina que para a gestão dos recursos
hídricos deve-se considerar os usos múltiplos. E prevê, inclusive, a participação da
Defesa Civil, para garantir a segurança e a saúde públicas.
Desta forma, fica evidente que questões de grande relevância, afetas a
segurança de barragens, já estavam devidamente estabelecidas no Estado de São
Paulo, por meio da Constituição de 1989 e pela Política Estadual de Recursos Hídricos
(SÃO PAULO, 1991). E pelas demais normas, que foram aprovadas, posteriormente,
com base nos mandamentos constitucionais e na Lei n° 7.663 (SÃO PAULO, 1991).
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4.5.2 Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997)
A Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997)14 foi alterada pelas seguintes Leis: nº 9.984
(BRASIL, 2000)15; nº 10.881 (BRASIL, 2004)16 nº 12.334 (BRASIL, 2010)17; nº 13.501
(BRASIL, 2017)18; nº 13.844 (BRASIL, 2019)19 e nº 14.066 (BRASIL, 2020).
A Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997), estabelece que: i. a
água é um bem de domínio público; ii. a água é um recurso natural limitado, dotado
de valor econômico; iii. em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos
hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; iv. o uso múltiplo das
águas – incisos I a IV, do artigo 1º. E tem dentre os objetivos: i. assegurar à atual e
às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade
adequados aos respectivos usos; ii. a utilização racional e integrada dos recursos
hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento
sustentável; iii. a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem
natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais – incisos I a III, do
artigo 2º.

14

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o
art. 1º da Lei nº 8.001 (BRASIL, 1990), que modificou a Lei nº 7.990 (BRASIL, 1989).
15
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA),
entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, integrante do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh) e responsável pela
instituição de normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento
básico.
16
Dispõe sobre os contratos de gestão entre a Agência Nacional de Águas e entidades
delegatárias das funções de Agências de Águas relativas à gestão de recursos hídricos de
domínio da União e dá outras providências.
17
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 nº 9.433 (BRASIL, 1997), e do art. 4º da Lei nº 9.984
(BRASIL, 2000).
18
Altera o art. 2º da Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997), que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, para incluir o aproveitamento de águas pluviais como um de seus objetivos.
19
Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios;
altera as Leis nos 13.334 (BRASIL, 2016), 9.069 (BRASIL, 1995), 11.457 (BRASIL, 2007),
9.984 (BRASIL, 2000), 9.433 (BRASIL, 1997), 8.001 (BRASIL, 1990), 11.952 (BRASIL, 2009),
10.559 (BRASIL, 2002), 11.440 (BRASIL, 2006), 9.613 (BRASIL, 1998), 11.473 (BRASIL,
2007), e 13.346 (BRASIL, 2016); e revoga dispositivos das Leis nos 10.233 (BRASIL, 2001), e
11.284 (BRASIL, 2006), e a Lei nº 13.502 (BRASIL, de 2017).
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No que concerne a segurança de barragens, as alterações que foram
incorporadas à Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997), estão descritas nos artigos 35 e 50.
Pela leitura referida da lei, verifica-se que a Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010), ao
alterar a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997), incluiu no artigo 35, competências ao Conselho
Nacional de Recursos Hídricos – CNRH, tais comoː

“ Art. 35 - Compete ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos:
(...)
XI - zelar pela implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB);
XII - estabelecer diretrizes para implementação da PNSB, aplicação de seus
instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de
Barragens (SNISB);
XIII - apreciar o Relatório de Segurança de Barragens, fazendo, se necessário,
recomendações para melhoria da segurança das obras, bem como encaminhá-lo ao
Congresso Nacional.”

A Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) trouxe alterações relevantes, ao disciplinar de
forma clara e concisa acerca das infrações e penalidades, como pode-se observar no
caput do artigo 50 e inciso II, a seguir descritos.

“Art. 50 - Por infração de qualquer disposição legal ou regulamentar referente à
execução de obras e serviços hidráulicos, derivação ou utilização de recursos hídricos,
ou pelo não atendimento das solicitações feitas, o infrator, a critério da autoridade
competente, ficará sujeito às seguintes penalidades, independentemente de sua ordem
de enumeração:
(...)
II - multa, simples ou diária, proporcional à gravidade da infração, de R$ 100,00 (cem
reais) a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)
(...)”.
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4.5.3 Lei nº 9.984 (BRASIL, 2000)
A Lei nº 9.984 (BRASIL, 2000) foi alterada pelas seguintes Leisː nº 10.871
(BRASIL, 2004); nº 12.058 (BRASIL, 2009)20; nº 12.334 (BRASIL, 2010); nº 13.081
(BRASIL, 2015); nº 13.848 (BRASIL, 2019); e nº 14.026 (BRASIL, 2020).
Como pode-se observar, a Lei nº 9.984 (BRASIL, 2000) e suas alterações
dispõem sobre a criação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)
entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos,
integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH)
e responsável pela instituição de normas de referência para a regulação dos serviços
públicos de saneamento básico.
A Lei nº 14.026 (BRASIL, 2020) introduziu inúmeras competências, em
especial, no que concerne ao saneamento básico.
Atualmente, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) é uma
autarquia sob regime especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada
ao Ministério do Desenvolvimento Regional, integrante do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), com a finalidade de implementar,
no âmbito de suas competências, a Política Nacional de Recursos Hídricos, e de
instituir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento
básico - artigo 3º.
Por outro lado, a Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010)21 acrescentou ao artigo 4º da
Lei nº 9.984 (BRASIL, 2000), os incisos XX, XXI e XXII, que tratam de competências,

20

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federados que recebem
recursos do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, no exercício de 2009, com o
objetivo de superar dificuldades financeiras emergenciais; altera as Leis nos 11.786 (BRASIL,
2008), 9.503 (BRASIL, 1997), 11.882 (BRASIL, 2008), 10.836 (BRASIL, 2004), 11.314
(BRASIL, 2006), 11.941 (BRASIL, 2009), 10.925 (BRASIL, 2004), 9.636 (BRASIL, 1998),
8.036 (BRASIL, 1990), 8.212 (BRASIL, 1991), 10.893 (BRASIL, 2004), 9.454 (BRASIL, 1997),
11.945 (BRASIL, 2009), 11.775 (BRASIL, 2008), 11.326 (BRASIL, 2006), 8.427 (BRASIL,
1992), 8.171 (BRASIL, 1991), 5.917 (BRASIL, 1973), 11.977 (BRASIL, 2009), 11.196
(BRASIL, 2005), 9.703 (BRASIL, 1998), 10.865 (BRASIL, 2004), 9.984 (BRASIL, 2000), e
11.772 (BRASIL, 2008), a Medida Provisória nº 2.197-43 (BRASIL, 2001), e o Decreto-Lei
nº 1.455 (BRASIL, 1976); revoga a Lei nº 5.969, de 11 de dezembro de 1973, e o art. 13 da
Lei nº 11.322 (BRASIL, 2006); e dá outras providências.
21
Vide artigo 21, da Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010).

36

acerca da matéria relacionada à segurança de barragens, conforme abaixo
especificado.
a. organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre
Segurança de Barragens (SNISB) - inciso XX;
b. promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de barragens inciso XXI;
c. coordenar a elaboração do Relatório de Segurança de Barragens e
encaminhá-lo, anualmente, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH), de forma consolidada - inciso XXII.

4.5.4 Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010)
Em 20 de setembro de 2010, foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a
Lei nº 12.334, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB),
destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou
temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais e cria o Sistema
Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens.
A citada Política tem como premissa garantir a observância de padrões de
segurança, regulamentar, promover o monitoramento e acompanhar as ações de
segurança empregadas pelos responsáveis por barragens, de maneira a reduzir a
possibilidade de acidentes e suas consequências, em especial, junto à população
potencialmente afetada.
A título ilustrativo, destaca-se que a Política Nacional de Segurança de
Barragens – PNSB, aprovada em 2010, disciplina acerca das diretrizes gerais a serem
observadas pelos entes federativos, no tocante a presente questão. Todavia,
considerando as diferenças de toda natureza, ao tratar de barragens, ao longo do
tempo, verificou-se que a referida lei deveria ser alterada, visando aperfeiçoar a
referida norma.
Depois de anos, ficou evidente para a sociedade e para os Poderes Públicos,
que determinadas matérias deveriam ser especificadas, para não gerar dúvidas.
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Deu-se início, então, à discussão de cunho técnico e jurídico, no âmbito da
referida lei. Saliente-se, por oportuno, que o rompimento da barragem da mineradora
Vale, na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), foi o ponto crucial para o início
dos debates. Isso porque, há pouco mais de três anos havia ocorrido uma outra
tragédia, envolvendo a Samarco Mineração S.A, em Mariana (MG). As duas
barragens eram de rejeitos minerais e trouxeram problemas de toda ordem.
É fato que os dois desastres citados, em 05 de novembro de 2015
(Mariana/MG) e 25 de janeiro de 2019 (Brumadinho/MG), geraram uma grande
comoção nacional e internacional para o tema, já que houve perdas irreparáveis de
vidas humanas e ao meio ambiente.
Isso, logicamente, trouxe à tona mais uma vez, o debate sobre prejuízos
socioambientais, causados pela atividade de mineração e suas fragilidades
regulatórias no Brasil. E este debate foi positivo, pois de forma totalmente diferente da
aprovação da Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010), a sociedade participou, ativamente, das
discussões dos projetos de lei.
Registre-se, por oportuno, que desta vez, vários projetos de lei foram
apresentados. E depois de vasta discussão, inclusive com diversos segmentos da
sociedade e o Ministério Público, foi aprovada uma lei que incorporou inúmeras
propostas.
Assim, como resultado final destas discussões, a Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010)
foi alterada, em 30 de setembro de 2020, por meio da Lei nº 14.066.
Com o objetivo de facilitar o entendimento acerca das informações retro
apresentadas, foi anexado um quadro comparativo contendo as alterações e
introduções, que pode ser consultado no Apêndice, que faz parte integrante do
presente trabalho.

4.5.5 Decisão de Diretoria nº 279 (SÃO PAULO, 2015)
A Decisão de Diretoria nº 279, da Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo (CETESB), publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) em 20 de novembro de
2015, aprova os procedimentos para implantação do Plano de Segurança, Revisão
Periódica de Segurança e Inspeções Regulares e Especiais de Segurança das
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Barragens de Resíduos Industriais no Estado de São Paulo, conforme estabelecido
pela Lei Federal nº 12.334 (BRASIL, 2010).
Registre-se que, até o presente momento, ou seja, a data da apresentação
deste trabalho, a norma da CETESB ora comentada, não foi revisada. Portanto, as
alterações introduzidas pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) não fazem parte da
mencionada Decisão de Diretoria (SÃO PAULO, 2015).
De acordo com a Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB
(BRASIL, 2010), compete à entidade responsável pela fiscalização definir a
periodicidade de atualização, a qualificação técnica, o conteúdo mínimo e o nível de
detalhamento do Plano de Segurança da Barragem (parágrafo 1º, do artigo 8º).
Considerando o estabelecido na Decisão de Diretoria retrocitada, as barragens
de resíduos industriais podem ser classificadas em classes: A, B, C e D (Anexo VIII),
em função da Categoria de Risco e do Dano Potencial Associado da barragem, que
devem ser analisados conjuntamente.
Com relação à classificação das barragens, está previsto que a atualização da
classificação das barragens será efetuada a cada 10 (dez) anos, podendo ser
atualizada a qualquer momento em decorrência da alteração de suas características
diretamente relacionadas aos critérios de pontuação da categoria de risco e do dano
potencial associado (subitem 2.1, da DD279/2015/C).
Releva notar que o artigo 7º da Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010) e sua alteração
estabelece que as barragens serão classificadas pelos agentes fiscalizadores com
base em critérios gerais, estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH) –, que atualmente é a Resolução nº 143, de 10 de julho de 2012.
De acordo com o disciplinado em lei e na Resolução do CNRH, verifica-se que
a Decisão de Diretoria nº 279 da CETESB (SÃO PAULO, 2015) cumpre o estabelecido
na legislação federal.
A mencionada Decisão de Diretoria determina ainda, que o Plano de Segurança
de Barragens (PSB) deverá ser composto por cinco volumes, sendo o volume V, o
Plano de Ação de Emergência.
Para efeitos desta Decisão de Diretoria, considera-se uma situação de
emergência quando, durante a inspeção de segurança regular, for constatada, a
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qualquer momento, anomalia que resulte na pontuação máxima de 10 (dez) pontos,
em qualquer coluna do quadro do estado de conservação, referente à categoria de
risco da barragem ou qualquer outra situação com potencial de comprometimento de
segurança da estrutura (subitem 3.1, da DD 279/2015/C).
Com relação ao PAE, a referida norma (SÃO PAULO, 2015) considera que: “O
empreendedor das barragens deverá apresentar à CETESB, como requisito para a
emissão de Licença de Operação, o Plano de Ação de Emergência (PAE), conforme
conteúdo definido no Volume V (Anexo IX), além das demais exigências legais
pertinentes.”
A norma da CETESB (SÃO PAULO, 2015) determina ainda, no subitem 2.3,
que: “Os empreendedores deverão disponibilizar para conhecimento público, em até
30 dias após a emissão da Licença de Operação da CETESB, o Relatório de
Implantação do Plano de Segurança de Barragem, composto pelo Cadastro de
Barragens Industriais (Anexo I), Cronograma de Implantação do PSB e o Plano de
Ação de Emergência (PAE) - Volume V (Anexo IX) no próprio local da barragem e, na
inexistência de escritório no local, na regional ou sede do empreendedor, o que mais
próximo da barragem, bem como na sede do empreendedor.”
A norma ora comentada (SÃO PAULO, 2015) estabelece que o PAE deve estar
disponível no empreendimento e nas prefeituras envolvidas, bem como ser
encaminhado às autoridades competentes e aos organismos de defesa civil (Anexo
IX, da DD 279/2015/C).
Destaca-se que o conteúdo do PAE está devidamente especificado no Anexo
retromencionado.

4.5.6 Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020)
Em 30 de setembro de 2020 foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) a
Lei nº 14.06622.

22

Altera a Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010), que estabelece a Política Nacional de Segurança de
Barragens (PNSB), a Lei nº 7.797 (BRASIL, 1989), que cria o Fundo Nacional do Meio
Ambiente (FNMA), a Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997), que institui a Política Nacional de Recursos
Hídricos, e o Decreto-Lei nº 227 (BRASIL, 1967) - Código de Mineração.
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Importante referenciar que esta recente alteração na PNSB surgiu a partir de
do Projeto de Lei nº 550 (BRASIL, 2019), que foi aprovado pelo Senado Federal.
Como retrocitado, verifica-se que a Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020):
1. Altera a legislação aplicável à segurança de barragem, com vistas a alterar
o enquadramento dessas estruturas, na Política Nacional de Segurança de
Barragens (PNSB);
2. Reforça 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 dos danos;
3. Estabelece obrigações adicionais para elevar a segurança das estruturas;
4. Provê eficiência ao processo de fiscalização;
5. Cria infrações administrativas e penalidades correlatas ao descumprimento
da PNSB; e
6. Preserva as obrigações de pagamento da Compensação Financeira pela
Exploração de Recursos Minerais (CFEM), em caso de cessação da
produção.
Saliente-se, por oportuno, que a Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) traz alterações
significativas e relevantes na Política Nacional de Segurança de Barragens - Lei nº
12.334 (BRASIL, 2010).

4.5.6.1.

Características das Barragens

Ao disciplinar acerca das características das barragens de que trata à PNSB
(BRASIL, 2010), nota-se que, por meio da Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), no parágrafo
único, do artigo 1º, determinados conceitos, de cunho técnico, foram alterados, como
pode-se observar nos incisos I e IV. E o inciso V, foi incluído, disciplinando que o
critério de risco será determinado pela entidade fiscalizadora, considerando as
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos.
As alterações apontadas demonstram a participação exemplar da comunidade
técnica, no referido Projeto de Lei nº 550 (BRASIL, 2019).

41

Assim, atualmente, as barragens disciplinadas na PNSB (BRASIL, 2010 e
BRASIL, 2020) – artigo 1º – serão as que têm pelo menos uma das seguintes
características:
a. 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 - inciso I, alterado pela Lei nº 14.066 (BRASIL,
2020);
a. capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³ (três
milhões de metros cúbicos) – inciso II;
b. reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas
técnicas aplicáveis – inciso III;
c. categoria de dano potencial associado médio ou alto, em termos
econômicos, sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas – inciso
IV, alterado pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020);
d. categoria de risco alto, a critério da entidade fiscalizadora, conforme
definido no artigo 7º desta Lei - inciso V, incluído pela Lei nº 14.066
(BRASIL, 2020).

4.5.6.2.

Definições

No tocante às definições, a Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), apresenta alterações
no artigo 2º. Isso porque ao longo dos dez anos – desde a aprovação da Lei nº 12.334
(BRASIL, 2010) até 2020 – verificou-se que a interpretação de determinados incisos
geravam dúvidas e questionamentos.
Assim, decidiu-se especificar para facilitar o entendimento acerca de barragem,
empreendedor e dano potencial associado à barragem. E os incisos foram alterados,
conforme segue:
a. 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
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líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o
barramento e as estruturas associadas - inciso I;
b. 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 inciso IV;
c. dano potencial associado à barragem: dano que pode ocorrer devido a
rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento de
uma barragem, independentemente da sua probabilidade de ocorrência,
a ser graduado de acordo com as perdas de vidas humanas e os
impactos sociais, econômicos e ambientais - inciso VII.

Além de alterar determinadas definições, como retromencionado, o artigo 2º da
Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) ainda trouxe acréscimos e foram incluídos os incisos
abaixo especificados:
a. categoria de risco: é a classificação da barragem de acordo com os
aspectos que possam influenciar na possibilidade de ocorrência de acidente
ou desastre - inciso VIII;
b. zona de autossalvamento (ZAS): trecho do vale a jusante da barragem em
que não há tempo suficiente para intervenção da autoridade competente em
situação de emergência, conforme mapa de inundação - inciso IX;
c. zona de segurança secundária (ZSS): trecho constante do mapa de
inundação não definido como ZAS - inciso X;
d. mapa de inundação: produto do estudo de inundação que compreende a
delimitação geográfica georreferenciada das áreas potencialmente afetadas
por eventual vazamento ou ruptura da barragem e seus possíveis cenários
associados e que objetiva facilitar a notificação eficiente e a evacuação de
áreas afetadas por essa situação - inciso XI;
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e. acidente: comprometimento da integridade estrutural com liberação
incontrolável do conteúdo do reservatório, ocasionado pelo colapso parcial
ou total da barragem ou de estrutura anexa - inciso XII;
f. incidente: ocorrência que afeta o comportamento da barragem ou de
estrutura anexa que, se não controlada, pode causar um acidente - inciso
XIII;
g. desastre: resultado de evento adverso, de origem natural ou induzido pela
ação humana, sobre ecossistemas e populações vulneráveis, que causa
significativos danos humanos, materiais ou ambientais e prejuízos
econômicos e sociais - inciso XIV;
h. barragem descaracterizada: aquela que não opera como estrutura de
contenção de sedimentos ou rejeitos, não possuindo características de
barragem, e que se destina a outra finalidade - inciso XV.

Verifica-se ainda, que foi incluído o artigo 2º-A, pela Lei nº 14.066 (BRASIL,
2020), onde está estabelecida a proibição da construção ou alteamento de barragem
de mineração pelo método a montante. Nota-se ainda, que no parágrafo está
especificado o conceito deste método, conforme segue:

“Art. 2º-A – Fica proibida a construção ou o alteamento de barragem de mineração
pelo método a montante.
§ 1º - Entende-se por alteamento a montante a metodologia construtiva de barragem
em que os diques de contenção se apoiam sobre o próprio rejeito ou sedimento
previamente lançado e depositado.
(...)”

Para barragens já construídas ou alteadas pelo método a montante, é previsto
ainda, no parágrafo 2º, do artigo 2º-A, que o empreendedor deve descaracterizar as
estruturas até 25 de fevereiro de 2022, considerando a solução técnica exigida pela
entidade que regula e fiscaliza a atividade minerária e pela autoridade licenciadora do
Sisnama.
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Ainda de acordo com o referido artigo, o prazo pode ser prorrogado pela
Agência Nacional de Mineração, caso a execução da obra seja considerada
tecnicamente inviável e haja a manifestação da decisão pela autoridade licenciadora
do Sisnama (parágrafo 3º, artigo 2º-A).

“Art. 2º-A – (...)
§ 3º - A entidade que regula e fiscaliza a atividade minerária pode prorrogar o prazo
previsto no § 2º deste artigo em razão da inviabilidade técnica para a execução da
descaracterização da barragem no período previsto, desde que a decisão, para cada
estrutura, seja referendada pela autoridade licenciadora do Sisnama”.

