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O DNPM é uma autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem por finalidade promover o 

planejamento e o fomento da exploração mineral e do aproveitamento dos recursos minerais, bem como monitorar, 

controlar e fiscalizar as atividades de mineração em todo o território nacional. 

985 servidores 

Mais de 4.600 fiscalizações anuais 

 

 

Sede (Brasília)) 

25 Superintendências Regionais 

7 Escritórios 

Poços de Caldas(MG); Gov. Valadares (MG); Patos 

de Minas (MG); Itaituba (PA); Criciúma (SC); Rio 

Branco (AC) em implantação e Crato (CE). 
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Os empreendimentos de mineração objeto de gestão pelo DNPM: 

 

• 9.565 concessões de lavra (7.195 ativas) 

• 29.000 alvarás de pesquisa 

• 13.717 registros de licença (materiais para construção civil) 

• 1.879 Permissões de Lavra Garimpeira  

• 1.191 registros de extração (materiais de uso em obras 
públicas) 

• 1.000 operações anuais de combate à lavra não autorizada 

• 830 complexos de água mineral 

• Ações de proteção aos depósitos fossilíferos 
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• Lei nº 12.334/2010: institui a Política Nacional de Segurança de Barragens e cria o Sistema 

Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 

  

• Resolução CNRH nº 143/2012: estabelece critérios gerais de classificação de barragens por 

categoria de risco, dano potencial associado e pelo volume do reservatório 

  

• Resolução CNRH nº 144/2012: estabelece diretrizes para implementação da Política Nacional de 

Segurança de Barragens, aplicação de seus instrumentos e atuação do Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens, em atendimento ao art. 20 da Lei no 12.334/2010, 

que alterou o art. 35 da Lei no 9.433, de 8 de janeiro de 1997 

 

• Portaria DNPM nº 416/2012: dispõe sobre o Plano de Segurança, Revisão Periódica de 

Segurança, Inspeções Regulares e Especiais de Segurança das Barragens de Mineração e cria 

o Cadastro Nacional das Barragens de Mineração 

  

• Portaria DNPM nº 526/2013: trata do Plano de Ação de Emergência das Barragens de Mineração 

Legislação Aplicável à Segurança de Barragens de Mineração 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 

4 



Para que uma barragem esteja inserida na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), definida na 

Lei 12.334/10, ela deve ter ao menos um dos itens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³ (três milhões de metros cúbicos) 

• reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis 

• categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, sociais, ambientais ou de perda de 

vidas humanas 
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DANO POTENCIAL ASSOCIADO 

CATEGORIA DE 
RISCO 

ALTO MÉDIO BAIXO 

ALTO A B C 

MÉDIO B C D 

BAIXO C D E 

 

Matriz dano potencial versus risco crítico 

A Portaria DNPM nº 416/2012 estabelece prazos para cumprimento de obrigações específicas pelo 

empreendedor. Fixa, por exemplo, a periodicidade máxima da Revisão Periódica de Segurança de 

Barragem com base na classe de cada barragem  

(Classe A ou B, a cada 5 anos; Classe C, a cada 7 anos; Classe D a cada 10 anos) 
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663 

402 
261 

Barragens de mineração cadastradas no DNPM 

Total

Barragens inseridas no PNSB

Barragens Não Inseridas no PNSB

28 19 

355 

Barragens de mineração no PNSB por Risco Crítico 

Alto Médio Baixo

185 

108 109 

Barragens de mineração no PNSB por Dano Potencial 

Alto Médio Baixo
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Lei n.º 12.334, de 20 de setembro de 2010 

 

• Estabeleceu a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e criou o Sistema Nacional de Informações 

sobre Segurança de Barragens (SNISB) 

 

• O empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações 

para garanti-la, obrigando-se a: 

I - prover os recursos necessários à garantia da segurança da barragem; 

II - providenciar, para novos empreendimentos, a elaboração do projeto 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; 
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Lei n.º 12.334, de 20 de setembro de 2010 

 

• Continuação – responsabilidades do empreendedor: 

 

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; 

VI - permitir o acesso irrestrito do órgão fiscalizador e dos órgãos integrantes do Sindec ao local da 

barragem e à sua documentação de segurança; 

VII - providenciar a elaboração e a atualização do Plano de Segurança da Barragem, observadas as 

recomendações das inspeções e as revisões periódicas de segurança; 

VIII - realizar as inspeções de segurança previstas na Lei; 

IX - elaborar as revisões periódicas de segurança; 
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Lei n.º 12.334, de 20 de setembro de 2010 

 

• Continuação – responsabilidades do empreendedor: 

 

X - elaborar o PAE, quando exigido; 

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; 

XIII – cadastrar e manter atualizadas as informações relativas à barragem no SNISB. 
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Lei n.º 12.334, de 20 de setembro de 2010 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL 