Com relação aos objetivos da PNSB, nota-se que os incisos III a VII, do artigo
3º, não foram alterados pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020).

4.5.6.3.

Objetivos da PNSB

Por outro lado, os incisos I e II, do artigo 3º, foram alterados e os conceitos de
“desastre” e “descaracterização” passaram a integrar os objetivos da Política Nacional
de Segurança de Barragens, conforme segue:
a. garantir a observância de padrões de segurança de barragens de
maneira a fomentar a prevenção e a reduzir a possibilidade de acidente
ou desastre e suas consequências - inciso I;
b. regulamentar as ações de segurança a serem adotadas nas fases de
planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro
vertimento, operação, desativação, descaracterização e usos futuros de
barragens - inciso II.

Observa-se ainda, que o inciso VIII, do artigo 3º, foi incluído pela Lei nº 14.066
(BRASIL, 2020), ficando estabelecido como objetivo da PNSB, a definição de
procedimentos emergenciais e fomentação da atuação conjunta de empreendedores,
fiscalizadores e órgãos de proteção e defesa civil em caso de incidente, acidente ou
desastre.
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Trata-se, portanto, de uma relação de articulação e colaboração entre as partes
envolvidas, pois considerando os recentes desastres e o consequente aprimoramento
da legislação aplicável à segurança de barragens, é inconcebível, que nos dias atuais,
os procedimentos emergenciais sejam considerados, apenas, documentos técnicos e
de conhecimento restrito.
Pelo contrário, as ações previstas na referida PNSB (BRASIL, 2010), devem
ser discutidas, informadas e aprovadas pelas áreas interessadas, que atualmente,
estão, devidamente especificadas no dispositivo legal citado.

4.5.6.4.

Fundamentos da PNSB

No tocante aos fundamentos, disciplinados no artigo 4º, nota-se que os incisos
I a V foram alterados pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020).

“Art. 4º - São fundamentos da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB):
I - a segurança da barragem, consideradas as fases de planejamento, projeto,
construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação,
descaracterização e usos futuros;
II - a informação e o estímulo à participação direta ou indireta da população nas ações
preventivas e emergenciais, incluídos a elaboração e a implantação do Plano de Ação
de Emergência (PAE) e o acesso ao seu conteúdo, ressalvadas as informações de
caráter pessoal;
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”.

4.5.6.5.

Fiscalização da Segurança de Barragens

A responsabilidade legal pela fiscalização da segurança de barragens é
abordada no artigo 5º da PNSB. Saliente-se que os incisos I a IV foram alterados e o
inciso V foi incluído pela referida norma.
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Conforme citado, a Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) incluiu, por meio do inciso V,
do artigo 5º, a entidade que regula, licencia e fiscaliza a produção e o uso de energia
nuclear, cuja competência legal é específica para a fiscalização de barragens de
rejeitos de minérios nucleares23.
Neste sentido, releva notar que no caput do artigo 5º está determinado que, as
ações fiscalizatórias devem ser exercidas pelas entidades elencadas nos incisos I a
V, assim como pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(Sisnama).
Pelo exposto, fica claro o entendimento que a atuação das entidades
especificadas no referido artigo e a dos órgãos integrantes do Sisnama, se
complementam. E devem ser exercidas, dentro das respectivas competências legais.
Registre-se por oportuno, que no tocante a fiscalização das barragens, a Lei nº
14.066 (BRASIL, 2020)

acrescenta obrigações às entidades responsáveis pela

fiscalização das barragens, como pode-se verificar nos parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo
5º.
De acordo com a nova redação do artigo supramencionado, está disciplinado
que:
a. os órgãos fiscalizadores 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 - parágrafo
1º;
b. a fiscalização deve basear-se em análise documental, em vistorias técnicas,
em indicadores de segurança de barragem e em outros procedimentos
definidos pelo órgão fiscalizador - parágrafo 2º;
c. o órgão fiscalizador deve manter canal de comunicação para o recebimento
de denúncias e de informações relacionadas à segurança de barragensparágrafo 3º.

23

Embora a Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), já disciplinasse
acerca de barragens de rejeitos nucleares (art. 21, XXIII e art. 22, XXVI), a Lei nº 12.334
(BRASIL, 2010), ainda não havia discriminado sobre a matéria. A alteração da PNSB, através
da Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), trouxe essa inclusão, dando relevância à matéria.
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Nota-se de pronto que no artigo 5º, a Lei ora comentada (BRASIL, 2020)
determina que as entidades responsáveis pela fiscalização devem cumprir o
estabelecido nos referidos parágrafos.
Muito embora os mandamentos legais retrocitados sejam pertinentes, registrese, por oportuno, que o verbo empregado no texto - dever - impõe obrigação às
entidades vinculadas a outros entes da Federação.
A título ilustrativo, destaca-se que a redação da referida lei não considerou,
neste sentido, a autonomia e as competências dos entes federativos, disciplinadas na
Constituição Federal de 1988. Isto porque, as normas infraconstitucionais devem ser
redigidas, observando-se rigorosamente estes mandamentos constitucionais.
Assim ao disciplinar acerca da Política Nacional de Segurança de Barragens
(BRASIL, 2010), o Legislativo Federal deveria aprovar um texto considerando as
diretrizes gerais.
E, logicamente, a redação de normas desta natureza deve observar os
mandamentos constitucionais. Portanto, não é cabível impor deveres e obrigações às
entidades vinculadas a outros entes da federação.
Por isso, ao redigir uma lei, faz-se necessário utilizar vocábulos coerentes com
os objetivos da referida norma, sem macular os mandamentos da Lei Maior do país
(BRASIL, 1988).
Por outro lado, é cediço que o legislador, ao disciplinar acerca da presente
matéria, pretendeu garantir segurança técnica e jurídica.
Destaca-se, apenas, que seria pertinente, em matérias desta natureza, analisar
os aspectos de cunho constitucional. E apresentar uma redação com vocábulos que
não contrastem com o estabelecido na Carta Constitucional.

4.5.6.6.

Instrumentos, Classificação e Plano de Segurança de Barragens

Os artigos 6º a 10 – da legislação em foco (BRASIL, 2010 e BRASIL, 2020)
dispõem acerca dos Instrumentos da PNSB, da classificação e do plano de segurança
de barragens.
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A alteração da PNSB pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) estabelece que o
Plano de Ação de Emergência (PAE) é parte integrante do Plano de Segurança da
Barragem – inciso II, do artigo 6º – e adiciona à lista de Instrumentos:
a. o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) –
inciso VIII;
b. o monitoramento das barragens e dos recursos hídricos em sua área de
influência – inciso IX
c. os guias de boas práticas em segurança de barragens – inciso X.

A Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) também acrescenta o parágrafo único ao artigo
6º, destacando que os sistemas nacionais de informações previstos no referido artigo
devem ser integrados.
Considera-se esta determinação legal imprescindível, pois se não houver
integração nos sistemas de informações, tudo seria inócuo.
Releva notar que a lei ora comentada (BRASIL, 2020) não alterou os incisos I,
III, IV, V, VI e VII, do artigo 6º. E já estavam previstos os seguintes Instrumentos da
PNSB (BRASIL, 2010):
a. sistema de classificação de barragens por categoria de risco e por dano
potencial associado - inciso I;
b. o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB)
- inciso III;
c. o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (Sinima) - inciso
IV;
d. o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental - inciso V;
e. o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - inciso VI;
f. o Relatório de Segurança de Barragens - inciso VII.
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É certo que os últimos acidentes no Brasil, que envolveram as barragens de
mineração como Fundão (2015, Mariana) e Córrego do Feijão (2019, Brumadinho),
impulsionaram a revisão da legislação, promovendo o endurecimento das diretrizes e
critérios da PNSB.
A Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) também traz alterações acerca da classificação
de barragens, como pode-se observar nos parágrafos 1º e 3º, do artigo 7º.
De acordo com o referido artigo, as barragens devem ser classificadas pelos
agentes fiscalizadores, a partir da sua categoria de risco, seu dano potencial
associado e do seu volume de contenção, com base em critérios gerais estabelecidos
pelo Conselho Nacional de Recursos Hídrico (CNRH).
Neste contexto, a Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), alterou a redação do parágrafo
1º do artigo 7º da Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010), incorporando aos critérios para
classificação da categoria de risco de barragens: o método construtivo; a idade do
empreendimento; e outros critérios definidos pelo órgão fiscalizador.
Assim, está definido no referido artigo a seguinte classificação:

“Art. 7º - (...)
§ 1º - A classificação por categoria de risco em alto, médio ou baixo será feita em
função das características técnicas, dos métodos construtivos, do estado de
conservação e da idade do empreendimento e do atendimento ao Plano de Segurança
da Barragem, bem como de outros critérios definidos pelo órgão fiscalizador.
(...)”

A Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) acrescenta, ainda, ao mesmo artigo, o
parágrafo 3º, que determina que a entidade responsável pela fiscalização deve exigir
do empreendedor medidas que levem à redução da categoria de risco da barragem.
Salienta-se que o potencial de perdas de vidas humanas e dos impactos
econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem, também são
critérios relevantes que já são devidamente disciplinados - parágrafo 2º, do artigo 7º
- na Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010). Portanto, não foi necessário alterar este dispositivo
legal.
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Ao analisar as alterações e inclusões contidas na Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020),
fica evidente que as propostas que embasaram a redação do referido diploma legal
têm conteúdo técnico, que trazem segurança às partes envolvidas.
Com relação ao conteúdo mínimo do Plano de Segurança de Barragem, cujo
objetivo principal é auxiliar o empreendedor na garantia de padrões de segurança da
barragem, reduzindo os riscos de acidentes e suas consequências, a matéria está
devidamente disciplinada no artigo 8º, da PNSB (BRASIL, 2010 e BRASIL, 2020).
Na leitura da Lei, nota-se que inúmeros incisos e parágrafos do artigo 8º foram
alterados ou incluídos, por meio da Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), conforme segue:
a. plano de ação de emergência (PAE) – inciso VII, alterado;
b. relatórios das inspeções de segurança regular e especial – inciso VIII,
alterado;
c. identificação e avaliação dos riscos, com definição das hipóteses e dos
cenários possíveis de acidente ou desastre – inciso X, incluído;
d. mapa de inundação, considerado o pior cenário identificado – inciso XI,
incluído;
e. identificação e dados técnicos das estruturas, das instalações e dos
equipamentos de monitoramento da barragem – inciso XII, incluído.

Por outro lado, o conteúdo mínimo do Plano de Segurança de Barragem – PSB
– já estava previsto na Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010). Portanto, não houve alteração
nesta matéria, conforme verifica-se nos incisos I, II, III, IV, V, VI e IX, do artigo 8º.
Também não foi alterada a periodicidade de atualização, a qualificação do
responsável técnico, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento dos planos de
segurança, conforme observa-se no parágrafo 1º, do artigo 8º, da Lei nº 12.334
(BRASIL, 2010).
O parágrafo 2º do artigo 8º foi alterado pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020),
descrevendo detalhadamente acerca das exigências das inspeções de segurança
regular e especial da barragem, que devem ser contempladas nas atualizações do
PSB.
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Por outro lado, foram incluídos, pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), os
parágrafos 3º, 4º e 5º, no artigo 8º, onde ficou estabelecido que o Plano de Segurança
de Barragem deve:
a. ser mantido atualizado e operacional pelo empreendedor, até a desativação
ou a descaracterização da estrutura - parágrafo 3º;
b. estar disponível e acessível, antes do início da operação da estrutura, para
a equipe responsável pela operação e gestão da barragem no local do
empreendimento e para o órgão fiscalizador, bem como ser inserido no
Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB)
- parágrafo 4º;
c. ser elaborado e assinado por responsável técnico com registro no
respectivo conselho profissional, bem como incluir manifestação de ciência
por parte do empreendedor, no caso de pessoa física, ou do titular do cargo
de maior hierarquia na estrutura da pessoa jurídica - parágrafo 5º.
Ressalta-se, por oportuno, que a Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) introduziu
mudanças significativas na Política Nacional de Segurança de Barragem – PNSB
(BRASIL, 2010). Isso porque prevê que as Inspeções de Segurança Regular e
Especial, a Revisão Periódica de Segurança de Barragem e o Plano de Ação de
Emergência devem ser documentos integrantes do Plano de Segurança de Barragem,
conforme consignado nos artigos 9º, 10 e 1124.
Destaca-se que nos artigos citados foram incluídos incisos e parágrafos,
conforme segue:
a. o órgão fiscalizador deve estabelecer prazo para que o empreendedor cumpra
as ações previstas nos relatórios de inspeção de segurança – parágrafo 4º, do
artigo 9º;
b. o órgão fiscalizador deve estabelecer prazo para que o empreendedor cumpra
as ações previstas na Revisão Periódica de Segurança de Barragem –
parágrafo 3º, do artigo 10;

24

O Plano de Ação de Emergência será especificado no subitem 4.5.6.7 do presente trabalho.
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c. a elaboração do PAE é obrigatória para todas as barragens classificadas como
de médio e alto dano potencial associado; ou de alto risco, a critério do órgão
fiscalizador – incisos I e II, do artigo 11;
d. independentemente da classificação quanto ao potencial associado e ao risco,
a elaboração é obrigatória para todas as barragens destinadas à acumulação
ou à disposição de rejeitos de mineração – parágrafo único, do artigo 11.

4.5.6.7.

Plano de Ação de Emergência (PAE)

Com relação ao PAE, a Lei nº 14.066 (BRASIL, de 2020) alterou o caput do
artigo 11 e incluiu os incisos I, II e parágrafo único.
Como retrocitado, atualmente, a Política Nacional de Segurança de Barragem
– PNSB – estabelece que a elaboração do PAE é obrigatória para as barragens
classificadas como de médio e alto potencial de dano associado ou de alto risco, a
critério da entidade fiscalizadora – incisos I e II, do artigo 11).
A Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) incluiu o parágrafo único, ao artigo 11, da Lei
nº 12.334 (BRASIL, 2010), disciplinando que: “independentemente da classificação
quanto ao dano potencial associado e ao risco, a elaboração do PAE é obrigatória
para todas as barragens destinadas à acumulação ou à disposição de rejeitos de
mineração.”
Com relação ao disciplinado no artigo 12, da Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010),
verifica-se que o PAE estabelecerá as ações a serem executadas pelo empreendedor
da barragem em caso de situação de emergência, bem como identificará os agentes
a serem notificados dessa ocorrência.
A Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) apresentou mudanças no tocante a presente
questão.
Entende-se que o Plano de Ação de Emergência (PAE) é relevante para a
segurança das barragens, em especial, para a população potencialmente afetada,
assim como, para as entidades fiscalizadoras e para o empreendedor. Por isso,
disciplinar de forma clara e específica sobre a presente matéria é de grande
importância. E as mudanças introduzidas são pertinentes.

53

Destaca-se que, de forma geral, o PAE pode ser entendido como um
documento formal, que deve ser elaborado pelo empreendedor, no qual estão
identificadas as situações de emergência para a barragem. Devendo ser previstas e
discriminadas as ações a serem executadas e definidos os agentes a serem
notificados, com o objetivo de minimizar danos e perdas de vidas.
Ainda de acordo com a Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010), alterada pela Lei nº
14.066 (BRASIL, 2020), o PAE deve estar disponível no sítio do empreendedor e ser
mantido, em meio digital, no SNISB e, em meio físico, no empreendimento, nos órgãos
de proteção e defesa civil dos Municípios, inseridos no mapa de inundação ou, na
existência desses órgãos, nas prefeituras envolvidas, bem como ser encaminhado às
autoridades competentes e aos organismos de defesa civil (parágrafo 1º, do artigo
12).
O citado Plano deve abordar, pelo menos:
a. descrição das instalações da barragem e das possíveis situações de
emergência – inciso I, do artigo 12, alterado pela Lei nº 14.066 (BRASIL,
2020);
b. procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento,
de condições potenciais de ruptura da barragem ou de outras
ocorrências anormais – inciso II, do artigo 12, alterado pela Lei nº
14.066 (BRASIL, 2020);
c. procedimentos preventivos e corretivos e ações de resposta às
situações emergenciais identificadas nos cenários acidentais – inciso
III, do artigo 12, alterado pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020);
d. programas de treinamento e divulgação para os envolvidos e para as
comunidades potencialmente afetadas, com a realização de exercícios
simulados periódicos – inciso IV, do artigo 12, alterado pela Lei nº
14.066 (BRASIL, 2020);
e. atribuições e responsabilidades dos envolvidos e fluxograma de
acionamento – inciso V, do artigo 12, incluído pela Lei nº 14.066
(BRASIL, 2020);

54

f. medidas específicas, em articulação com o poder público, para resgatar
atingidos, pessoas e animais, para mitigar impactos ambientais, para
assegurar o abastecimento de água potável e para resgatar e
salvaguardar o patrimônio cultural – inciso VI, do artigo 12, incluído pela
Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020);
g. dimensionamento dos recursos humanos e materiais necessários para
resposta ao pior cenário identificado – inciso VII, do artigo 12, incluído
pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020);
h. delimitação da Zona de Autossalvamento (ZAS) e da Zona de
Segurança Secundária (ZSS), a partir do mapa de inundação – inciso
VIII, do artigo 12, incluído pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020);
i.

levantamento cadastral e mapeamento atualizado da população
existente na ZAS, incluindo a identificação de vulnerabilidades sociais
– inciso IX, do artigo 12, incluído pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020);

j.

sistema de monitoramento e controle de estabilidade da barragem
integrado aos procedimentos emergenciais – inciso X, do artigo 12,
incluído pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020);

k. plano de comunicação, incluindo contatos dos responsáveis pelo PAE
no empreendimento, da prefeitura municipal, dos órgãos de segurança
pública e de proteção e defesa civil, das unidades hospitalares mais
próximas e das demais entidades envolvidas – inciso XI, do artigo 12,
incluído pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020);
l.

previsão de instalação de sistema sonoro ou de outra solução
tecnológica de maior eficácia em situação de alerta ou emergência, com
alcance definido pelo órgão fiscalizador – inciso XII, do artigo 12,
incluído pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020);

m. planejamento de rotas de fuga e pontos de encontro, com a respectiva
sinalização – inciso XIII, do artigo 12, incluído pela Lei nº 14.066
(BRASIL, 2020).
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Os parágrafos 2º, 3º e 4º, do artigo 12, foram incluídos pela Lei nº 14.066
(BRASIL, 2020) e estão relacionados principalmente ao envolvimento de
representantes da população da área potencialmente afetada e das unidades de
defesa civil, desde a elaboração do Plano de Emergência até a sua execução, bem
como o engajamento e articulação de empreendedores e organismos de defesa civil
para operacionalização do respectivo Plano. São eles:
a. antes do início do primeiro enchimento do reservatório da barragem,
cabe ao empreendedor elaborar, implementar e operacionalizar o PAE
e realizar reuniões com as comunidades para a apresentação do plano
e a execução das medidas preventivas nele previstas, em trabalho
conjunto com as prefeituras municipais e os órgãos de proteção e defesa
civil - parágrafo 2º;
b. articulação entre empreendedor e os órgãos de proteção e defesa civil
municipais

e

estaduais

para

promover

e

operacionalizar

os

procedimentos emergenciais constantes do PAE - parágrafo 3º;
c. participação dos órgãos de proteção e defesa civil e dos representantes
da população da área potencialmente afetada durante a elaboração do
PAE quanto às medidas de segurança e aos procedimentos de
evacuação em caso de emergência - parágrafo 4º.

Outros parágrafos que também foram incluídos no artigo 12, pela Lei nº 14.066
(BRASIL, 2020), indicam, de forma clara, que:
a. é responsabilidade da entidade fiscalizadora definir a periodicidade da
realização de simulados de emergência - parágrafo 5º;
b. cabe ao empreendedor estender os elementos de autoproteção
existentes na ZAS aos locais habitados da ZSS nos quais os órgãos de
proteção e defesa civil não possam atuar tempestivamente em caso de
vazamento ou rompimento da barragem - parágrafo 6º;

Verifica-se, ainda, que foi incluído o parágrafo 7º, ao artigo 12, da Lei nº 14.066
(BRASIL, 2020), conforme segue:

56

c. o PAE deverá ser revisto periodicamente, a critério da órgão fiscalizador,
nas seguinte condições: i. quando o relatório de inspeção ou a Revisão
Periódica de Segurança de Barragem assim o recomendar – inciso I; ii.
sempre que a instalação sofrer modificações físicas, operacionais ou
organizacionais capazes de influenciar no risco de acidente ou desastre
– inciso II; iii. quando a execução do PAE em exercício simulado,
acidente ou desastre indicar a sua necessidade – inciso III; iv. em outras
situações, a critério do órgão fiscalizador – inciso IV.

E finalizando os dispositivos do artigo 12, tem-se as especificações que foram
incluídas por meio do parágrafo 8º - Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) - conforme segue:
“Em caso de desastre, será instalada sala de situação para encaminhamento das
ações de emergência e para comunicação transparente com a sociedade, com
participação do empreendedor, de representantes dos órgãos de proteção e defesa
civil, da autoridade licenciadora do Sisnama, dos órgãos fiscalizadores e das
comunidades e Municípios afetados.”

4.5.6.8.

Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB)

Ao tratar do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens
(SNISB), a Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), em seu artigo 13, acrescentou
especificações relevantes.
Como pode-se observar, o referido dispositivo legal institui o SNISB, para
registro informatizado das condições de segurança de barragens em todo o território
nacional.
E com a redação alterada, por meio da Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), o SNISB
deve contemplar os dados de barragens em construção, em operação e desativadas
- parágrafo 1º, do artigo 13.
Os parágrafos 2º, 3º e 4º, do artigo 13, também foram incluídos pela lei ora
comentada (BRASIL, 2020), e determina que o SNISB deve:
a. manter informações sobre incidentes que possam colocar em risco a
segurança de barragens, sobre acidentes e sobre desastres - parágrafo 2º;
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b. ser alimentado com informações das barragens até a sua completa
descaracterização - parágrafo 3º;
c. ser integrado ao sistema nacional de informações e monitoramento de
desastres, previsto na Lei nº 12.608 (BRASIL, 2012)25 - parágrafo 4º.
No tocante ao artigo 14, a Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), não trouxe alterações.
E os princípios básicos para o funcionamento do SNISB, descritos nos incisos I, II e
III, do referido dispositivo legal permanecem em vigor.

4.5.6.9.

Da Educação e Da Comunicação

Nota-se que a alteração introduzida por meio do caput do artigo 15 - Lei nº
14.066 (BRASIL, 2020) – é de primordial importância. Isto porque enfatiza a
importância de desenvolver a cultura de prevenção a acidentes e desastres, por meio
da educação e da comunicação.
Assim, o caput do artigo 15 passou a ter a seguinte redação: “A PNSB deverá
estabelecer programa de educação e de comunicação sobre segurança de barragem,
com o objetivo de conscientizar a sociedade da importância da segurança de
barragens e de desenvolver cultura de prevenção a acidentes e desastres.” E os
incisos – I a V – permaneceram inalterados.

Tem por objetivo instituir a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC; dispor
sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de
Proteção e Defesa Civil – CONPDEC; e autorizar a criação de sistema de informações e
monitoramento de desastres. Dentre as diversas diretrizes da PNPDEC, estipuladas no artigo
4º estão: i. a atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
para redução de desastres e apoio às comunidades atingidas - inciso I; e ii. a participação da
sociedade civil - inciso VI.
25

Também altera a Lei nº 12.340 (BRASIL, 2010), que dispõe sobre as transferências de
recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e Municípios, para a
execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e de
recuperação em áreas atingidas por desastres e sobre o Fundo Nacional para Calamidades
Públicas, Proteção e Defesa Civil.
E, acrescenta, ainda, o artigo 3º-A à Lei nº 12.340 (BRASIL, 2010), que determina que os
municípios devem elaborar Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e instituir órgãos
municipais de defesa civil, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo órgão central
do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC (inciso II, do parágrafo 2º).
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Nota-se que ao alterar a lei, que dispõe acerca da PNSB (BRASIL, 2010), o
legislador enfatizou acerca da relevância da participação de todos os setores e
segmentos interessados, inclusive a sociedade civil, em matéria desta natureza.
Fica evidente que a lei, ora comentada (BRASIL, 2020) procurou discriminar de
forma clara, conceitos que são imprescindíveis para implantação e implementação da
Política de Segurança de Barragens, não dando margens a dúvidas de interpretação.

4.5.6.10. Entidades Fiscalizadoras
A Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010), em seu artigo 16, disciplina acerca das
obrigações da entidade responsável pela fiscalização.
A Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) alterou o inciso II do artigo 16 e determina que
o órgão fiscalizador é obrigado26 a: “exigir do empreendedor a anotação de
responsabilidade técnica, por profissional habilitado pelo Sistema Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia (Confea)/ Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea), dos estudos, planos, projetos, construção, inspeção e demais relatórios
citados nesta Lei.” E os incisos – I, III, IV e V – permaneceram inalterados.
O parágrafo 1º, do artigo 16, também foi alterado pela Lei nº 14.066 (BRASIL,
2020) e determina que: “O órgão fiscalizador deverá informar à autoridade
licenciadora do Sisnama e ao órgão de proteção e defesa civil a ocorrência de
desastre ou acidente nas barragens sob sua jurisdição, bem como qualquer incidente
que possa colocar em risco a segurança da estrutura.”

26

Como comentado no artigo 5º, da Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010) e sua alteração, a redação
do artigo 16, também não considerou a autonomia e as competências dos entes federativos,
disciplinadas na Constituição Federal (BRASIL, 1988).
Isto porque o Legislativo Federal ao disciplinar acerca da presente matéria, deveria aprovar
um texto, considerando as diretrizes gerais, já que a lei em foco, trata da Política Nacional de
Segurança de Barragens.
Portanto, vocábulos impondo obrigações às entidades de outros entes da federação, não são
pertinentes. E no artigo ora comentado, a lei federal impõe o seguinteː ʺArt. 16. O órgão
fiscalizador, no âmbito de suas atribuições legais, é obrigado a: (...)ʺ negritou-se
Destaca-se que trata-se de um erro formal, relacionado à redação da lei. Todavia, entendese pertinente registrar esta questão, pois é imprescindível ter em mente, que cabe ao
legislativo observar questões desta natureza, já que, a legislação também tem caráter
educativo.
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Salienta-se que o parágrafo 2º, do artigo 16, permanece inalterado.

4.5.6.11. Empreendedor
No artigo 17, da Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010) foram previstas obrigações ao
empreendedor da barragem. Posteriormente, por meio da Lei nº 14.066 (BRASIL,
2020), houve inúmeras alterações e acréscimos ao referido artigo, conforme segue:
a. prover os recursos necessários à garantia de segurança da barragem e, em
caso de acidente ou desastre, à reparação dos danos à vida humana, ao
meio ambiente e aos patrimônios público e privado, até a completa
descaracterização da estrutura - inciso I, alterado;
b. permitir o acesso irrestrito da entidade fiscalizadora, da autoridade
licenciadora do Sisnama, do órgão de proteção e defesa civil e dos órgãos
de segurança pública ao local da barragem e das instalações associadas e
à sua documentação de segurança - inciso VI, alterado;
c. elaborar e atualizar o Plano de Segurança da Barragem, observadas as
recomendações dos relatórios de inspeção de segurança e das revisões
periódicas de segurança, e encaminhá-lo ao órgão fiscalizador - inciso VII,
alterado;
d. elaborar o PAE, quando exigido, e implementá-lo em articulação com o
órgão de proteção e defesa civil - inciso X, alterado;
e. notificar imediatamente ao respectivo órgão fiscalizador, à autoridade
licenciadora do SISNAMA e ao órgão de proteção e defesa civil qualquer
alteração das condições de segurança da barragem que possa implicar
acidente ou desastre - inciso XIV, incluído;
f. executar as recomendações das inspeções regulares e especiais e das
revisões periódicas de segurança - inciso XV, incluído;
g. manter o Plano de Segurança da Barragem atualizado e em operação até
a completa descaracterização da estrutura - inciso XVI, incluído;
h. elaborar mapa de inundação, quando exigido pelo órgão fiscalizador - inciso
XVII, incluído;
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i.

avaliar, previamente à construção de barragens de rejeitos de mineração,
as alternativas locacionais e os métodos construtivos, priorizando aqueles
que garantam maior segurança - inciso XVII, incluído;

j.

apresentar periodicamente declaração de condição de estabilidade de
barragem, quando exigida pelo órgão fiscalizador - inciso XIX, incluído;

k. armazenar os dados de instrumentação da barragem e fornecê-los ao órgão
fiscalizador periodicamente e em tempo real, quando requerido - inciso XX,
incluído;
l.

não apresentar ao órgão fiscalizador e às autoridades competentes
informação, laudo ou relatório total ou parcialmente falsos, enganosos ou
omissos - inciso XXI – incluído;

m. cumprir as determinações da entidade fiscalizadora nos prazos por ele
fixados - inciso XXII – incluído.
Salienta-se que os incisos II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XII e XIII, do artigo 17, da Lei
nº 12.334 (BRASIL, 2010) permaneceram inalterados.
O parágrafo único, do artigo 17, foi revogado pela Lei nº 14.066 (BRASIL,
2020). E os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, do artigo 17, foram incluídos pelo diploma legal
em comento, conforme segue:
“Art. 17 - O empreendedor da barragem obriga-se a:
(...)

a. para reservatórios de aproveitamento hidrelétrico, a alteração de que trata
o inciso IV do caput deste artigo também deverá ser informada ao Operador
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) – parágrafo 1º;
b. sem prejuízo das prerrogativas da autoridade licenciadora do Sisnama, o
órgão fiscalizador pode exigir, nos termos do regulamento, a apresentação
não cumulativa de caução, seguro, fiança ou outras garantias financeiras
ou reais para a reparação dos danos à vida humana, ao meio ambiente e
ao patrimônio público, pelo empreendedor de – parágrafo 2º – : i. barragem
de rejeitos de mineração ou resíduos industriais ou nucleares classificada
como de médio e alto risco ou de médio e alto dano potencial associado –
inciso I; ii. (VETADO) – inciso II; iii. barragem de acumulação de água para
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fins de aproveitamento hidrelétrico classificada como de alto risco – inciso
III;
c. no caso de ausência de documentação técnica que impeça a classificação
da barragem quanto ao risco e ao dano potencial associado, cabe ao órgão
fiscalizador decidir quanto às exigências previstas nos §§ 1º e 2º deste
artigo – parágrafo 3º;
d. o prazo de 2 (dois) anos para se adequarem à previsão do § 2º deste artigo
– parágrafo 4º.

4.5.6.12. Das Infrações e Das Sanções
A Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) incluiu à PNSB, o Capítulo V-A – Das Infrações
e das Sanções - artigos 17-A à 17-E.
Ao tratar da presente matéria, é de primordial importância atentar para o
disciplinado na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – Decreto-Lei nº
4.667 (BRASIL, 1942) e suas alterações27, – que fixa, em seu artigo 3º: “Ninguém se
escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
E no artigo 4º da norma ora comentada está disciplinado queː " Quando a lei
for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os
princípios gerais de direito. "
Isto posto, fica evidente que a Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), neste aspecto,
não deu margem à duvidas e especificou, no corpo da lei, as infrações e sanções a

27

Decreto-Lei nº 4.667 (BRASIL, 1942) foi alterado pelas seguintes Leis: nº 3.238 (BRASIL,
1957), que altera disposições da Lei de Introdução ao Código Civil; nº 9.047 (BRASIL, 1995),
que altera a redação do § 1º do art. 10 do Decreto-Lei nº 4.657 (BRASIL, 1942) - Lei de
Introdução ao Código Civil, que dispõe sobre a sucessão de bens de estrangeiros situados no
Brasil; nº 12.036 (BRASIL, 2009), que altera o Decreto-Lei nº 4.657 (BRASIL, 1942) - Lei de
Introdução ao Código Civil Brasileiro, para adequá-lo à Constituição Federal em vigor; nº
12.376 (BRASIL, 2010) que altera a ementa do Decreto-Lei no 4.657 (BRASIL, 1942); nº
12.874 (BRASIL, 2013) que altera o art. 18 do Decreto-Lei nº 4.657 (BRASIL, 1942), para
possibilitar às autoridades consulares brasileiras celebrarem a separação e o divórcio
consensuais de brasileiros no exterior; e nº 13.655 (BRASIL, 2018), que inclui no Decreto-Lei
nº 4.657 (BRASIL, 1942) - Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro -, disposições
sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público.
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serem aplicadas, no caso de descumprimento das obrigações estabelecidas na
PNSB.
Por fim, salienta-se que as multas podem variar de R$ 2 mil (dois mil reais) a
R$ 1 bilhão (um bilhão de reais), conforme discriminado no artigo 17-E.
Saliente-se que não há na legislação pátria, desculpas ou explicações
plausíveis para o descumprimento das leis. E nesta matéria, o legislador introduziu,
inclusive, Capítulo específico, para tratar das infrações e das sanções. O que
demonstra atenção e preocupação com o cumprimento da legislação pertinente.
Portanto, o empreendedor deve observar com atenção o disciplinado na PNSB
(BRASIL, 2010 e BRASIL, 2020).

4.5.6.13. Disposições Finais e Transitórias
Como pode-se verificar, a Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) trouxe alterações e
inclusões no Capítulo VI, Disposições Finais e Transitórias – artigos de 18 à 23.
Nota-se que o caput e o parágrafo 2º, do artigo 18, foram alterados. O parágrafo
1º, por sua vez, permaneceu inalterado. E o parágrafo 3º foi incluído pela Lei nº 14.066
(BRASIL, 2020), conforme segue:
a. a barragem que não atender aos requisitos de segurança nos termos da
legislação

pertinente

deverá

ser

recuperada,

desativada

ou

descaracterizada pelo seu empreendedor, que deverá comunicar ao
órgão fiscalizador as providências adotadas – caput, do artigo 18,
alterado pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020);
b. a recuperação ou a desativação da barragem deverá ser objeto de
projeto específico – parágrafo 1º;
c. na eventualidade de omissão ou inação do empreendedor, a entidade
fiscalizadora deve informar essa situação ao órgão de proteção e defesa
civil da respectiva esfera do governo, para fins de apoio por meio das
ações previstas no artigo 4º da Lei nº 12.340 (BRASIL, 2010), e os
custos deverão ser ressarcidos pelo empreendedor, sem prejuízo da
aplicação das sanções cabíveis – parágrafo 2º, alterado;

63

d. são

obrigatórios,

para

o

empreendedor

ou

seu

sucessor,

o

monitoramento das condições de segurança das barragens desativadas
e a implantação de medidas preventivas de acidentes ou desastres até
a sua completa descaracterização – parágrafo 3º, incluído.

A Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) incluiu o artigo 18-A na PNSB. E o referido
artigo impõe que: “Fica vedada a implantação de barragem de mineração cujos
estudos de cenários de ruptura identifiquem a existência de comunidade na ZAS.”
Ressalta-se, ainda, o acréscimo dos parágrafos 1º, 2º e 3º ao artigo 18-A, pela
Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), conforme segue:
a. no caso de barragem em instalação ou em operação em que seja
identificada comunidade na ZAS, deverá ser feita a descaracterização
da estrutura, ou o reassentamento da população e o resgate do
patrimônio cultural, ou obras de reforço que garantam a estabilidade
efetiva da estrutura, em decisão do poder público, ouvido o
empreendedor e consideradas a anterioridade da barragem em relação
à ocupação e a viabilidade técnico-financeira das alternativas –
parágrafo 1º;
b. somente se admite na ZAS a permanência de trabalhadores
estritamente necessários ao desempenho das atividades de operação e
manutenção da barragem ou de estruturas e equipamentos a ela
associados – parágrafo 2º;
c. cabe ao poder público municipal adotar as medidas necessárias para
impedir o parcelamento, o uso e a ocupação do solo urbano na ZAS, sob
pena de caracterização de improbidade administrativa, nos termos da
Lei nº 8.429 (BRASIL, 1992) – parágrafo 3º.

A Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) acrescenta os artigos 18-B e 18-C à PNSB
(BRASIL, 2010).
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O artigo 18-B, determina que: “Os órgãos fiscalizadores devem criar sistema
de credenciamento de pessoas físicas e jurídicas habilitadas a atestar a segurança da
barragem, incluída a certificação, na forma do regulamento.”
Registra-se, por oportuno, que o estabelecido pelo artigo 18-B, novamente,
obriga as entidades de fiscalização, mesmo as vinculadas a outros entes federativos,
a atuarem conforme mandamento da lei federal. Esta questão, devido a importância
de cunho constitucional, deverá ser determinada pelo ente federativo a que a entidade
de fiscalização estiver vinculada.
No tocante a presente questão, vale ressaltar que a lei ora comentada, não
dispõe acerca do sistema de credenciamento e como deverão ser efetuados os
referidos credenciamentos.
Com relação a presente matéria, não tem-se conhecimento de nenhuma norma
federal que regulamenta o artigo em questão. Mesmo porque, conforme mandamento
constitucional (BRASIL, 1988), não compete a União disciplinar acerca das
competências dos entes federativos. Isso porque, a autonomia dos entes federativos
é cláusula pétrea na Carta Magna (BRASIL, 1988).
E o artigo 18-C, dispõe que: “O laudo técnico referente às causas do
rompimento de barragem deve ser elaborado por peritos independentes, às expensas
do empreendedor, em coordenação com o órgão fiscalizador.”
O determinado artigo 18-C não especifica o que é a coordenação com o órgão
fiscalizador. Assim, entende-se que seria pertinente regulamentar a presente questão,
que até o momento está vaga e pode gerar dúvidas para aplicação.

5 ESTUDO DE CASO
O estudo de caso foi a empresa Companhia Brasileira de Alumínio (CBA)28,
que deu início, em 2019, à implementação do Plano de Ação de Emergência – PAE -

28

A CBA se destaca por ser a única empresa do setor no Brasil a atuar de forma integrada
em toda a cadeia de produção de alumínio. A Empresa atua desde a mineração da bauxita,
que se transforma em óxido de alumínio, passa pelo estágio de alumínio líquido até se
transformar em produtos primários (lingotes, placas, tarugos e vergalhões) ou transformados
(rolos caster, chapas, folhas e perfis extrudados, peças e componentes). Esses materiais
atendem aos mercados de embalagens, automotivo e de transportes, bem como clientes
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da barragem de resíduo industrial, denominada de Palmital, junto à comunidade em
que está inserida (Alumínio/SP).
O referido PAE tem como trabalho inicial o ano de 2015, quando iniciou-se o
mencionado estudo, tomando-se por base a Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010) e a Decisão
de Diretoria da CETESB nº 279 (SÃO PAULO, 2015). Posteriormente, foram
elaborados revisões periódicas, visando o acompanhamento e atualização dos dados,
observando-se, inclusive, as alterações na legislação pertinente.
E os dados descritos, ao longo do item 5, foram retirados de relatórios públicos,
disponíveis no sítio29 da Empresa e protocolizados junto à entidade responsável pela
fiscalização, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB.

5.1.

Descrição do Empreendimento
A barragem Palmital (Figura 3) é composta por dois barramentos do tipo

enrocamento, com núcleo silto-argiloso compactado e tiveram uma etapa de
alteamento a jusante.
Os maciços são limitados a montante e a jusante, por filtros de transição em
areia e brita. O sistema extravasor, construído em concreto, foi projetado para operar
apenas em condições de emergência, com o objetivo de evitar o galgamento das
barragens e está localizado na ombreira esquerda de um dos barramentos.

estratégicos de construção civil e bens de consumo – em uma atuação constante em parceria
com esses clientes na busca por soluções mais leves e duráveis.
29
https://www.cba.com.br/cba/sustentabilidade/
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Figura 3 – Barragem Palmital – Barramentos Principal, Auxiliar e Extravasor de Emergência

Fonte: Autor.

Atualmente, a barragem Palmital está cadastrada junto à CETESB, como de
Risco Baixo e Dano Potencial Associado Alto, conforme Declarações de Condição de
Estabilidade, protocolizadas junto a referida entidade fiscalizadora.
O Relatório de Segurança de Barragens 2019, da ANA, na página 72,
discrimina o relato de cada um dos órgãos fiscalizadores30 para a elaboração do
referido RSB.
De acordo com o referido documento, a CBA: i. já elaborou o PSB, o PAE e
realizam Inspeções/Revisões Periódicas; ii. há sistema de gerenciamento de
segurança interno da empresa e externo que desenvolve suas atividades sem
entraves e sob fiscalização da CETESB. OBS: São dois barramentos do mesmo
reservatório de contenção de resíduos industriais da produção de alumínio – Sistema
Palmital. iii. Sim a empresa tem cumprido as sugestões de melhoria; iv. o PAE das
duas barragens já foi elaborado com a participação da Defesa Civil, analisado pela
CETESB com sugestões de aperfeiçoamento; v. o município onde estão as barragens

30

Ainda de acordo com o RSB 2019, os textos representam as opiniões exclusivas de cada
órgão fiscalizador.
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ainda não elaborou o PLANCON; e vi. nas duas fiscalizações em 2019, contou com a
participação da Defesa Civil Estadual, Municipal, Prefeitura Municipal, Polícia
Rodoviária, entre outros órgãos, sob acompanhamento da CETESB.