Inspeções Regulares de Segurança de Barragem: 

 

Anualmente, até o dia 20 de setembro, o empreendedor deverá: 

a) realizar Inspeção Anual de Segurança Regular de Barragem 

 

b) elaborar Relatório de Inspeção Regular da Barragem (com as 24 Fichas, ciente do empreendedor, ART do 

responsável técnico por sua elaboração e Declaração de Condição de Estabilidade) 

 

c) emitir a Declaração de Estabilidade da Barragem (enviada via e-mail e protocolizada no DNPM) 
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Lei n.º 12.334, de 20 de setembro de 2010 – Fiscalização compartilhada  
 

A fiscalização da segurança de barragens caberá, sem prejuízo das ações fiscalizatórias dos órgãos ambientais integrantes do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama):  

 

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;  

 

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

hidrelétrica;  

 

III - à entidade outorgante de direitos minerários para fins de disposição final ou temporária de rejeitos;  

 

IV - à entidade que forneceu a licença ambiental de instalação e operação para fins de disposição de resíduos industriais.  
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Lei n.º 12.334, de 20 de setembro de 2010 

Obrigações do Órgão Fiscalizador DNPM 

 

• manter cadastro das barragens sob sua jurisdição, com identificação dos empreendedores, para fins de 

incorporação ao SNISB;  

• exigir do empreendedor a anotação de responsabilidade técnica, por profissional habilitado pelo Sistema 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea) / Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (Crea), dos estudos, planos, projetos, construção, fiscalização e demais relatórios 

citados nesta Lei;  

• exigir do empreendedor o cumprimento das recomendações contidas nos relatórios de inspeção e revisão 

periódica de segurança;  

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

hidrográfica;  

• exigir do empreendedor o cadastramento e a atualização das informações relativas à barragem no SNISB. 
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Lei n.º 12.334, de 20 de setembro de 2010 

Ações do DNPM 

 

O DNPM já regulamentou, mediante Portaria, todos os dispositivos exigidos pela legislação: 

• Portaria DNPM nº 416/2012: 

Cria o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração e dispõe sobre o Plano de Segurança, Revisão Periódica de 

Segurança e Inspeções Regulares e Especiais de Segurança das Barragens de Mineração 

• Portaria DNPM nº 526/2013:  

Estabelece a periodicidade de atualização e revisão, a qualificação do responsável técnico, o conteúdo mínimo e o nível de 

detalhamento do Plano de Ação de Emergência das Barragens de Mineração (PAEBM) 
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 http://www.dnpm.gov.br/barragens 
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http://www.dnpm.gov.br/assuntos/barragens
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Lei n.º 12.334, de 20 de setembro de 2010 

Ações do DNPM (cont.) 

 

• instituição do Cadastro de Barragens, disponível na página da Autarquia 

• classificação das barragens com base na Deliberação Normativa nº 143 do CNRH 

• elaboração do Manual de Procedimentos de Fiscalização de Barragens 

• aumento sistemático do número de fiscalizações de barragens de rejeitos de mineração 

– 430 vistorias em empreendimentos com barragens, entre 2011 e 2014 

– Em 2015 foram feitas 152 fiscalizações, intensificadas no último bimestre 

 

52 
85 

143 150 152 

2011 2012 2013 2014 2015
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Situação legal 

As atividades desse empreendimento foram iniciadas no ano de 1977, ocasião em que a 

concessionária realizava os trabalhos de lavra no local atualmente denominado “Cava do Germano” 

e utilizava para disposição dos rejeitos a Barragem do Germano. 

Em 6 de agosto de 1982, a Samarco ingressou com requerimento de constituição de Grupamento 

Mineiro para os processos 001.721/1967 e 002.264/1967, protocolado sob o nº 930.706/1982, cujo 

pedido foi deferido, conforme publicação no D.O.U.  de 18/08/1983. Com a constituição desse 

grupamento, a escala de produção aprovada passou a ser da ordem de 21,2 milhões de 

toneladas/ano. 
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A Samarco ao longo de seu período de atuação vem se utilizado de três estruturas para deposição de rejeitos, quais sejam: 

Cava do Germano, Barragem do Germano e Barragem do Fundão, além da Barragem de Santarém, utilizada para 

circulação de água do processo de beneficiamento.  

A Barragem do Germano está implantada nos vales do córrego do Germano e do córrego Santarém. Ela foi concebida para 

disposição de rejeitos finos e arenosos provenientes das plantas de beneficiamento da Mina do Germano, sendo 

complementada pelas seguintes estruturas: Dique da Sela; Dique Tulipa; Dique da Selinha; Dique Auxiliar e Baia 3 (as  

duas últimas estruturas são consideradas auxiliares, utilizadas para manejo operacional do rejeito lama no interior do 

reservatório). 