5.2.

Contextualização da Área Potencialmente Afetada pelo Estudo Hipotético de
Ruptura da Barragem Palmital
O estudo de ruptura hipotética da barragem Palmital, que subsidiou o PAE, foi

desenvolvido em 2017. Destaca-se que os estudos tiveram início em 2015, com
alterações posteriores, seguindo as respectivas atualizações, conforme determinação
legal. O estudo em foco teve como base as seguintes premissas:
1. A curva cota-volume, calculada a partir de curva primitiva do projeto
básico;
2. A batimetria do reservatório; e
3. Simulação em topografia “topodata”, disponibilizada gratuitamente, com
30 (trinta) metros de precisão.
Saliente-se que, o mencionado estudo teve como objetivo, o mapeamento das
áreas potencialmente inundáveis, na região a jusante do barramento, e compreende
6 (seis) municípios no Estado de São Paulo.
A zona de autossalvamento31 (ZAS) foi definida pela distância percorrida pela
onda de ruptura, sendo essa distância de 10 (dez) km. O estudo traçou seções
transversais representativas do vale a jusante da barragem Palmital, para
detalhamento dos resultados obtidos na modelagem hidráulica. Como pode-se
observar, os resultados das seções, são apresentados na Tabela 5, a seguir
consignada.
De acordo com o estudo, a extensão do trecho modelado é de 64 (sessenta e
quatro) km (Figura 4). A onda de ruptura simulada demora, aproximadamente, 40
(quarenta) minutos, para atingir o centro urbano do município, em que a barragem
está inserida. E, atinge o limite da ZAS (10 km), com tempo estimado em 2 horas,

31

Zona de autossalvamento (ZAS) é definida como sendo o trecho do vale a jusante da
barragem, em que não há tempo suficiente para intervenção da autoridade competente, em
situação de emergência.
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considerando a profundidade de 2 (dois) pés, ou seja, 61 (sessenta e um) centímetros
(Figura 5).
Importante destacar que, a seção ST-10, indicada na Tabela 5, corresponde ao
limite da ZAS.
Dando continuidade, observa-se que a seção ST-24, inserida na Tabela 5,
corresponde à seção em que a mancha atinge o critério de parada da modelagem, ou
seja, com profundidade hidráulica igual ou inferior a 2 (dois) pés – 61 (sessenta e um)
cm. Neste ponto, o tempo de chegada da onda é superior a 40 (quarenta) horas.
Tabela 5 - Resultados das seções transversais do estudo hipotético de ruptura
Tempo de

Distância em

Elevação de

Profundidade

Elevação

Velocidade

relação ao eixo

fundo do

máxima

máxima

máxima

da barragem

curso d’água

atingida na

atingida na

atingida na

(km)

da seção (m)

seção (m)

seção (m)

seção (m/s)

ST-01

0,2

830,00

14,21

844,21

12,77

0:13

0:59

ST-02

0,7

765,00

14,22

779,22

1,92

0:15

1:00

ST-03

1,1

760,00

23,37

783,37

1,14

0:24

1:00

ST-04

0,8

765,22

22,63

787,84

1,62

0:20

1:01

ST-05

2,0

770,00

12,07

782,07

2,48

0:40

1:12

ST-06

3,6

745,00

13,37

758,37

3,00

0:59

1:42

ST-07

5,1

740,00

14,43

754,43

2,45

1:14

1:48

ST-08

6,9

730,00

10,59

740,59

7,23

1:33

2:20

ST-09

7,4

725,24

15,22

740,46

2,19

1:38

2:23

ST-10

9,9

675,00

9,98

683,98

4,88

2:02

2:49

ST-11

12,6

665,00

13,92

668,92

6,82

2:33

3:35

ST-12

19,4

585,00

6,02

591,02

2,10

5:55

5:12

ST-13

22,7

580,00

6,68

586,68

1,36

5:05

7:05

ST-14

24,6

580,00

4,20

584,20

1,26

6:04

8:00

ST-15

25,8

580,00

1,64

581,64

0,40

7:29

8:50

ST-16

31,7

580,00

2,65

567,65

1,12

9:29

13:05

ST-17

37,9

555,00

1,36

556,36

1,15

13:58

16:25

ST-18

40,1

550,00

2,00

552,00

0,35

13:38

21:40

ST-19

49,2

545,00

1,55

546,55

0,39

25:44

33:15

ST-20

49,9

545,00

1,71

546,71

0,41

26:11

33:23

ST-21

51,6

545,00

1,16

546,16

0,99

29:12

38:00

ST-22

57,6

540,00

2,01

542,01

0,54

34:35

46:40

ST-23

62,4

540,00

0,88

540,88

0,28

41:47

49:00

ST-24

64,0

540,00

0,42

540,42

0,52

-

50:00

Seção

Fonte: Estudo de ruptura hipotético da barragem Palmital (2017).

chegada da
onda de
ruptura – 2
pés (hh:mm)

Tempo de
chegada da
onda de ruptura
– pico (hh:mm)
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Figura 4 – Mancha de Inundação Hipotética de Ruptura da Barragem Palmital

Fonte: Autor, com base no estudo de ruptura hipotético da barragem Palmital (2017).

Nota-se através da Figura 4, a localização das seções ST-05, ST-10, ST-12,
ST-16 e ST-24 que são referenciadas na Tabela 5, assim como os limites dos
municípios potencialmente afetados. São eles: Alumínio, Mairinque, Itu, Sorocaba,
Iperó, Boituva e Porto Feliz.
Figura 5 – Zona de Autossalvamento da Barragem Palmital

Fonte: Estudo de ruptura hipotético da barragem Palmital (2017).
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5.3.

Comissão Mista
Com o objetivo de engajar os órgãos e as entidades envolvidos durante todo o

processo de implementação do Plano de Ação de Emergência, junto à comunidade
potencialmente afetada, a Companhia Brasileira de Alumínio, instaurou um Comitê,
denominado “Comissão Mista”.
A Comissão Mista, em foco, é um grupo composto por integrantes da CBA e
representantes do Poder Público, como Polícia Militar, Defesa Civil Municipal, Câmara
dos Vereadores, Prefeitura, além da Defesa Civil Estadual e da entidade responsável
pela fiscalização, ou seja, a CETESB.
A Empresa convidou as entidades integrantes para participarem do referido
Comitê por meio de ofício formalizado. As entidades do Poder Público responderam
ao referido convite e até o presente momento todas aceitaram participar.
Vale ressaltar que o papel deste grupo, que se reúne esporadicamente, é
reforçar o compromisso da CBA, com a transparência na execução das iniciativas
previstas no PAE e na promoção do fortalecimento de um diálogo com a comunidade
local, por meio da disseminação de informações, de forma organizada e responsável.
Dentre as questões importantes, nestas reuniões está a possibilidade das partes
interessadas apresentarem propostas e manifestações para serem consideradas
durante a implementação das ações do PAE.
Em 2019, os encontros da Comissão Mista foram presenciais e contaram com
visitas rotineiras à barragem Palmital.
Já em 2020, devido a pandemia do coronavírus, a CBA optou por organizar os
encontros do grupo através de plataforma virtual.
Importante destacar que todas as mensagens relevantes à população,
treinamentos, palestras e demais formas de disseminação e multiplicação da
informação foram apresentadas, previamente, aos membros da Comissão, a fim de
ouvir as sugestões e discutir estratégias de comunicação, que melhor se adequem ao
perfil da população.

5.4.

Articulação entre os Órgãos, Entidades, Empreendedor e Comunidade Local
Uma vez exigido o PAE, o empreendedor tem a responsabilidade de realizar a

divulgação de informações e a sensibilização da população, potencialmente atingida
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por um possível acidente com a barragem. E considerar os treinamentos necessários
ao público influenciado.
Registra-se, por oportuno, que a Comissão Mista, citada no subitem 5.3, tem
conhecimento pleno das ações que poderão ser aplicadas em caso de acidente ou
desastre com a barragem Palmital.
Ressalte-se que a Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) alterou a redação do inciso IV,
do artigo 12 da Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010). Assim, as ações de treinamentos e a
divulgação para os envolvidos e às comunidades, potencialmente afetadas, devem
ser efetivadas, através de testes e exercícios simulados periódicos.
Considerando o estabelecido na legislação e procurando manter a população
do município informada a respeito das etapas de implementação do PAE, a
Companhia Brasileira de Alumínio optou em desenvolver vídeos educativos, os quais
foram compartilhados através de aplicativos de mensagens instantâneas, pelos
integrantes da Comissão Mista, líderes comunitários, pelos empregados da Empresa
e pela própria comunidade local.
Após a conclusão da etapa de cadastramento socioeconômico de toda a
população, potencialmente afetada na ZAS, a empresa iniciou os treinamentos
preventivos. E participaram os moradores da comunidade local, representantes de
estabelecimentos comerciais e públicos, além de representantes de instituições de
ensino.
O cadastramento socioeconômico retromencionado é atualizado anualmente
pela CBA.

5.4.1. Rotas de Fuga e Pontos de Encontro
Uma vez acionado o sistema de notificação em massa (sirenes), a população
que está inserida na ZAS, precisa saber para onde se deslocar e por onde fazê-lo.
Neste contexto, o Ponto de Encontro32 é definido como o local seguro,
previamente estabelecido, para o qual deverá se deslocar uma população após o

Fonte: Caderno de Orientações para Apoio à Elaboração de Planos de Contingência
Municipais para Barragens. Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil e Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastre,
Setembro/2016. Disponível no sitio:
<https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/Cad
erno---Orientaes-Planos-Contingencia-Barragens-V.03.pdf>
32
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acionamento do sistema de alerta, em uma emergência. E, a rota de fuga33 é o
caminho pré‐definido a ser percorrido pela população visando se deslocar para um
Ponto de Encontro.
É de primordial importância saber que foi definido, em conjunto com a Defesa
Civil Municipal e a CBA, 24 (vinte e quatro) Pontos de Encontro no município, todos
devidamente identificados, com placas de sinalização, conforme Figura 6.
Figura 6 – Sinalização de Ponto de Encontro

Fonte: Relatório Simulado (2019)

As placas de rotas de fuga, que indicam o caminho a ser percorrido até o Ponto
de Encontro, também foram validadas pela Defesa Civil Municipal. No total, foram 317
placas de rotas de fuga instaladas no município, conforme ilustra a Figura 7.
Releva notar que a manutenção das placas de Pontos de Encontro e de rotas
de fuga são de responsabilidade da Companhia Brasileira de Alumínio.

Fonte: Caderno de Orientações para Apoio à Elaboração de Planos de Contingência
Municipais para Barragens. Ministério da Integração Nacional, Secretaria Nacional de
Proteção e Defesa Civil e Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastre,
Setembro/2016. Disponível no sitio:
<https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/Cad
erno---Orientaes-Planos-Contingencia-Barragens-V.03.pdf>
33
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Figura 7 – Sinalização de Rota de Fuga

Fonte: Relatório Simulado (2020)

5.4.2. Treinamentos Preventivos
Os treinamentos com a comunidade potencialmente afetada são realizados
anualmente e meses antes do simulado de emergência, que também possui esta
periodicidade.
Destaca-se que tais treinamentos são realizados de forma setorizada, por
região do Ponto de Encontro – conforme citado no subitem 5.4.1.
Em 2019, os treinamentos teóricos foram ministrados em forma de palestras,
previamente agendadas. Ao final das atividades, os participantes eram convidados a
realizar o deslocamento pela rota de fuga, até o ponto de encontro, junto com a equipe
de campo da CBA.
O conteúdo da atividade, traz informações pertinentes à segurança da
barragem Palmital e o respectivo monitoramento, além de ações preventivas
rotineiras, bem como a localização dos pontos de encontro e as rotas de fuga.
Destaca-se que as palestras foram realizadas: i. em escolas municipais e
estaduais; ii. no ginásio municipal; iii. no auditório da Prefeitura; iv. na Associação
Atlética do município; e v. nos estabelecimentos comerciais.
Para atingir a população residente de áreas mais afastadas e com menos
concentração populacional, a equipe de campo realizou visitas de orientação, para
abordar os conteúdos transmitidos nos treinamentos.
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Pelo exposto, fica evidente que a Companhia Brasileira de Alumínio e os
Poderes Públicos envolvidos na presente questão, atuaram de forma efetiva. Todavia,
por motivos de força maior, a comunidade local nem sempre participou dos
treinamentos promovidos pela Empresa.
Assim, em 2020, procurando atingir um maior número de pessoas da
comunidade potencialmente afetada, a CBA decidiu que os treinamentos de
reciclagem com o referido público, fossem realizados em abordagens individuais.
Isso significa que, os profissionais vinculados a CBA passaram a fazer visitas
“in loco”, ou seja, nas residências e estabelecimentos comerciais, públicos e
educacionais, da ZAS.
Durante as abordagens individuais, materiais de comunicação foram entregues
à população, tais como:
1. Guia de atuação em emergência;
2. Mapa temático com informações da rota de fuga para o ponto de
encontro local;
3. Convite do simulado com indicação da data e horário;
4. Imã de geladeira, com os telefones do corpo de bombeiros, defesa civil,
polícia militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.

Os referidos materiais educativos são ilustrados pelas figuras 8, 9, 10 e 11, a
seguir consignados.
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Figura 8 – Arte de comunicação do guia de ação em emergência

Fonte: Relatório Simulado (2020)
Figura 9 – Arte de comunicação do ímã de geladeira

Fonte: Relatório Simulado (2020)
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Figura 10 – Arte de comunicação do mapa temático de 1 (um) dos 24 (vinte e quatro)
pontos de encontro - frente

Fonte: Relatório Simulado (2020)
Figura 11 – Arte de comunicação do mapa temático de 1 (um) dos 24 (vinte e quatro)
pontos de encontro – verso

Fonte: Relatório Simulado (2020)
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Releva notar que todas as práticas descritas acima, adotadas pela CBA,
demonstram o cumprimento fiel ao estabelecido em lei, conforme diretrizes descritas
nos parágrafos 4º e 5º, do artigo 12, da Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010) e sua alteração.

5.5.

Simulados de Emergência
Os simulados de emergência de evacuação da comunidade inserida na zona

de autossalvamento são realizados de forma anual, pela Companhia Brasileira de
Alumínio.
O planejamento dos exercícios de 2019 e 2020 contou com a participação
direta dos organismos de Defesa Civil do município e do Estado, visando garantir a
transparência e a participação das demais autoridades e representantes da
comunidade.
Ressalte-se, que o mesmo foi compartilhado previamente com os integrantes
da Comissão Mista34.
Em 2019, após o acionamento das 11 (onze) sirenes, que estão instaladas no
município de Alumínio, mais de 1.200 (um mil e duzentas)35 pessoas da CBA e da
comunidade estiveram envolvidas no primeiro simulado de emergência da Barragem
do Palmital, em Alumínio (SP). A ação foi realizada em parceria com a Defesa Civil
Municipal e Estadual e com o apoio das Polícias Militar e Rodoviária, do Corpo de
Bombeiros, da CETESB e da concessionária da Rodovia Raposo Tavares.
Para todos os pontos de encontro foi prevista uma infraestrutura mínima,
visando oferecer conforto e segurança aos participantes. Nestes locais foram
providenciados:
1. A montagem de estruturas, que contemplavam tendas36, mesas,
cadeiras e banheiros químicos, para os participantes;
2. Uma equipe com um líder, um suplente e funcionários com as funções
pré-estabelecidas, que atuaram na orientação de rota, recepção dos
participantes, aplicação dos formulários de pesquisa e entrega do
lanche;

34

Vide subitem 5.3.
Fonte: Relatório Anual 2019. Disponível em:
< https://www.cba.com.br/wp-content/uploads/2020/03/Relatorio-Anual-CBA-2019_final.pdf>
36
Foram montadas inúmeras tendas para abrigar as pessoas da incidência solar e eventuais
chuvas.
35
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3. Um enfermeiro e carro de apoio em cada tenda.

Na ocasião, também foi previsto o posicionamento estratégico de ambulâncias
ao longo da área do simulado, para atendimento dos participantes.
Em 2020, a dinâmica do exercício simulado de evacuação da ZAS precisou ser
alterada.
Em respeito à recomendação de prevenção ao contágio do coronavírus
(Recomendação do Conselho Nacional de Saúde nº 036, de 11 de maio de 2020), a
CBA decidiu realizar o simulado de emergência, com participação da população, de
forma remota, por meio do aplicativo de celular.
Nesse caso, não houve a necessidade de deslocamento até os pontos de
encontro distribuídos pela cidade.
Durante o exercício, os participantes puderam opinar acerca da qualidade
sonora das sirenes e do aplicativo, por meio de um formulário de avaliação virtual, que
integra do aplicativo.
Foram registrados 467 check-ins no app, o que corresponde a 84% da
população que fez o download. Considerando mais 114 participações registradas
manualmente em formulários físicos e os 7 empregados que se deslocaram
internamente à Fábrica, foram totalizados 588 participantes37.
Importa saber que faz parte integrante do presente exercício simulado, a
instalação de uma sala, denominada Posto de Comando.
O referido Posto foi instalado em um imóvel da Companhia Brasileira de
Alumínio, na parte externa da fábrica. Neste local ficou centralizado o fluxo de
informações pertinentes ao simulado e de onde partiram os ordenamentos para
acionamento das sirenes, de início e de término do exercício.
É no Posto de Comando que as entidades e o coordenador do PAE conduzem
a emergência.
Durante o exercício, o fluxograma de notificação dos agentes externos também
foi avaliado. E foram contactados, de forma redundante, os organismos de Defesa

37

Fonte: Relatório Anual 2020. Disponível em:
<https://appsiterelatorioanual2020prd.azurewebsites.net/wpcontent/uploads/2021/04/RA_CB
A_2020_FINAL_13Abril2021.pdf>
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Civil, da zona de autossalvamento38 e da zona secundária de segurança39, pelo
empreendedor e pela Defesa Civil Estadual.
A título ilustrativo, cita-se o expediente da CETESB - Despacho nº
001/2019/CTF/CEEQ, de 06 de maio de 2019 -, encaminhado para a empresa CBA.
No referido documento, a entidade define os critérios para delimitação da ZAS e da
ZSS.
O referido documento estabelece que: “(...) Para delimitação da ZAS, deve-se
adotar a distância que corresponda a um tempo de chegada da onda de inundação
igual a trinta minutos ou 10 km, o que for maior. A zona de segurança secundária é
definida como trecho constante do mapa de inundação não definido como ZAS, ou
seja, a maior parte do trecho modelado. (...)”

5.5.1 Aplicativo
A CBA encontrou uma solução inovadora para auxiliar no simulado de
segurança na Barragem do Palmital, em Alumínio (SP): o aplicativo Alerta de
Barragem – Alumínio.
Indicando ao usuário a área potencialmente afetada e a localização dos Pontos
de Encontro na cidade, o aplicativo foi aperfeiçoado para que as pessoas pudessem
participar do simulado fazendo check-in virtual, sem a necessidade de se deslocarem
até os pontos de encontro. Dessa forma, não houve aglomeração nesses locais.
Os participantes, ao fazerem o check-in pelo aplicativo, podiam reportar
quantas pessoas estavam com eles e responder a um questionário de feedback sobre
o simulado.
Além do simulado, o app é útil no dia a dia da comunidade, pois também avisa
quando as sirenes tocarão em modo de teste, para que a população fique tranquila e
entenda que não se trata de uma emergência. Além disso, caso um usuário esteja na
ZAS, mesmo que não seja morador do local ou que não esteja na sua residência, o
aplicativo identifica a sua localização e traça a rota a pé até o ponto de encontro mais

38

Zona de autossalvamento (ZAS) é o trecho do vale a jusante da barragem em que não haja
tempo suficiente para intervenção da autoridade competente em situação de emergência,
conforme mapa de inundação - inciso IX, do artigo 2º, da PNSB (BRASIL, 2010 e BRASIL,
2020).
39
Zona de segurança secundária (ZSS) é o trecho constante do mapa de inundação não
definido como ZAS – inciso X, do artigo 2º, da PNSB (BRASIL, 2010 e BRASIL, 2020).
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próximo, evitando que, em uma situação de emergência, as pessoas se confundam
por eventualmente não estarem em casa.
A partir do “Google Maps”, serviço de pesquisa e visualização de mapas e
imagens de satélite da Terra, desenvolvido pela empresa “Google”, o aplicativo indica
na mancha azul claro, todo o recorte da zona de autossalvamento. Além dos 24 (vinte
e quatro) pontos de encontro, que estão distribuídos pelo município, destacados pelo
sinalizador azul escuro (Figura 12).
O referido aplicativo permite que o usuário, ao ligar seu GPS40 (Sistema de
Posicionamento Global), tenha acesso à sua geolocalização em tempo real
(destacado pelo sinalizador em vermelho) e consiga identificar se está dentro ou fora
da área potencialmente atingida.
Figura 12 – Indicação da ZAS, Pontos de Encontro e da Localização do Usuário no Aplicativo

Fonte: App Alerta de barragem (2020)

GPS é a sigla para Global Positioning System, que em português significa “Sistema de
Posicionamento Global”, e consiste numa tecnologia de localização por satélite.
40
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Saliente-se que se o aplicativo indicar a cor verde na tela do celular – Figura 13
– A, significa que o usuário está fora da área potencialmente atingida. Assim, poderá
continuar com suas atividades normalmente durante o simulado.
Por outro lado, em uma eventual situação real de emergência, o aplicativo
indicará, que o usuário deve se deslocar, imediatamente, para o ponto de encontro,
caso se encontre dentro da ZAS. Nesta situação, o aplicativo apresentará na tela um
alerta intermitente, na cor vermelha, como indica a Figura 12 - B e C.
Figura 13 – Telas do Aplicativo na Função Simulado e Emergência

Fonte: App Alerta de barragem (2020)

No dia do simulado, o aplicativo apresentará, de imediato, no canto superior da
tela do celular, uma indicação onde comprova que o exercício já está em andamento
– Figura 13 A e Figura 14. E, na parte inferior da tela, constará a mensagem,
reforçando as instruções de uso.
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Para tanto, deverá ser realizado um “check-in”41 virtual, conforme indicado na
Figura 13. Importa notar, que neste caso, o usuário deve escolher o ponto de encontro
mais próximo da sua localização.
Figura 14 – Telas do Aplicativo na Função Simulado

Fonte: App Alerta de barragem (2020)

A última etapa do simulado virtual de emergência é por meio do preenchimento
do formulário de avaliação das sirenes e do aplicativo, conforme verifica-se na Figura
15, abaixo ilustrada.

41

Check-in é uma palavra em inglês, que remete ao ato de dar entrada, confirmar presença
em um local, registrar-se.
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Figura 15 – Formulário de Avaliação do Simulado Virtual

Fonte: App Alerta de barragem (2020)

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após leitura da legislação aplicável à segurança de barragens de resíduo
industrial, nas esferas nacional e do Estado de São Paulo e implicações no Plano de
Ação de Emergência, podem ser efetuadas as seguintes considerações:
1. Muitas iniciativas de fomentar a segurança de barragens no Brasil foram
desenvolvidas, ao longo das últimas décadas, com especial destaque à
promulgação da Lei nº 12.334, em 20 de setembro (BRASIL, 2010), alterada
pela Lei nº 14.066, de 30 de setembro (BRASIL, 2020). A legislação citada
disciplina acerca da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e do
Plano de Segurança de Barragem (PSB).
Fica evidente que o tema já estava disciplinado na legislação pátria há muito
tempo, inclusive, com base nos mandamentos estabelecidos na Constituição
Federal (BRASIL, 1988) e do Estado Paulista (SÃO PAULO, 1989), que são a
base legal para as normas infraconstitucionais.
Todavia, não se deve afirmar que a legislação em foco inovou na sua totalidade.
Por outro lado, fica evidente que as normas ora comentadas promoveram
compilação de inúmeros preceitos, em uma única lei.

84

As referidas normas foram redigidas de forma objetiva, facilitando assim o
entendimento sobre determinadas questões, definições e orientações.
Portanto, as leis mencionadas promovem a gestão da segurança de barragens,
com observância dos princípios ambientais, tais como, poluidor-pagador,
prevenção, precaução, dentre outros. Ademais, após a promulgação da PNSB,
as partes interessadas – empreendedor, Poder Público, Sociedade Civil -, não
podem alegar desconhecimento das obrigações e dos direitos afetos a
presente questão. E isso oferece uma segurança para todos.

2. Em 2015, houve o rompimento de barragem da empresa Samarco Mineração
S/A, no município de Mariana (Minas Gerais). Após 3 anos do referido acidente,
aconteceu a tragédia da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho
(Minas Gerais, 2019).
Destaca-se que em ambos acidentes o número de perdas de vida e de
degradação do meio ambiente foi significativo. Assim, houve uma grande
comoção nacional e internacional sobre a questão. E, durante muito tempo, a
complexa e difícil realidade da vida da população atingida, pelo rompimento da
barragem foi noticiada pela mídia em geral, mostrando a necessidade de uma
revisão e aprofundamento da PNSB (BRASIL, 2010).
Neste sentido, depois de muitas discussões técnicas, jurídicas e políticas, em
30 de setembro, foi promulgada a Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), alterando a
Política Nacional de Segurança de Barragens.

3. Com o advento da Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), a Agência Nacional de Águas
e Saneamento Básico (ANA), dentre as entidades fiscalizadoras, foi a que
recebeu mais atribuições inovadoras, o que é coerente, já que a gestão hídrica
tem como base a articulação e a gestão compartilhada.
Além de fiscalizar a segurança das barragens de usos múltiplos, situadas em
corpos d’água de domínio da União, cabe à ANA: i. promover a articulação
entre as entidades fiscalizadoras na implementação da PNSB; ii. organizar,
implantar e gerir o Sistema Nacional de Segurança de Barragens (SNISB); e
iii. anualmente, coordenar a elaboração do Relatório de Segurança de
Barragens (RSB) e encaminhá-lo ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos

85

(CNRH). Este, por sua vez, após apreciação, fará o encaminhamento do
Relatório ao Congresso Nacional, que passa a ser, imediatamente, coresponsável, caso ocorra um desastre, posteriormente. Se assim não fosse,
questiona-se a motivação para encaminhar o RSB ao Congresso.

4. Um dos grandes desafios da revisão da PNSB, que a Lei nº 14.066 (BRASIL,
2020) trouxe, é a tentativa de promover a articulação entre as diferentes
entidades, que estão envolvidas com a fiscalização de barragens, tendo em
vista a existência de estruturas muito diferentes na sua concepção e com
gestão distinta. Isso porque, a Política em foco é dirigida às barragens de
acumulação de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de
rejeitos e à acumulação de resíduos industriais
Com o advento da Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), a entidade responsável pela
fiscalização deve manter canal de comunicação para o recebimento de
denúncias e de informações relacionadas à segurança de barragens parágrafo 3º, do artigo 5º.
Portanto, fica explícita a necessidade da entidade fiscalizadora aproximar-se,
de maneira proativa do empreendedor, para o acompanhamento adequado das
estruturas.
Destaca-se que a Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) traz outras responsabilidades
à entidade de fiscalização, conforme segue: i. exigir a adoção de medidas que
levem à redução da categoria de risco da barragem – parágrafo 3º, do artigo
7º; ii. o estabelecimento de prazo para que o empreendedor cumpra as ações
previstas nos relatórios de inspeção de segurança – parágrafo 4º, do artigo 9º;
iii. a comunicação imediata, junto à autoridade licenciadora do Sisnama e ao
órgão de proteção e defesa civil, a ocorrência de desastre ou acidente nas
barragens sob sua jurisdição, bem como qualquer incidente que possa colocar
em risco a segurança da estrutura – parágrafo 1º, do artigo 16.
Salienta-se que a alteração da Política (BRASIL, 2020) exige maior
proximidade entre empreendedor e a entidade fiscalizadora, devendo ser
avaliada uma eventual necessidade de aumento de quadro de profissionais
qualificados, para atendimento da normativa.
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5. Ainda no âmbito da competência fiscalizatória, a Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020),
incluiu a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), como responsável
pela fiscalização da segurança de barragens de rejeitos de minérios nucleares.
Releva notar que a Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL,
1988) já disciplinava acerca de barragens de rejeitos nucleares, conforme
verifica-se no artigo 21, XXIII e no artigo 22, XXVI. Ademais, inúmeras normas
federais já tratavam da presente matéria.
Todavia, nota-se que a Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010) não observou a legislação
pátria que trata sobre a presente matéria. Assim, fica evidente que havia uma
lacuna na lei ora comentada, no tocante a esta questão.
Portanto, foi pertinente a alteração da PNSB (BRASIL, 2020), que inclui
barragens de rejeitos nucleares.

6. Obrigações por parte do empreendedor também foram acrescentadas pela Lei
nº 14.066 (BRASIL, 2020). São elencadas como principais:
a. a avaliação prévia das alternativas locacionais e os métodos
construtivos de barragens de mineração, priorizando aqueles que
garantam maior segurança – inciso VIII, do artigo 17;
b. o armazenamento dos dados de instrumentação da barragem, assim
como o fornecimento dos mesmos ao órgão fiscalizador de forma
periódica e em tempo real, quando requerido – inciso XX, do artigo 17;
c. a apresentação de caução, seguro, fiança ou outras garantias
financeiras para eventual necessidade de reparação dos danos à vida
humana, ao meio ambiente e ao patrimônio público (específico para
barragens de mineração com Categoria de Risco (CRI) médio ou alto; e
Dano Potencial Associado (DPA) médio ou alto), tendo como prazo 2
(dois) anos para adequação – parágrafo 2º, do artigo 17.
No tocante a esta questão, até o presente momento, há a possibilidade
da seguradora declinar sobre o registro de apólices42, que faça a
cobertura dos gastos em caso de acidentes com barragens.

Apólice é um contrato em que duas partes — seguradora e segurado — definem as regras
de contratação do seguro. Nesse contrato, são estabelecidos os riscos aos quais o segurado
42
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7. Com a promulgação da Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), foram incluídos como
instrumentos da PNSB, disciplinados no artigo 6º: i. o Plano de Segurança de
Barragem, incluindo o PAE – inciso II; ii. o Sistema Nacional de Informações
sobre Recursos Hídricos (SNIRH) – inciso VIII; iii. o monitoramento das
barragens e dos recursos hídricos em sua área de influência – inciso IX; e iv.
o guia de boas práticas em segurança de barragens – inciso X.
Ainda de acordo com a alteração, todos os sistemas nacionais de informações
devem ser integrados. A Figura 15, a seguir, pretende demonstrar como pode
ser complexa a interação e a integração entre os sistemas em questão e as
entidades envolvidas.

Figura 16 - Modelo de integração dos Sistemas Nacionais de Informações, conforme
a PNSB

Fonte: autor, 2021.

8. O critério para enquadramento da barragem também foi alterado por meio da
Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020). E passa a considerar Dano Potencial Associado

está sujeito, bem como os valores que ele ou os herdeiros têm direito caso alguma das
situações previstas venha a ocorrer.
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(DPA) médio ou alto, considerando aspectos econômicos, sociais, ambientais
ou perdas de vidas humanas, conforme disciplinado na Resolução CNRH nº
143, de 10 de julho e suas alterações (BRASIL, 2012). Soma-se, ainda, a
Categoria de Risco (CRI) alto, a critério do órgão fiscalizador.
Vê-se, portanto, que a versão original da PNSB (BRASIL, 2010) que atribuía o
enquadramento de barragens, apenas a magnitude das consequências de um
eventual acidente (dano potencial), foi alterado. Assim, a partir da promulgação
da Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), para determinar o enquadramento, também
são consideradas: i. as características técnicas (altura e comprimento da
estrutura); ii. o estado de conservação; e iii. o atendimento ao Plano de
Segurança da Barragem.
É bastante provável que esta mudança de critério aumente, de forma
significativa, o número de barragens que se enquadram na PNSB (BRASIL,
2010 e BRASIL, 2020). E, com isso, aumente a necessidade de
acompanhamento e controle por parte da entidade fiscalizadora.
Por fim, caberá às entidades responsáveis pela fiscalização, a definição da
regra de transição para adequação da Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020).

9. A Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010) já determinava que o PAE deveria estar
disponível nas prefeituras envolvidas, bem como ser encaminhado às
autoridades competentes e aos organismos de defesa civil (parágrafo único, do
artigo 12). No entanto, é sabido que os referidos entes federativos – municípios
– não atuavam efetivamente no tema.
Com a alteração da PNSB (BRASIL, 2020), o envolvimento das prefeituras na
implementação e operacionalização do PAE é abordado fortemente, dando
relevância à referida questão.
Registre-se que tal alteração, pode implicar, em uma eventual expansão do
quadro de funcionários públicos e na qualificação destes profissionais, que
deverão atuar no tema voltado a segurança de barragens.

10. As barragens de mineração foram as mais impactadas pelas alterações da
PSNB (BRASIL, 2020). De acordo com o artigo 2º-A, fica proibida a construção
ou alteamento de barragem de mineração pelo método a montante, cabendo
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ao empreendedor concluir a descaracterização da barragem construída ou
alteada pelo método a montante, até 25 de fevereiro de 2022.
Além disso, o artigo 18-A, incluído pela Lei nº 14.066 (BRASIL 2020), proíbe a
implantação de barragem de mineração, cujos estudos de cenários de ruptura
identifiquem a existência de comunidade na zona de autossalvamento (ZAS).
Registre-se, por oportuno, que as barragens em instalação ou em operação,
em que seja identificada comunidade na ZAS, devem ser descaracterizadas ou
ter a população reassentada (incluindo o resgate do patrimônio cultural) ou, por
fim, ter obras de reforço que garantam a estabilidade da estrutura.
A PNSB ainda determina que só se admite na ZAS, a permanência de
trabalhadores, estritamente necessários, para a operação e manutenção da
barragem, assim como dos equipamentos a ela associadas – parágrafo 2º, do
artigo 18-A.
O conceito de descaracterização trazido na revisão da PNSB (BRASIL, 2020)
é um dos grandes desafios por parte do empreendedor, uma vez que ainda não
existe uma descrição técnica pré-estabelecida. Por outro lado, a lei esclarece
que, o prazo pode ser prorrogado pela entidade que regula e fiscaliza a
atividade minerária, em razão de inviabilidade técnica para a execução da
descaracterização da barragem, no período previsto. Portanto, compete à
Agência Nacional de Mineração – ANM, normatizar acerca da presente
questão.
Vê-se, portanto, que ainda é possível um diálogo técnico, entre o
empreendedor e a entidade fiscalizadora, com relação a este item
especificamente.
Quanto à proibição de barragens de mineração, em casos em que o cenários
de ruptura identifiquem a existência de comunidade na ZAS, embora seja uma
determinação considerada “radical”, a lei (BRASIL, 2020) permite que
barragens já instaladas e em operação, possam permanecer, desde que a
estabilidade seja garantida.

11. A Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), traz a exigência de que a entidade
fiscalizadora deve dar ciência, ao órgão de proteção e defesa civil, das ações
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de fiscalização que constatarem a necessidade de adoção de medidas
emergenciais relativas à segurança das barragens.
E também deve manter canal de comunicação para o recebimento de
denúncias e de informações relacionadas à segurança das estruturas.
Ponto que merece destaque, neste item, é o fluxo de comunicação entre as
respectivas entidades, além da velocidade de apuração das eventuais
denúncias, por parte da entidade fiscalizadora, de forma que não haja
morosidade no processo.

12. A Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), traz a necessidade que no Plano de
Aproveitamento Econômico, na legislação pertinente, conste o projeto referente
à construção ou alteamento43 de barragens de rejeitos (vedada a utilização da
técnica a montante) e inclua o Plano de Ação de Emergência de barragens de
Mineração (PAEBM), em caráter conceitual, caso previstas a construção e a
operação das referidas estruturas.

13. A Lei 14.066 (BRASIL, 2020) inclui à Política Nacional de Segurança de
Barragens o “Capítulo V-A – Das infrações e das sanções”, por meio do qual
responsabiliza,

administrativamente,

o

empreendedor

que

descumprir

quaisquer das obrigações estabelecidas pela legislação. Ficando sujeito o
infrator a penalidades como: i. advertência; ii. embrago de obra ou atividade,
demolição de obra; iii. suspensão parcial ou total de atividades; iv. apreensão
de minérios, bens e equipamentos; v. caducidade de títulos; vi. sanções
restritivas de direitos; e vii. multa simples e diária.
A multa pode variar de R$ 2.000 (dois mil reais) a R$ 1.000.000.000 (um bilhão
de reais), segundo a gravidade da infração.
Neste sentido, faz-se necessário verificar o previsto na Lei de Introdução às
normas do Direito Brasileiro – Decreto-Lei nº 4.66744 (BRASIL, 1942), que fixa,

43

No que se refere ao projeto e construção de barragens, o termo alteamento designa o
processo de aumento da altura da barragem e consequentemente do nível de água do
reservatório.
44

Decreto-Lei nº 4.667, de 4 de setembro de 1972, foi alterado pelas Leis: nº 3.238, de 1° de agosto
de 1957; nº 9.047, de 18 de maio de 1995; nº 12.036, de 1° de outubro de 2009; nº 12.376, de 30 de
setembro de 2010; nº 12.874, de 29 de outubro de 2013; e nº 13.655, de 25 de abril de 2018.
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em seu artigo 3º, que: “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não
a conhece”.
14. Isto posto, fica evidente que a Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), neste aspecto,
não deu margem à duvidas e especificou, no corpo da lei, as infrações e
sanções a serem aplicadas, no caso de descumprimento das obrigações pelo
empreendedor.

15. Salienta-se, ainda, alterações significativas, trazidas pela Lei nº 14.066
(BRASIL, 2020), à PNSB, relacionadas ao Plano de Segurança de Barragens
(PSB) e Plano de Ação de Emergência (PAE), conforme segue:
a. o Plano de Segurança de Barragem (PSB) deve estar disponível e
acessível antes mesmo do início da operação da estrutura, para a
equipe responsável pela operação e gestão da barragem no local do
empreendimento e para o órgão fiscalizador, bem como ser inserido no
Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens
(SNISB) – parágrafo 4º, do artigo 8º, incluído.
b. necessidade de que o Plano de Segurança de Barragem (PSB) seja
elaborado e assinado por responsável técnico com registro no respectivo
conselho profissional. Bem como ser acompanhado por uma
manifestação de ciência de seu conteúdo, por parte do empreendedor,
no caso de pessoa física, ou do titular do cargo de maior hierarquia da
empresa, caso o titular seja pessoa jurídica – parágrafo 5º, do artigo 8º,
incluído.
Saliente-se que a alteração em foco indica, claramente, a punição de
pessoas físicas pela hierarquia que ocupam na organização. E atribui
por força de lei, aos gestores, o dever de tomarem “ciência” do risco do
negócio, no intuito de fomentar medidas contínuas de mitigação, sob
pena de criminalização.

16. O empreendedor deverá elaborar e atualizar o PSB, observadas as
recomendações dos relatórios de inspeção de segurança e as revisões
periódicas de segurança. E também, tem a obrigação de encaminhar os
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referidos documentos, à entidade fiscalizadora, conforme estabelecido no
inciso VII, do artigo 17, alterado pela Lei nº 14.066 (BRASIL,2020).
Um item a considerar nesta diretriz é a ausência de previsão da regra deste
reporte, já que o PSB é uma compilação de documentos “dinâmicos” e que são
constantemente atualizados pelo empreendedor.
Sendo assim, a menos que seja criado, pela entidade fiscalizadora, um portal
para abastecimento contínuo do PSB, corre-se o risco das informações
abastecidas de forma periódica ficarem desatualizadas.
Pelo exposto, nota-se que a entidade fiscalizadora deve normatizar acerca da
periodicidade de atualização dos relatórios de inspeção de segurança e das
revisões periódicas de segurança das estruturas.
17. A Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) traz a exigência da elaboração de Plano de
Ação de Emergência (PAE) para todas as barragens destinadas à acumulação
ou à disposição de rejeitos de mineração, independentemente da classificação,
quanto ao dano potencial associado e ao risco, conforme especificado no
parágrafo único, do artigo 11.
Para as demais estruturas, o PAE é obrigatório para aquelas classificadas
como, médio e alto dano potencial, ou de alto risco, a critério do órgão
fiscalizador – incisos I e II, do artigo 11.
A normativa não especifica a regra de transição para adequação à norma para
barragens, que passam a ser submetidas à obrigação.