A Barragem do Fundão era utilizada para deposição de rejeitos e situa-se no vale do córrego de Fundão, situado em vale 

adjacente ao reservatório do Germano. Ela é composta pelos Diques 1 e 2 e foi projetada de modo que o reservatório do 

primeiro fosse preenchido seguindo uma taxa de elevação superior ao segundo. Anteriormente ao rompimento de Fundão, 

o Dique 2 encontrava-se submerso pelos rejeitos dispostos no reservatório do Dique 1. Essa Barragem passou a ser 

utilizada a partir do mês de dezembro do ano de 2008, tendo como principais características àquelas constantes da Tabela 

1. 

COMPLEXO DE BARRAGENS DA SAMARCO 
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Talela 1: Características Principais das Barragens da Mina Germano, atingidas pelo rompimento da 

barragem Fundão. 

  Germano Fundão Santarém 

Tipo de Contenção Rejeitos Rejeitos Sedimentos e água 

Altura (m) 165,0 100,0 31,0 

Comprimento da Crista  (m) 540,0 791,0 268,0 

Área do Reservatório (m²) 1.669.870,00 1.003.000,00 530.000,00 

Volume do Reservatório (m³) 116.000.000,00 41.000.000,00 1.000.000,00 

Categoria de Risco Baixo Baixo Baixo 

Dano Potencial Associado (DPA) Alto Alto Alto 

Classe C C C 

Fonte: Relatório Anual de Lavra - RAL 

COMPLEXO DE BARRAGENS DA SAMARCO 
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COMPLEXO DE BARRAGENS DA SAMARCO 
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COMPLEXO DE BARRAGENS DA SAMARCO 
APÓS O ACIDENTE 
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COMPLEXO DE BARRAGENS DA SAMARCO 
APÓS O ACIDENTE – BARRAGEM DE GERMANO 
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COMPLEXO DE BARRAGENS DA SAMARCO 
APÓS O ACIDENTE – BARRAGEM DE GERMANO 
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COMPLEXO DE BARRAGENS DA SAMARCO 
APÓS O ACIDENTE – DIQUE DA SELINHA 
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COMPLEXO DE BARRAGENS DA SAMARCO 
APÓS O ACIDENTE – RECUPERAÇÃO DO DIQUE DA SELINHA 
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COMPLEXO DE BARRAGENS DA SAMARCO 
APÓS O ACIDENTE – RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM SANTARÉM 
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Medidas adotadas pela fiscalização do DNPM após acidente na Samarco: 

 

• Lavrado Auto de Interdição no 15/2015 em 06/11/2015 

• Notificação Exigindo apresentação de documentos obrigatórios referentes às Portarias DNPM 416/2012 e 526/2013, que são: 

- PAEBM de todas as estruturas de contenção de rejeitos da Samarco 

- Leitura das instrumentações de todas as estruturas (piezômetro, medidor de nível d´água, de recalque e outros) 

- Descrição das ações realizadas durante o evento de rompimento da estrutura 

- Descrição da forma como foram alertadas as comunidades afetadas nas zonas de auto salvamento 

- Ações emergenciais a serem executadas nas estruturas remanescentes com os respectivos cronogramas 

• Continuidade da análise da fiscalização processual do Cumprimento pela empresa das Portarias DNPM 416/12 e 526/13 

• Vistorias/Fiscalizações das barragens de rejeito da Samarco 

• Vistorias/Fiscalizações da mina, unidade de beneficiamento e bombeamento da Samarco 

• Danos à Infraestrutura - avaliação da integridade das barragens remanescentes  
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Iniciativas emergenciais em andamento: 

 

• Reforço nas ações de fiscalização (“força-tarefa”) em todas barragens de mineração de Minas Gerais (1ª etapa) 

Atividade 1 – Preparação de Relatórios Técnicos sobre a situação das barragens, para orientar o DNPM na verificação do 

atendimento por parte do empreendedor de suas obrigações previstas na legislação 

Atividade 2 – Preparação de Laudos de Avaliação do Cadastramento e Classificação das barragens de rejeito de mineração 

cadastradas pelo DNPM em Minas Gerais inseridas na Política Nacional de Segurança de Barragens 

• Assinatura de Termo de Cooperação Técnica com centros de pesquisa e universidades visando ao treinamento de 

equipes para atuação em estabilidade de taludes 

• Articulação com órgãos da Defesa Civil para ajuste dos pontos no PAEBM que favoreçam a criação de Planos de 

Contingência municipais eficientes, detalhando operacionalmente as medidas que o proprietário da barragem deve 

adotar na zona de auto salvamento. 
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Obrigado 
 

Mais informações: 

www.dnpm.gov.br 

 

 

 

http://www.dnpm.gov.br/