18. A extensão dos elementos de autoproteção existentes na ZAS, aos locais
habitados da ZSS, talvez seja a diretriz mais polêmica, que foi incluída na
Política Nacional de Segurança de Barragem – PNSB (BRASIL, 2020). De
acordo com a lei, caso os órgãos de proteção e defesa civil não possam atuar
tempestivamente, em caso de vazamento ou rompimento da estrutura, a
extensão

dos elementos de

autoproteção

deve

ser

realizada

empreendedor, como determinado no parágrafo 6º, do artigo 12.

pelo
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É relevante considerar que, como conceito45, a zona de autossalvamento é
definida como sendo o trecho do vale a jusante da barragem, em que não há
tempo suficiente para intervenção da autoridade competente, em situação de
emergência.
Como o tempo de resposta à emergência deve ser rápido, é fundamental que
as pessoas que estejam na ZAS, tenham à disposição um sistema eficaz de
notificação em massa (sirenes, por exemplo). E que as pessoas saibam agir,
em situação de emergência, se deslocando, rapidamente, para os pontos de
encontro mais próximos da sua localização.
Destaca-se que, no presente estudo de caso, a CETESB definiu os critérios
para delimitação da ZAS, por meio do Despacho nº 001/2019/CTF/CEEQ, de
06 de maio de 2019, enviado para a empresa Companhia Brasileira de
Alumínio.
No tocante a presente questão, alerta-se que as situações de emergência não
são idênticas. Por isso, não é viável o legislador normatizar de forma genérica,
já que as situações podem específicas e singulares. E, tecnicamente, as
medidas a serem adotadas deverão ser adaptadas com prévia análise do
trecho impactado.
Como exemplo, cita-se o presente estudo de caso, onde verificou-se que o
tempo de chegada da onda, com 61 (sessenta e um) cm de profundidade, na
área a jusante, varia de 13 (treze) minutos a 2 (duas) horas, na ZAS. E pode
variar de 2 (duas) horas, a 41 (quarenta e uma) horas na ZSS.
Portanto, nota-se que a extensão dos elementos de autoproteção para a ZSS
é válida, apenas para as regiões em que os tempos de chegada da onda são
próximos aos registrados na ZAS.
Assim, vislumbrando os municípios mais distantes, entende-se que existirá
tempo

45

suficiente

para

intervenção

das

autoridades

competentes.

E

Como exemplo, a Resolução ANA nº 236 (BRASIL, 2017) e a Portaria ANM nº 70.389
(BRASIL, 2017), determina que para delimitação da ZAS, deve-se adotar a maior das
seguintes distâncias: a distância que corresponda a um tempo de chegada da onda de
inundação igual a trinta minutos ou 10 km.
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consequentemente, a instalação de sirenes e de pontos de encontro, nestas
situações, não serão necessárias.
Nota-se, pela letra da lei - parágrafo 6º, do artigo 12 - a importância da
articulação das partes interessadas, para definição do critério de extensão dos
elementos de autoproteção.
19. A transparência da informação, a participação e o controle social, são pontos
que merecem destaque na alteração da PNSB (BRASIL, 2020).
Neste contexto, é exigido que o PAE seja disponibilizado, no sítio do
empreendedor, no SNISB (em meio digital) e nos órgãos de proteção e defesa
civil dos municípios, que estão inseridos no mapa de inundação. Também deixa
claro que, na inexistência destes órgãos, que o PAE deve ser disponibilizado,
na prefeitura municipal – parágrafo 1º, do artigo 12, incluído pela Lei nº 14.066
(BRASIL, 2020).
Com a alteração da PNSB, passa a ser exigido que os representantes da
população da área potencialmente afetada sejam ouvidos na elaboração do
PAE quanto às medidas de segurança e aos procedimentos de evacuação, em
caso de emergência – parágrafo 4º, do artigo 12, incluído pela Lei nº 14.066
(BRASIL, 2020).
Embora a transparência de informações seja aparentemente óbvia, diante dos
últimos acontecimentos envolvendo acidentes com barragens no Brasil, é
importante trazer o destaque.
No entanto, a disponibilização do PAE em sítios específicos, pode ser uma
fragilidade, pois embora deva ser um documento público, o mesmo também
contempla informações técnicas e critérios, que se não forem muito bem
compreendidos, podem causar pânico no público leitor. Um exemplo é o estudo
de inundação, que compreende a delimitação geográfica georreferenciada das
áreas potencialmente afetadas por eventual vazamento ou ruptura da
barragem, que de acordo com a PNSB (BRASIL, 2010 e BRASIL, 2020), deve
ser feito considerando o pior cenário identificado.
Entende-se que o conceito de pior cenário é vago. E o referido estudo, que traz
informações como cotas máximas de inundação, velocidades de escoamento
e tempos de chegada da onda, está sujeito a incertezas, associadas às próprias
limitações das metodologias existentes.
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Diante disso, divulgar o PAE com este nível de detalhamento, pode trazer mais
dúvidas do que esclarecimentos ao público, já que boa parte da população em
geral, não possui conhecimento adequado para analisar as questões técnicas
e jurídicas do tema em questão.
Uma alternativa para este impasse é a criação de uma cartilha educativa mais
lúdica, que traga de forma intuitiva, o fluxo de funcionamento do Plano de Ação
de Emergência, mas sem entrar em detalhes técnicos, ficando estes restritos,
apenas à entidade fiscalizadora e as Unidades de Defesa Civil.

20. Outra referência normativa relevante, relacionada ao acesso à informação é a
Lei nº 12.527 (BRASIL, 2011), que estabelece que as informações de interesse
coletivo ou geral devem ser divulgadas pelos órgãos públicos, espontânea e
proativamente, independentemente de solicitações, como pode-se observar
abaixo.

“Art. 5º É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será
franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e
em linguagem de fácil compreensão”.

É importante notar que a Constituição Federal (BRASIL, 1988), também
enfatiza, através do artigo 5º, inciso XXXIII, que “todos têm direito a receber
dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado”.
Sendo assim, mesmo a PNSB (BRASIL, 2010 e BRASIL, 2020) estando
alinhada com as diretrizes da Legislação Pátria, não há impeditivo legal para a
adaptação do PAE, documento técnico, através de uma cartilha, por exemplo,
de fácil entendimento para compartilhamento com a população em geral.
Salienta-se ainda a existência de outras Leis, que dispõem acerca da
segurança e proteção das informações. São elas:
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a. Lei nº 14.129 (BRASIL, 2021) acerca do acesso a informações e
proteção de dados, dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para
o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública;
b. Lei nº 13.709 (BRASIL, 2018), que dispõe sobre a proteção de dados
pessoais e altera a Lei nº 12.965 (BRASIL, 2014) - Marco Civil da
Internet;
c. Lei nº 13.853 (BRASIL, 2019), que dispõe sobre a proteção de dados
pessoais e cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e altera a
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018;
d. Decreto nº 58.052 (SÃO PAULO, 2012) e suas alterações, que
regulamenta a Lei nº 12.527 (BRASIL, 2011), no âmbito do Estado de
São Paulo;
e. Decreto nº 65.347 (SÃO PAULO, 2020), que dispõe sobre a aplicação
da Lei nº 13.709 (BRASIL, 2018) - Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais – LGPD –, no âmbito do Estado de São Paulo.

21. Merece destaque que a PNSB (BRASIL, 2010 e BRASIL, 2020) determina que
deverá haver a participação e a articulação entre as partes envolvidas, ou seja,
comunidade potencialmente afetada, empreendedor, órgãos de proteção e
defesa

civil

municipais

e

estaduais,

para

a

operacionalização

dos

procedimentos emergenciais constantes do PAE, parágrafo 3º, do artigo 12,
incluído pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020).
É fato que os referidos dispositivos legais deveriam ser questões de
participação ampla de todas as partes interessadas. Todavia, a realidade
demonstra que a participação efetiva dos referidos segmentos passou a existir
apenas após a aprovação da norma em foco.

22. Ainda no tocante à articulação entre as partes interessadas para a
operacionalização do PAE, o

estudo de caso apresentado no presente

trabalho, mostrou que a Companhia Brasileira de Alumínio optou por instaurar
um Comitê, denominado “Comissão Mista”, composto por membros da referida
Empresa e representantes do poder público. E até o presente momento, a
participação dos referidos membros tem-se mostrado positiva.
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23. Em relação às diretrizes disciplinadas por meio da Decisão de Diretoria nº 279
(SÃO PAULO, 2015), da CETESB, pode-se dizer que:
a. Para a elaboração do Plano de Ação de Emergência, deve-se observar os
procedimentos estabelecidos no PSB, cujo

conteúdo mínimo está

especificado no Anexo IX. E o PAE deve estar disponível no
empreendimento e nas prefeituras envolvidas, bem como ser encaminhado
às autoridades competentes e aos organismos de Defesa Civil.
b. Os dispositivos determinados na referida Decisão de Diretoria, aplicam-se
às barragens de resíduo industriais que apresentam como características:
i. altura do maciço contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior
ou igual a 15 m (quinze metros); ii. capacidade total do reservatório maior
ou igual a 3.000.000 m³ (três milhões de metros cúbicos); iii. reservatório
que contenha resíduos classificados como perigosos, conforme normas
técnicas aplicáveis; iv. categoria de dano potencial associado, médio ou
alto.
Releva notar, ainda, que a mencionada Decisão de Diretoria da CETESB,
foi aprovada em 2015. E a PNSB foi alterada em 2020. Assim, a referida
norma da CETESB não considera todas as previsões contidas nas
alterações da PNSB (BRASIL, 2020). Como exemplo, cita-se o inciso V, do
artigo 1º, da Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), que dispõem acerca da categoria
de risco alto, a ser definido pelo órgão fiscalizador.
c. O conceito “barragem descaracterizada” e temas voltados ao sistema de
autoproteção, automonitoramento e integração do controle de estabilidade
aos procedimentos emergenciais, também não são abordados pela Decisão
de Diretoria (SÃO PAULO, 2015).
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
A pesquisa desenvolvida, considerando o conjunto da bibliografia consultada e
o estudo de caso, permite concluir que:
1. A Carta Constitucional (BRASIL, 1988), no artigo 225, consagrou que: “todos têm
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado [...], impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações.”
2. Nesse contexto, a Constituição Paulista (SÃO PAULO, 1989) disciplinou acerca do
meio ambiente e, especificamente, “Dos Recursos Hídricos”, reforçando questões
relevantes, afetas as águas, tais como, os usos múltiplos, o aproveitamento
energético, os recursos minerais e o saneamento básico (artigos 205 a 213).
Está estabelecido ainda, que para proteger e conservar as águas e prevenir seus
efeitos adversos, o Estado incentivará a adoção, pelos Municípios, de medidas no
sentido: i. do zoneamento de áreas inundáveis, com restrições a usos incompatíveis nas
sujeitas a inundações frequentes e da manutenção da capacidade de infiltração do solo;

ii. da implantação de sistemas de alerta e defesa civil, para garantir a segurança e a saúde
públicas, quando de eventos hidrológicos indesejáveis; iii. do condicionamento, à
aprovação prévia por organismos estaduais de controle ambiental e de gestão de recursos
hídricos, na forma da lei, dos atos de outorga de direitos que possam influir na qualidade
ou quantidade das águas superficiais e subterrâneas; iv. da instituição de programas
permanentes de racionalização do uso das águas destinadas ao abastecimento público e
industrial e à irrigação, assim como de combate às inundações e à erosão - incisos II, III,
IV e V, respectivamente, do artigo 210.

3. Salienta-se que o Estado de São Paulo foi pioneiro na lei que dispõe acerca da
Política Estadual dos Recursos Hídricos. E em 30 de setembro de 1991, aprovou
a Lei nº 7.663. Destaca-se que o referido diploma legal, já considerava questões
importantes, relacionadas aos usos múltiplos. E, posteriormente, com a aprovação
da Política Nacional de Recursos Hídricos – Lei nº 9.433 (BRASIL, 1997) e com a
criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH,
muito se conseguiu avançar na implementação de um modelo de governança das
águas descentralizado e participativo.
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Pelo exposto, verifica-se que a preocupação com as águas no Brasil e no Estado
de São Paulo não é recente e antecede a Política Nacional de Segurança de
Barragens, promulgada em 2010.
4. Os últimos acidentes no Brasil com as barragens de mineração do Fundão
(Mariana/MG, 2014) e Córrego do Feijão (Brumadinho/MG, 2019) colocaram o
setor em situação de fragilidade, perante a sociedade. Assim, exigiu-se práticas
mais sustentáveis, que impulsionaram a revisão da Política Nacional de Segurança
de Barragens (BRASIL, 2020).
5. Um dos destaques trazidos pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020) é o reconhecimento
do Guia de Boas Práticas, como um dos fundamentos da PNSB - inciso X, do artigo
6º. Verifica-se que o uso destes guias técnicos tem tomado um protagonismo,
graças ao previsto no referido diploma legal. Ficou indicado, a partir da alteração
da PNSB (BRASIL, 2020), que o empreendedor deve seguir a lei, inclusive com
vistas aos Guias de Boas Práticas, editados pelos agentes técnicos.
6. As barragens de mineração foram as mais impactadas com as alterações da
Política Nacional de Segurança de Barragens (BRASIL, 2020), devido ao histórico
de acidentes e desastres registrados nos últimos anos no Brasil.
7. Foi incluída na PNSB (BRASIL, 2020), a categoria de risco alto, que deve ser
determinada, a critério da entidade fiscalizadora. A partir da revisão da Lei
(BRASIL, 2020), barragens classificadas como de médio e alto dano potencial ou
de alto risco, devem ter Plano de Ação de Emergência - PAE.
8. A Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), que altera a Lei nº 12.334 (BRASIL, 2010),
enfatiza acerca da transparência de informações e da participação e controle
social. Deixando claro que deve haver engajamento entre o empreendedor e os
órgãos de defesa civil municipal e estadual na operacionalização dos
procedimentos emergenciais. Além da participação dos representantes da
população da área, potencialmente, afetada, na fase de elaboração do PAE.
9. A regulamentação do Estado de São Paulo, pela CETESB, por meio da Decisão
de Diretoria nº 279 (SÃO PAULO, 2015), está defasada em relação à Política
Nacional de Segurança de Barragem que foi estabelecida pela Lei nº 12.334
(BRASIL, 2010), e alterada pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020). Portanto, a referida
norma, atualmente, carece de revisão.
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10. O estudo de caso apresentado, foi importante para dar visibilidade, de que é
possível engajar as instituições públicas e o empreendedor, na operacionalização
do PAE. E que tecnologias podem ser aplicadas a este processo para facilitar a
aproximação, como é o caso do aplicativo desenvolvido pela Companhia Brasileira
de Alumínio, que foi adaptado para atender ao cenário de pandemia. E entendese que é um exemplo bem sucedido, que pode ser replicado para outros
empreendimentos.
11. Por fim, releva notar que as diretrizes mais rígidas incluídas na Política Nacional
de Segurança de Barragens, pela Lei nº 14.066 (BRASIL, 2020), são necessárias
e relevantes para o direcionamento do empreendedor, na implementação de ações
preventivas e emergenciais das estruturas, de maneira a reduzir a possibilidade
de novos acidentes e suas consequências catastróficas.
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Apêndice:
Quadro Comparativo: Política Nacional de Segurança de Barragens
Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010

Lei nº 12.344, de 2010, alterada pela
Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020

Art.1o - Esta Lei estabelece a Política
Nacional de Segurança de Barragens
(PNSB) e cria o Sistema Nacional de
Informações sobre Segurança de Barragens
(SNISB).

Art. 1o - Esta Lei estabelece a Política
Nacional de Segurança de Barragens
(PNSB) e cria o Sistema Nacional de
Informações sobre Segurança de Barragens
(SNISB).

Parágrafo único - Esta Lei aplica-se a
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:

Parágrafo único - Esta Lei aplica-se a
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:

I - altura do maciço, contada do ponto mais
baixo da fundação à crista, maior ou igual a
15m (quinze metros);

I - altura do maciço, medida do encontro
do pé do talude de jusante com o nível do
solo até a crista de coroamento do
barramento, maior ou igual a 15 (quinze)
metros;

II - capacidade total do reservatório maior ou II - capacidade total do reservatório maior ou
igual a 3.000.000m³ (três milhões de metros igual a 3.000.000m³ (três milhões de metros
cúbicos);
cúbicos);
III - reservatório que contenha resíduos III - reservatório que contenha resíduos
perigosos conforme normas técnicas perigosos conforme normas técnicas
aplicáveis;
aplicáveis;
IV - categoria de dano potencial associado,
médio ou alto, em termos econômicos,
sociais, ambientais ou de perda de vidas
humanas, conforme definido no art. 6o.

IV - categoria de dano potencial
associado médio ou alto, em termos
econômicos, sociais, ambientais ou de
perda de vidas humanas, conforme
definido no art. 7º desta Lei;
V - categoria de risco alto, a critério do
órgão fiscalizador, conforme definido no
art. 7º desta Lei.
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Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020

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

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;

II - reservatório: acumulação não natural de II - reservatório: acumulação não natural de
água, de substâncias líquidas ou de mistura água, de substâncias líquidas ou de mistura
de líquidos e sólidos;
de líquidos e sólidos;
III - segurança de barragem: condição que
vise a manter a sua integridade estrutural e
operacional e a preservação da vida, da
saúde, da propriedade e do meio ambiente;

III - segurança de barragem: condição que
vise a manter a sua integridade estrutural e
operacional e a preservação da vida, da
saúde, da propriedade e do meio ambiente;

IV - empreendedor: agente privado ou
governamental com direito real sobre as
terras onde se localizam a barragem e o
reservatório ou que explore a barragem para
benefício próprio ou da coletividade;

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;

V - órgão fiscalizador: autoridade do poder
público responsável pelas ações de
fiscalização da segurança da barragem de
sua competência;

V - órgão fiscalizador: autoridade do poder
público responsável pelas ações de
fiscalização da segurança da barragem de
sua competência;

VI - gestão de risco: ações de caráter
normativo, bem como aplicação de medidas
para prevenção, controle e mitigação de
riscos;

VI - gestão de risco: ações de caráter
normativo, bem como aplicação de medidas
para prevenção, controle e mitigação de
riscos;
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VII - dano potencial associado à barragem:
dano que pode ocorrer devido a rompimento,
vazamento, infiltração no solo ou mau
funcionamento de uma barragem.

Lei nº 12.344, de 2010, alterada pela
Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020
VII - dano potencial associado à
barragem: dano que pode ocorrer devido
a rompimento, vazamento, infiltração no
solo ou mau funcionamento de uma
barragem, independentemente da sua
probabilidade de ocorrência, a ser
graduado de acordo com as perdas de
vidas humanas e os impactos sociais,
econômicos e ambientais;

VIII - categoria de risco: classificação da
barragem de acordo com os aspectos
que possam influenciar na possibilidade
de ocorrência de acidente ou desastre;
IX - zona de autossalvamento (ZAS):
trecho do vale a jusante da barragem em
que não haja tempo suficiente para
intervenção da autoridade competente
em situação de emergência, conforme
mapa de inundação;
X - zona de segurança secundária (ZSS):
trecho constante do mapa de inundação
não definido como ZAS;
XI - mapa de inundação: produto do
estudo de inundação que compreende a
delimitação geográfica georreferenciada
das áreas potencialmente afetadas por
eventual vazamento ou ruptura da
barragem e seus possíveis cenários
associados e que objetiva facilitar a
notificação eficiente e a evacuação de
áreas afetadas por essa situação;
XII - acidente: comprometimento da
integridade estrutural com liberação
incontrolável
do
conteúdo
do
reservatório, ocasionado pelo colapso
parcial ou total da barragem ou de
estrutura anexa;
XIII - incidente: ocorrência que afeta o
comportamento da barragem ou de
estrutura anexa que, se não controlada,
pode causar um acidente;
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XIV - desastre: resultado de evento
adverso, de origem natural ou induzido
pela ação humana, sobre ecossistemas e
populações vulneráveis, que causa
significativos danos humanos, materiais
ou ambientais e prejuízos econômicos e
sociais;
XV - barragem descaracterizada: aquela
que não opera como estrutura de
contenção de sedimentos ou rejeitos, não
possuindo características de barragem, e
que se destina a outra finalidade.
Art. 2º-A. Fica proibida a construção ou o
alteamento de barragem de mineração
pelo método a montante.
§ 1º - Entende-se por alteamento a
montante a metodologia construtiva de
barragem em que os diques de contenção
se apoiam sobre o próprio rejeito ou
sedimento previamente lançado e
depositado.
§ 2º - O empreendedor deve concluir a
descaracterização
da
barragem
construída ou alteada pelo método a
montante até 25 de fevereiro de 2022,
considerada a solução técnica exigida
pela entidade que regula e fiscaliza a
atividade minerária e pela autoridade
licenciadora do Sistema Nacional do Meio
Ambiente (Sisnama).
§ 3º - A entidade que regula e fiscaliza a
atividade minerária pode prorrogar o
prazo previsto no § 2º deste artigo em
razão da inviabilidade técnica para a
execução da descaracterização da
barragem no período previsto, desde que
a decisão, para cada estrutura, seja
referendada pela autoridade licenciadora
do Sisnama.
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Art. 3º - São objetivos da Política Nacional
de Segurança de Barragens (PNSB):

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

I - garantir a observância de padrões de
segurança de barragens de maneira a
reduzir a possibilidade de acidente e suas
consequências;

I - garantir a observância de padrões de
segurança de barragens de maneira a
fomentar a prevenção e a reduzir a
possibilidade de acidente ou desastre e
suas consequências;

II - regulamentar as ações de segurança a
serem adotadas nas fases de planejamento,
projeto, construção, primeiro enchimento e
primeiro vertimento, operação, desativação
e de usos futuros de barragens em todo o
território nacional;

II - regulamentar as ações de segurança a
serem
adotadas
nas
fases
de
planejamento,
projeto,
construção,
primeiro
enchimento
e
primeiro
vertimento,
operação,
desativação,
descaracterização e usos futuros de
barragens;

III - promover o monitoramento e o
acompanhamento das ações de segurança
empregadas pelos responsáveis por
barragens;

III - promover o monitoramento e o
acompanhamento das ações de segurança
empregadas pelos responsáveis por
barragens;

IV - criar condições para que se amplie o
universo de controle de barragens pelo
poder público, com base na fiscalização,
orientação e correção das ações de
segurança;

IV - criar condições para que se amplie o
universo de controle de barragens pelo
poder público, com base na fiscalização,
orientação e correção das ações de
segurança;

V - coligir informações que subsidiem o V - coligir informações que subsidiem o
gerenciamento da segurança de barragens gerenciamento da segurança de barragens
pelos governos;
pelos governos;
VI - estabelecer conformidades de natureza
técnica que permitam a avaliação da
adequação aos parâmetros estabelecidos
pelo poder público;

VI - estabelecer conformidades de natureza
técnica que permitam a avaliação da
adequação aos parâmetros estabelecidos
pelo poder público;

VII - fomentar a cultura de segurança de VII - fomentar a cultura de segurança de
barragens e gestão de riscos.
barragens e gestão de riscos.
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.
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Art. 4º - São fundamentos da Política Art. 4º - São fundamentos da Política
Nacional de Segurança de Barragens Nacional de Segurança de Barragens
(PNSB):
(PNSB):
I - a segurança de uma barragem deve ser
considerada
nas
suas
fases
de
planejamento, projeto, construção, primeiro
enchimento e primeiro vertimento, operação,
desativação e de usos futuros;

I - a segurança da barragem,
consideradas as fases de planejamento,
projeto, construção, primeiro enchimento
e
primeiro
vertimento,
operação,
desativação, descaracterização e usos
futuros;

II - a população deve ser informada e
estimulada
a
participar,
direta
ou
indiretamente, das ações preventivas e
emergenciais;

II - a informação e o estímulo à
participação direta ou indireta da
população nas ações preventivas e
emergenciais, incluídos a elaboração e a
implantação do Plano de Ação de
Emergência (PAE) e o acesso ao seu
conteúdo, ressalvadas as informações de
caráter pessoal;

III - o empreendedor é o responsável legal III - a responsabilidade legal do
pela segurança da barragem, cabendo-lhe o empreendedor pela segurança da
barragem, pelos danos decorrentes de
desenvolvimento de ações para garanti-la;
seu rompimento, vazamento ou mau
funcionamento e, independentemente da
existência de culpa, pela reparação
desses danos;
IV - a promoção de mecanismos de IV - a transparência de informações, a
participação e o controle social;
participação e controle social;

V - a segurança de uma barragem influi V - a segurança da barragem como
diretamente na sua sustentabilidade e no instrumento
de
alcance
da
alcance de seus potenciais efeitos sociais e sustentabilidade socioambiental.
ambientais.

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):

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):
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I - à entidade que outorgou o direito de uso
dos recursos hídricos, observado o domínio
do corpo hídrico, quando o objeto for de
acumulação de água, exceto para fins de
aproveitamento hidrelétrico;

I - à entidade que outorga o direito de uso
dos recursos hídricos, observado o
domínio do corpo hídrico, quando o
objeto for de acumulação de água, exceto
para fins de aproveitamento hidrelétrico;

II - à entidade que concedeu ou autorizou o
uso do potencial hidráulico, quando se tratar
de uso preponderante para fins de geração
hidrelétrica;

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

III - à entidade outorgante de direitos III - à entidade que regula e fiscaliza as
minerários para fins de disposição final ou atividades minerárias, para fins de
temporária de rejeitos;
disposição de rejeitos, observado o
disposto no inciso V do caput deste
artigo;
IV - à entidade que forneceu a licença IV - à entidade que concede a licença
ambiental de instalação e operação para fins ambiental, para fins de disposição de
de disposição de resíduos industriais.
resíduos industriais;
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.
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Art. 6º - São instrumentos da Política Art. 6º - São instrumentos da Política
Nacional de Segurança de Barragens Nacional de Segurança de Barragens
(PNSB):
(PNSB):
I - o sistema de classificação de barragens I - o sistema de classificação de barragens
por categoria de risco e por dano potencial por categoria de risco e por dano potencial
associado;
associado;
II - o Plano de Segurança de Barragem;

II - o Plano de Segurança da Barragem,
incluído o PAE;

III - o Sistema Nacional de Informações III - o Sistema Nacional de Informações
sobre Segurança de Barragens (SNISB);
sobre Segurança de Barragens (SNISB);
IV - o Sistema Nacional de Informações IV - o Sistema Nacional de Informações
sobre o Meio Ambiente (Sinima);
sobre o Meio Ambiente (Sinima);
V - o Cadastro Técnico Federal de V - o Cadastro Técnico Federal de
Atividades e Instrumentos de Defesa Atividades e Instrumentos de Defesa
Ambiental;
Ambiental;
VI - o Cadastro Técnico Federal de VI - o Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais;
Utilizadoras de Recursos Ambientais;
VII - o Relatório
Barragens.

de

Segurança

de VII - o Relatório
Barragens.

de

Segurança

de

VIII - o Sistema Nacional de Informações
sobre Recursos Hídricos (SNIRH);
IX - o monitoramento das barragens e dos
recursos hídricos em sua área de
influência;
X - os guias de boas práticas em
segurança de barragens.
Parágrafo único. Os sistemas nacionais
de informações previstos neste artigo
devem ser integrados.
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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).

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).

§ 1º - A classificação por categoria de risco
em alto, médio ou baixo será feita em função
das características técnicas, do estado de
conservação do empreendimento e do
atendimento ao Plano de Segurança da
Barragem.

§ 1º - A classificação por categoria de
risco em alto, médio ou baixo será feita
em função das características técnicas,
dos métodos construtivos, do estado de
conservação
e
da
idade
do
empreendimento e do atendimento ao
Plano de Segurança da Barragem, bem
como de outros critérios definidos pelo
órgão fiscalizador.

§ 2° - A classificação por categoria de dano
potencial associado à barragem em alto,
médio ou baixo será feita em função do
potencial de perdas de vidas humanas e dos
impactos econômicos, sociais e ambientais
decorrentes da ruptura da barragem.

§ 2° - A classificação por categoria de dano
potencial associado à barragem em alto,
médio ou baixo será feita em função do
potencial de perdas de vidas humanas e dos
impactos econômicos, sociais e ambientais
decorrentes da ruptura da barragem.
§ 3º - O órgão fiscalizador deverá exigir
do empreendedor a adoção de medidas
que levem à redução da categoria de
risco da barragem.

Art. 8º - O Plano de Segurança da Art. 8º - O Plano de Segurança da
Barragem deve compreender, no mínimo, as Barragem deve compreender, no mínimo, as
seguintes informações:
seguintes informações:
I - identificação do empreendedor;

I - identificação do empreendedor;

II - dados técnicos referentes à implantação
do empreendimento, inclusive, no caso de
empreendimentos construídos após a
promulgação desta Lei, do projeto como
construído, bem como aqueles necessários
para a operação e manutenção da
barragem;

II - dados técnicos referentes à implantação
do empreendimento, inclusive, no caso de
empreendimentos construídos após a
promulgação desta Lei, do projeto como
construído, bem como aqueles necessários
para a operação e manutenção da
barragem;
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III - estrutura organizacional e qualificação III - estrutura organizacional e qualificação
técnica dos profissionais da equipe de técnica dos profissionais da equipe de
segurança da barragem;
segurança da barragem;
IV - manuais de procedimentos dos roteiros
de inspeções de segurança e de
monitoramento e relatórios de segurança da
barragem;

IV - manuais de procedimentos dos roteiros
de inspeções de segurança e de
monitoramento e relatórios de segurança da
barragem;

V - regra operacional dos dispositivos de V - regra operacional dos dispositivos de
descarga da barragem;
descarga da barragem;
VI - 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;

VI - 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;

VII - Plano de Ação de Emergência (PAE), VII - Plano de Ação de Emergência (PAE),
quando exigido;
exigido conforme o art. 11 desta Lei;
VIII - relatórios das inspeções de segurança; VIII - relatórios das inspeções
segurança regular e especial;
IX - revisões periódicas de segurança.

de

IX - revisões periódicas de segurança.
X - identificação e avaliação dos riscos,
com definição das hipóteses e dos
cenários possíveis de acidente ou
desastre;
XI - mapa de inundação, considerado o
pior cenário identificado;
XII - identificação e dados técnicos das
estruturas, das instalações e dos
equipamentos de monitoramento da
barragem.

§ 1º - A periodicidade de atualização, a
qualificação do responsável técnico, o
conteúdo mínimo e o nível de detalhamento
dos planos de segurança deverão ser
estabelecidos pelo órgão fiscalizador.

§ 1º - A periodicidade de atualização, a
qualificação do responsável técnico, o
conteúdo mínimo e o nível de detalhamento
dos planos de segurança deverão ser
estabelecidos pelo órgão fiscalizador.
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§ 2º - As exigências indicadas nas
inspeções de segurança regular e
especial da barragem devem ser
contempladas nas atualizações do Plano
de Segurança da Barragem.
§ 3º O empreendedor deve manter o Plano
de Segurança da Barragem atualizado e
operacional até a desativação ou a
descaracterização da estrutura.
§ 4º O Plano de Segurança da Barragem
deve estar disponível e acessível, antes
do início da operação da estrutura, para a
equipe responsável pela operação e
gestão da barragem no local do
empreendimento e para o órgão
fiscalizador, bem como ser inserido no
Sistema Nacional de Informações sobre
Segurança de Barragens (SNISB).
§ 5º O Plano de Segurança da Barragem
deve ser elaborado e assinado por
responsável técnico com registro no
respectivo conselho profissional, bem
como incluir manifestação de ciência por
parte do empreendedor, no caso de
pessoa física, ou do titular do cargo de
maior hierarquia na estrutura da pessoa
jurídica.

Art. 9° - 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. 9° - 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.

§ 1º - A inspeção de segurança regular será
efetuada pela própria equipe de segurança
da barragem, devendo o relatório resultante
estar disponível ao órgão fiscalizador e à
sociedade civil.

§ 1º - A inspeção de segurança regular será
efetuada pela própria equipe de segurança
da barragem, devendo o relatório resultante
estar disponível ao órgão fiscalizador e à
sociedade civil.
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desativação,
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considerar as alterações das condições a
montante e a jusante da barragem.
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inspeções de segurança devem indicar as
ações a serem adotadas pelo empreendedor
para a manutenção da segurança da
barragem.
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§ 2º- A inspeção de segurança especial será
elaborada, conforme orientação do órgão
fiscalizador, por equipe multidisciplinar de
especialistas, em função da categoria de
risco e do dano potencial associado à
barragem, nas fases de construção,
operação
e
desativação,
devendo
considerar as alterações das condições a
montante e a jusante da barragem.
§ 3º - Os relatórios resultantes das
inspeções de segurança devem indicar as
ações a serem adotadas pelo empreendedor
para a manutenção da segurança da
barragem.
§ 4º - O órgão fiscalizador deverá
estabelecer
prazo
para
que
o
empreendedor
cumpra
as
ações
previstas nos relatórios de inspeção de
segurança.

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.

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.

§ 1° - A periodicidade, a qualificação técnica
da equipe responsável, o conteúdo mínimo
e o nível de detalhamento da revisão
periódica de segurança serão estabelecidos
pelo órgão fiscalizador em função da
categoria de risco e do dano potencial
associado à barragem.

§ 1°- A periodicidade, a qualificação técnica
da equipe responsável, o conteúdo mínimo
e o nível de detalhamento da revisão
periódica de segurança serão estabelecidos
pelo órgão fiscalizador em função da
categoria de risco e do dano potencial
associado à barragem.

§ 2° - A Revisão Periódica de Segurança de
Barragem deve indicar as ações a serem
adotadas pelo empreendedor para a
manutenção da segurança da barragem,
compreendendo, para tanto:

§ 2º - A Revisão Periódica de Segurança de
Barragem deve indicar as ações a serem
adotadas pelo empreendedor para a
manutenção da segurança da barragem,
compreendendo, para tanto:

I - o exame de toda a documentação da I - o exame de toda a documentação da
barragem, em particular dos relatórios de barragem, em particular dos relatórios de
inspeção;
inspeção;
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II - o exame dos procedimentos de II - o exame dos procedimentos de
manutenção e operação adotados pelo manutenção e operação adotados pelo
empreendedor;
empreendedor;
III - a análise comparativa do desempenho III - a análise comparativa do desempenho
da barragem em relação às revisões da barragem em relação às revisões
efetuadas anteriormente.
efetuadas anteriormente.
§ 3º O órgão fiscalizador deverá
estabelecer
prazo
para
que
o
empreendedor
cumpra
as
ações
previstas na Revisão Periódica de
Segurança de Barragem.
Art. 11. O órgão fiscalizador poderá Art. 11. A elaboração do PAE é
determinar a elaboração de PAE em função obrigatória para todas as barragens
da categoria de risco e do dano potencial classificadas como de:
associado à barragem, devendo exigi-lo
sempre para a barragem classificada como I - médio e alto dano potencial associado;
ou
de dano potencial associado alto.
II - alto risco, a critério do órgão
fiscalizador.
Parágrafo único. Independentemente da
classificação quanto ao dano potencial
associado e ao risco, a elaboração do
PAE é obrigatória para todas as
barragens destinadas à acumulação ou à
disposição de rejeitos de mineração.
Art. 12 - O PAE estabelecerá as ações a
serem executadas pelo empreendedor da
barragem em caso de situação de
emergência, bem como identificará os
agentes a serem notificados dessa
ocorrência, devendo contemplar, pelo
menos:

Art. 12 - O PAE estabelecerá as ações a
serem executadas pelo empreendedor da
barragem em caso de situação de
emergência, bem como identificará os
agentes a serem notificados dessa
ocorrência, devendo contemplar, pelo
menos:

I - identificação e análise das possíveis I - descrição das instalações da barragem
e das possíveis situações de emergência;
situações de emergência;

II - procedimentos para identificação e
notificação de mau funcionamento ou de
condições potenciais de ruptura da
barragem;

II - procedimentos para identificação e
notificação de mau funcionamento, de
condições potenciais de ruptura da
barragem ou de outras ocorrências
anormais;
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III - procedimentos preventivos e
corretivos a serem adotados em
situações de emergência, com indicação
do responsável pela ação;

III - procedimentos preventivos e
corretivos e ações de resposta às
situações emergenciais identificadas nos
cenários acidentais;

IV - estratégia e meio de divulgação e alerta IV - programas de treinamento e
para as comunidades potencialmente divulgação para os envolvidos e para as
afetadas em situação de emergência.
comunidades potencialmente afetadas,
com a realização de exercícios simulados
periódicos;
V - atribuições e responsabilidades dos
envolvidos
e
fluxograma
de
acionamento;
VI - medidas específicas, em articulação
com o poder público, para resgatar
atingidos, pessoas e animais, para
mitigar impactos ambientais, para
assegurar o abastecimento de água
potável e para resgatar e salvaguardar o
patrimônio cultural;
VII - dimensionamento dos recursos
humanos e materiais necessários para
resposta ao pior cenário identificado;
VIII
delimitação da
Zona
de
Autossalvamento (ZAS) e da Zona de
Segurança Secundária (ZSS), a partir do
mapa de inundação referido no inciso XI
do caput do art. 8º desta Lei;
IX
levantamento
cadastral
e
mapeamento atualizado da população
existente
na
ZAS,
incluindo
a
identificação
de
vulnerabilidades
sociais;
X - sistema de monitoramento e controle
de estabilidade da barragem integrado
aos procedimentos emergenciais;
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XI - plano de comunicação, incluindo
contatos dos responsáveis pelo PAE no
empreendimento,
da
prefeitura
municipal, dos órgãos de segurança
pública e de proteção e defesa civil, das
unidades hospitalares mais próximas e
das demais entidades envolvidas;
XII - previsão de instalação de sistema
sonoro ou de outra solução tecnológica
de maior eficácia em situação de alerta ou
emergência, com alcance definido pelo
órgão fiscalizador;
XIII - planejamento de rotas de fuga e
pontos de encontro, com a respectiva
sinalização.

Parágrafo único. O PAE deve estar
disponível no empreendimento e nas
prefeituras envolvidas, bem como ser
encaminhado às autoridades competentes e
aos organismos de defesa civil.

§ 1º - O PAE deverá estar disponível
no site do empreendedor e ser mantido,
em meio digital, no SNISB e, em meio
físico, no empreendimento, nos órgãos
de proteção e defesa civil dos Municípios
inseridos no mapa de inundação ou, na
inexistência desses órgãos, na prefeitura
municipal.
§ 2º - O empreendedor deverá, antes do
início do primeiro enchimento do
reservatório da barragem, elaborar,
implementar e operacionalizar o PAE e
realizar reuniões com as comunidades
para a apresentação do plano e a
execução das medidas preventivas nele
previstas, em trabalho conjunto com as
prefeituras municipais e os órgãos de
proteção e defesa civil.
§ 3º - O empreendedor e os órgãos de
proteção e defesa civil municipais e
estaduais deverão articular-se para
promover
e
operacionalizar
os
procedimentos emergenciais constantes
do PAE.
§ 4º - Os órgãos de proteção e defesa civil
e os representantes da população da área
potencialmente afetada devem ser
ouvidos na fase de elaboração do PAE
quanto às medidas de segurança e aos
procedimentos de evacuação em caso de
emergência.
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§ 5º - O empreendedor deverá,
juntamente com os órgãos locais de
proteção e defesa civil, realizar, em
periodicidade a ser definida pelo órgão
fiscalizador,
exercício
prático
de
simulação de situação de emergência
com a população da área potencialmente
afetada por eventual ruptura da
barragem.
§ 6º - O empreendedor deverá estender os
elementos de autoproteção existentes na
ZAS aos locais habitados da ZSS nos
quais os órgãos de proteção e defesa
civil não possam atuar tempestivamente
em caso de vazamento ou rompimento da
barragem.

Art. 13 - É instituído o Sistema Nacional de
Informações sobre Segurança de Barragens
(SNISB), para registro informatizado das
condições de segurança de barragens em
todo o território nacional.

Art. 13 - É instituído o Sistema Nacional de
Informações sobre Segurança de Barragens
(SNISB), para registro informatizado das
condições de segurança de barragens em
todo o território nacional.

Parágrafo único - O SNISB compreenderá
um sistema de coleta, tratamento,
armazenamento e recuperação de suas
informações,
devendo
contemplar
barragens em construção, em operação e
desativadas.

§ 1º - O SNISB compreende sistema de
coleta, tratamento, armazenamento e
recuperação de suas informações e deve
contemplar barragens em construção,
em operação e desativadas.

§ 2º - O SNISB deve manter informações
sobre incidentes que possam colocar em
risco a segurança de barragens, sobre
acidentes e sobre desastres.
§ 3º - As barragens devem integrar o
SNISB
até
sua
completa
descaracterização.
§ 4º - O SNISB deve ser integrado ao
sistema nacional de informações e
monitoramento de desastres, previsto na
Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012.
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Art. 14 - São princípios básicos para o Art. 14 - São princípios básicos para o
funcionamento do SNISB:
funcionamento do SNISB:
I - descentralização da obtenção e produção I - descentralização da obtenção e produção
de dados e informações;
de dados e informações;
II - coordenação unificada do sistema;

II - coordenação unificada do sistema;

III - acesso a dados e informações garantido III - acesso a dados e informações garantido
a toda a sociedade.
a toda a sociedade.
Art. 15 - A PNSB deverá estabelecer
programa de educação e de comunicação
sobre segurança de barragem, com o
objetivo de conscientizar a sociedade da
importância da segurança de barragens, o
qual contemplará as seguintes medidas:

Art. 15 - A PNSB deverá estabelecer
programa de educação e de comunicação
sobre segurança de barragem, com o
objetivo de conscientizar a sociedade da
importância da segurança de barragens e
de desenvolver cultura de prevenção a
acidentes e desastres, que deverá
contemplar as seguintes medidas:

I - apoio e promoção de ações
descentralizadas para conscientização e
desenvolvimento de conhecimento sobre
segurança de barragens;

I - apoio e promoção de ações
descentralizadas para conscientização e
desenvolvimento de conhecimento sobre
segurança de barragens;

II - elaboração de material didático;

II - elaboração de material didático;

III - manutenção de sistema de divulgação III - manutenção de sistema de divulgação
sobre a segurança das barragens sob sua sobre a segurança das barragens sob sua
jurisdição;
jurisdição;
IV - promoção de parcerias com instituições
de ensino, pesquisa e associações técnicas
relacionadas à engenharia de barragens e
áreas afins;

IV - promoção de parcerias com instituições
de ensino, pesquisa e associações técnicas
relacionadas à engenharia de barragens e
áreas afins;

V - disponibilização anual do Relatório de V - disponibilização anual do Relatório de
Segurança de Barragens.
Segurança de Barragens.
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Art. 16 - O órgão fiscalizador, no âmbito de Art. 16 - O órgão fiscalizador, no âmbito de
suas atribuições legais, é obrigado a:
suas atribuições legais, é obrigado a:
I - manter cadastro das barragens sob sua
jurisdição,
com
identificação
dos
empreendedores, para fins de incorporação
ao SNISB;

I - manter cadastro das barragens sob sua
jurisdição,
com
identificação
dos
empreendedores, para fins de incorporação
ao SNISB;

II - 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;

II - exigir do empreendedor a anotação de
responsabilidade
técnica,
por
profissional habilitado pelo Sistema
Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (Confea) / Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (Crea), dos
estudos, planos, projetos, construção,
inspeção e demais relatórios citados
nesta Lei;

III - exigir do empreendedor o cumprimento
das recomendações contidas nos relatórios
de inspeção e revisão periódica de
segurança;

III - exigir do empreendedor o cumprimento
das recomendações contidas nos relatórios
de inspeção e revisão periódica de
segurança;

IV - articular-se com outros órgãos
envolvidos com a implantação e a operação
de barragens no âmbito da bacia
hidrográfica;

IV - articular-se com outros órgãos
envolvidos com a implantação e a operação
de barragens no âmbito da bacia
hidrográfica;

V - exigir do empreendedor o cadastramento V - exigir do empreendedor o cadastramento
e a atualização das informações relativas à e a atualização das informações relativas à
barragem no SNISB.
barragem no SNISB.

§ 1º - O órgão fiscalizador deverá
informar imediatamente à Agência
Nacional de Águas (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.

§ 1º - O órgão fiscalizador deverá informar
imediatamente à autoridade licenciadora
do Sisnama e ao órgão de proteção e
defesa civil a ocorrência de desastre ou
acidente nas barragens sob sua
jurisdição, bem como qualquer incidente
que possa colocar em risco a segurança
da estrutura.

§ 2° - O órgão fiscalizador deverá
implantar o cadastro das barragens a
que alude o inciso I no prazo máximo de
2 (dois) anos, a partir da data de
publicação desta Lei.

§ 2°- O órgão fiscalizador deverá
implantar o cadastro das barragens a
que alude o inciso I no prazo máximo de
2 (dois) anos, a partir da data de
publicação desta Lei.
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§ 2° - O órgão fiscalizador deverá
implantar o cadastro das barragens a
que alude o inciso I no prazo máximo de
2 (dois) anos, a partir da data de
publicação desta Lei.

§ 2°- O órgão fiscalizador deverá
implantar o cadastro das barragens a
que alude o inciso I no prazo máximo de
2 (dois) anos, a partir da data de
publicação desta Lei.

Art. 17 - O empreendedor da barragem Art. 17 - O empreendedor da barragem
obriga-se a:
obriga-se a:
I - prover os recursos necessários à garantia I - prover os recursos necessários à
da segurança da barragem;
garantia de segurança da barragem e, em
caso de acidente ou desastre, à
reparação dos danos à vida humana, ao
meio ambiente e aos patrimônios público
e
privado,
até
a
completa
descaracterização da estrutura;

II
providenciar,
para
novos II
providenciar,
para
novos
empreendimentos, a elaboração do projeto empreendimentos, a elaboração do projeto
final como construído;
final como construído;
III - 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;

III - 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;

IV - informar ao respectivo órgão fiscalizador
qualquer alteração que possa acarretar
redução da capacidade de descarga da
barragem ou que possa comprometer a sua
segurança;

IV - informar ao respectivo órgão fiscalizador
qualquer alteração que possa acarretar
redução da capacidade de descarga da
barragem ou que possa comprometer a sua
segurança;

V - manter serviço especializado em
segurança
de
barragem,
conforme
estabelecido no Plano de Segurança da
Barragem;

V - manter serviço especializado em
segurança
de
barragem,
conforme
estabelecido no Plano de Segurança da
Barragem;

VI - permitir o acesso irrestrito do órgão
fiscalizador e dos órgãos integrantes do
Sindec ao local da barragem e à sua
documentação de segurança;

VI - permitir o acesso irrestrito do órgão
fiscalizador, da autoridade licenciadora
do Sisnama, do órgão de proteção e
defesa civil e dos órgãos de segurança
pública ao local da barragem e das
instalações associadas e à sua
documentação de segurança;
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VII - providenciar a elaboração e a
atualização do Plano de Segurança da
Barragem,
observadas
as
recomendações das inspeções e as
revisões periódicas de segurança;

VII - elaborar e atualizar o Plano de
Segurança da Barragem, observadas as
recomendações dos relatórios de
inspeção de segurança e das revisões
periódicas de segurança, e encaminhá-lo
ao órgão fiscalizador;

VIII - realizar as inspeções de segurança VIII - realizar as inspeções de segurança
previstas no art. 9o desta Lei;
previstas no art. 9o desta Lei;
IX - elaborar as revisões periódicas de IX - elaborar as revisões periódicas de
segurança;
segurança;
X - elaborar o PAE, quando exigido;

X - elaborar o PAE, quando exigido, e
implementá-lo em articulação com o
órgão de proteção e defesa civil;

XI - 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;

XI - 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;

XII - manter registros dos níveis de
contaminação do solo e do lençol freático na
área de influência do reservatório, conforme
estabelecido pelo órgão fiscalizador;

XII - manter registros dos níveis de
contaminação do solo e do lençol freático na
área de influência do reservatório, conforme
estabelecido pelo órgão fiscalizador;

XIII - cadastrar e manter atualizadas as XIII - cadastrar e manter atualizadas as
informações relativas à barragem no informações relativas à barragem no
SNISB.
SNISB.
XIV - notificar imediatamente ao
respectivo
órgão
fiscalizador,
à
autoridade licenciadora do Sisnama e ao
órgão de proteção e defesa civil qualquer
alteração das condições de segurança da
barragem que possa implicar acidente ou
desastre;
XV - executar as recomendações das
inspeções regulares e especiais e das
revisões periódicas de segurança;
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XVI - manter o Plano de Segurança da
Barragem atualizado e em operação até a
completa
descaracterização
da
estrutura;
XVII - elaborar mapa de inundação,
quando exigido pelo órgão fiscalizador;
XVIII - avaliar, previamente à construção
de barragens de rejeitos de mineração, as
alternativas locacionais e os métodos
construtivos, priorizando aqueles que
garantam maior segurança;
XIX
apresentar
periodicamente
declaração de condição de estabilidade
de barragem, quando exigida pelo órgão
fiscalizador;
XX
armazenar
os
dados
de
instrumentação da barragem e fornecêlos ao órgão fiscalizador periodicamente
e em tempo real, quando requerido;
XXI - não apresentar ao órgão fiscalizador
e
às
autoridades
competentes
informação, laudo ou relatório total ou
parcialmente falsos, enganosos ou
omissos;
XXII - cumprir as determinações do órgão
fiscalizador nos prazos por ele fixados.

Parágrafo único - Para reservatórios de
aproveitamento hidrelétrico, a alteração
de que trata o inciso IV também deverá
ser informada ao Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS).

§
1º
Para
reservatórios
de
aproveitamento hidrelétrico, a alteração
de que trata o inciso IV do caput deste
artigo também deverá ser informada ao
Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS).
§ 2º - Sem prejuízo das prerrogativas da
autoridade licenciadora do Sisnama, o
órgão fiscalizador pode exigir, nos
termos do regulamento, a apresentação
não cumulativa de caução, seguro, fiança
ou outras garantias financeiras ou reais
para a reparação dos danos à vida
humana, ao meio ambiente e ao
patrimônio público, pelo empreendedor
de:
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I - barragem de rejeitos de mineração ou
resíduos industriais ou nucleares
classificada como de médio e alto risco
ou de médio e alto dano potencial
associado;
II – (VETADO);
III - barragem de acumulação de água
para fins de aproveitamento hidrelétrico
classificada como de alto risco.
§ 3º - No caso de ausência de
documentação técnica que impeça a
classificação da barragem quanto ao
risco e ao dano potencial associado, cabe
ao órgão fiscalizador decidir quanto às
exigências previstas nos §§ 1º e 2º deste
artigo.
§ 4º - As barragens já existentes terão o
prazo de 2 (dois) anos para se adequarem
à previsão do § 2º deste artigo.
Art. 17-A - Sem prejuízo das cominações
na esfera penal e da obrigação de,
independentemente da existência de
culpa, reparar os danos causados,
considera-se infração administrativa o
descumprimento pelo empreendedor das
obrigações estabelecidas nesta Lei, em
seu regulamento ou em instruções dela
decorrentes emitidas pelas autoridades
competentes.
§ 1º - São autoridades competentes para
lavrar auto de infração e instaurar
processo administrativo os servidores
dos órgãos fiscalizadores e das
autoridades competentes do Sisnama.
§ 2º - Qualquer pessoa, ao constatar
infração administrativa, pode dirigir
representação à autoridade competente,
para fins do exercício do seu poder de
polícia.
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§ 3º - A autoridade competente que tiver
conhecimento de infração administrativa
é obrigada a promover a sua apuração
imediata,
mediante
processo
administrativo próprio, sob pena de
corresponsabilidade.
§ 4º - As infrações de que trata este artigo
são
apuradas
em
processo
administrativo próprio, assegurado o
direito a ampla defesa e ao contraditório.
Art. 17-B - O processo administrativo
para apuração de infração prevista no art.
17-A desta Lei deve observar os
seguintes prazos máximos:
I - 20 (vinte) dias para o infrator oferecer
defesa ou impugnação contra o auto de
infração, contados da data da ciência da
autuação;
II - 30 (trinta) dias para a autoridade
competente julgar o auto de infração,
contados da data da sua lavratura,
apresentada ou não a defesa ou
impugnação;
III - 20 (vinte) dias para o infrator recorrer
da decisão condenatória à instância
superior da autoridade competente;
IV - 5 (cinco) dias para o pagamento de
multa, contados da data do recebimento
da notificação.
Art. 17-C - As infrações administrativas
sujeitam o infrator a 1 (uma) ou mais das
seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - embargo de obra ou atividade;
V - demolição de obra;
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VI - suspensão parcial ou total de
atividades;
VII - apreensão de minérios, bens e
equipamentos;
VIII - caducidade do título;
IX - sanção restritiva de direitos.
§ 1º - Para imposição e gradação da
sanção, a autoridade competente deve
observar:
I - a gravidade do fato, considerados os
motivos
da
infração
e
suas
consequências para a sociedade e para o
meio ambiente;
II - os antecedentes do infrator quanto ao
cumprimento da legislação de segurança
de barragens;
III - a situação econômica do infrator, no
caso de multa.
§ 2º - Se o infrator cometer,
simultaneamente, 2 (duas) ou mais
infrações,
devem
ser
aplicadas,
cumulativamente, as sanções a elas
cominadas.
§ 3º - A advertência deve ser aplicada
pela inobservância das disposições
desta Lei e da legislação correlata em
vigor, ou de regulamentos e instruções,
sem prejuízo das demais sanções
previstas neste artigo.
§ 4º - A multa simples deve ser aplicada
sempre que o agente, por culpa ou dolo:
I - deixar de sanar, no prazo assinalado
pela
autoridade
competente,
irregularidades praticadas pelas quais
tenha sido advertido; ou
II - opuser embaraço à fiscalização da
autoridade competente.
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§ 5º A multa simples pode ser
convertida em serviços socioambientais,
a critério da autoridade competente, na
bacia
hidrográfica
onde
o
empreendimento
se localiza,
sem
prejuízo da responsabilidade do infrator
de, independentemente da existência de
culpa, reparar os danos causados.
§ 6º - A multa diária deve ser aplicada
sempre que o cometimento da infração se
prolongar no tempo.
§ 7º - A sanção indicada no inciso VI
do caput deste artigo deve ser aplicada
quando a instalação ou a operação da
barragem não obedecer às prescrições
legais, de regulamento ou de instruções
das autoridades competentes.
§ 8º - As sanções previstas nos incisos VII
e VIII do caput deste artigo são aplicadas
pela entidade outorgante de direitos
minerários.
§ 9º - As sanções restritivas de direito
são:
I - suspensão de licença, de registro, de
concessão, de permissão ou de
autorização;
II - cancelamento de licença, de registro,
de concessão, de permissão ou de
autorização;
III - perda ou restrição de incentivos e de
benefícios fiscais;
IV - perda ou suspensão da participação
em linhas de financiamento em
estabelecimentos oficiais de crédito.
Art. 17-D - (VETADO).
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Art. 17-E - O valor das multas de que trata
este Capítulo deve ser fixado por
regulamento
e
atualizado
periodicamente, com base nos índices
estabelecidos na legislação pertinente,
observado o mínimo de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) e o máximo de R$
1.000.000.000,00 (um bilhão de reais).

Art. 18. A barragem que não atender
aos requisitos de segurança nos termos
da legislação pertinente deverá ser
recuperada ou desativada pelo seu
empreendedor, que deverá comunicar
ao órgão fiscalizador as providências
adotadas.

Art. 18 - A barragem que não atender aos
requisitos de segurança nos termos da
legislação
pertinente
deverá
ser
recuperada,
desativada
ou
descaracterizada
pelo
seu
empreendedor, que deverá comunicar ao
órgão fiscalizador as providências
adotadas.

§ 1o - A recuperação ou a desativação da § 1o - A recuperação ou a desativação da
barragem deverá ser objeto de projeto barragem deverá ser objeto de projeto
específico.
específico.
§ 2º - Na eventualidade de omissão ou
inação do empreendedor, o órgão
fiscalizador
deverá
informar
essa
situação ao órgão de proteção e defesa
civil da respectiva esfera do governo,
para fins de apoio por meio das ações
previstas no art. 4º da Lei nº 12.340, de 1º
de dezembro de 2010, e os custos
deverão
ser
ressarcidos
pelo
empreendedor,
sem
prejuízo
da
aplicação das sanções cabíveis.
§ 3º - São obrigatórios, para o
empreendedor ou seu sucessor, o
monitoramento das condições de
segurança das barragens desativadas e a
implantação de medidas preventivas de
acidentes ou desastres até a sua
completa descaracterização.
Art. 18-A - Fica vedada a implantação de
barragem de mineração cujos estudos de
cenários de ruptura identifiquem a
existência de comunidade na ZAS.
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§ 1º No caso de barragem em instalação
ou em operação em que seja identificada
comunidade na ZAS, deverá ser feita a
descaracterização da estrutura, ou o
reassentamento da população e o resgate
do patrimônio cultural, ou obras de
reforço que garantam a estabilidade
efetiva da estrutura, em decisão do poder
público, ouvido o empreendedor e
consideradas
a
anterioridade
da
barragem em relação à ocupação e a
viabilidade
técnico-financeira
das
alternativas.
§ 2º Somente se admite na ZAS a
permanência
de
trabalhadores
estritamente
necessários
ao
desempenho das atividades de operação
e manutenção da barragem ou de
estruturas e equipamentos a ela
associados.
§ 3º Cabe ao poder público municipal
adotar as medidas necessárias para
impedir o parcelamento, o uso e a
ocupação do solo urbano na ZAS, sob
pena de caracterização de improbidade
administrativa, nos termos da Lei nº
8.429, de 2 de junho de 1992.
Art. 18-B - Os órgãos fiscalizadores
devem criar sistema de credenciamento
de pessoas físicas e jurídicas habilitadas
a atestar a segurança da barragem,
incluída a certificação, na forma do
regulamento.

Art. 18-C - O laudo técnico referente às
causas do rompimento de barragem deve
ser elaborado por peritos independentes,
a expensas do empreendedor, em
coordenação com o órgão fiscalizador.
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Art. 19 - Os empreendedores de barragens
enquadradas no parágrafo único do art.
1o terão prazo de 2 (dois) anos, contado a
partir da publicação desta Lei, para
submeter à aprovação dos órgãos
fiscalizadores o relatório especificando as
ações e o cronograma para a implantação
do Plano de Segurança da Barragem.

Art. 19 - Os empreendedores de barragens
enquadradas no parágrafo único do art.
1o terão prazo de 2 (dois) anos, contado a
partir da publicação desta Lei, para
submeter à aprovação dos órgãos
fiscalizadores o relatório especificando as
ações e o cronograma para a implantação
do Plano de Segurança da Barragem.

Parágrafo único. Após o recebimento do
relatório de que trata o caput, os órgãos
fiscalizadores terão prazo de até 1 (um) ano
para se pronunciarem.

Parágrafo único. Após o recebimento do
relatório de que trata o caput, os órgãos
fiscalizadores terão prazo de até 1 (um) ano
para se pronunciarem.

Art. 20 - O art. 35 da Lei no 9.433, de 8 de Art. 20 - O art. 35 da Lei no 9.433, de 8 de
janeiro de 1997, passa a vigorar acrescido janeiro de 1997, passa a vigorar acrescido
dos seguintes incisos XI, XII e XIII:
dos seguintes incisos XI, XII e XIII:
“Art. 35. ................................................

“Art. 35. ................................................

XI - zelar pela implementação da Política XI - zelar pela implementação da Política
Nacional de Segurança de Barragens Nacional de Segurança de Barragens
(PNSB);
(PNSB);
XII
estabelecer
diretrizes
para
implementação da PNSB, aplicação de seus
instrumentos e atuação do Sistema Nacional
de Informações sobre Segurança de
Barragens (SNISB);

XII
estabelecer
diretrizes
para
implementação da PNSB, aplicação de seus
instrumentos e atuação do Sistema Nacional
de Informações sobre Segurança de
Barragens (SNISB);

XIII - apreciar o Relatório de Segurança de
Barragens,
fazendo,
se
necessário,
recomendações para melhoria da segurança
das obras, bem como encaminhá-lo ao
Congresso Nacional.” (NR)

XIII - apreciar o Relatório de Segurança de
Barragens,
fazendo,
se
necessário,
recomendações para melhoria da segurança
das obras, bem como encaminhá-lo ao
Congresso Nacional.” (NR)

Art. 21 - O caput do art. 4o da Lei no 9.984,
de 17 de julho de 2000, passa a vigorar
acrescido dos seguintes incisos XX, XXI e
XXII:

Art. 21 - O caput do art. 4o da Lei no 9.984,
de 17 de julho de 2000, passa a vigorar
acrescido dos seguintes incisos XX, XXI e
XXII:

“Art. 4o .................................................

“Art. 4o .................................................

XX - organizar, implantar e gerir o Sistema XX - organizar, implantar e gerir o Sistema
Nacional de Informações sobre Segurança Nacional de Informações sobre Segurança
de Barragens (SNISB);
de Barragens (SNISB);
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XXI - promover a articulação entre os órgãos XXI - promover a articulação entre os órgãos
fiscalizadores de barragens;
fiscalizadores de barragens;
XXII - coordenar a elaboração do Relatório
de Segurança de Barragens e encaminhá-lo,
anualmente, ao Conselho Nacional de
Recursos Hídricos (CNRH), de forma
consolidada.

XXII - coordenar a elaboração do Relatório
de Segurança de Barragens e encaminhá-lo,
anualmente, ao Conselho Nacional de
Recursos Hídricos (CNRH), de forma
consolidada.

............................................................”(NR)

............................................................”(NR)

Art. 22 O descumprimento dos
dispositivos desta Lei sujeita os infratores às
penalidades estabelecidas na legislação
pertinente.

Art. 22 O descumprimento dos
dispositivos desta Lei sujeita os infratores às
penalidades estabelecidas na legislação
pertinente.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação
sua publicação.

