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Lei 12.334/2010 - PNSB
• Segurança de barragens:
• Condição que vise a manter a sua integridade estrutural e operacional e a
preservação da vida, da saúde, da propriedade e do meio ambiente.

• Barragens abrangidas na Lei nº 12.334/2010:
• Altura ≥ 15m ou Volume ≥ 3 hm³ ou contenha resíduos perigosos ou DPA Médio
ou Alto. Todas devem ser cadastradas!
• Todas as barragens devem ter Plano de Segurança (PSB). Todas as barragens
com Dano Potencial Alto deve ter Plano de Ação de Emergência (PAE).

• Empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem
• Agente privado ou governamental com direito real sobre as terras onde se
localizam a barragem e o reservatório ou que explore a barragem para
benefício próprio ou da coletividade.

Lei 12.334/2010 - PNSB

RSB 2017
24.092 – Barragens Identificadas
4.510 – Submetidas a PNSB (18%)
3.543 – Classificadas quanto ao Risco
5.459 – Classificadas quanto ao Dano Potencial
1.220 – Plano de Segurança (27% da PNSB)
756 – Revisão Periódica (17% da PNSB)
765 – Plano de Ação de Emergência (25% da PNSB)
31 – Órgãos Fiscalizadores
10 – Ainda não regulamentaram o PSB e ISR
17 – Ainda não regulamentaram o PAE
15 – Ainda não regulamentaram a ISE
8 – Ainda não regulamentaram o RPSB

Lei 12.334/2010 - PNSB
Responsabilidade dos
órgãos fiscalizadores
•

Fiscalizar a segurança de barragens.

•

Exigir ART/CREA.

•

Exigir do empreendedor o cumprimento das
recomendações
dos
documentos
de
segurança de barragens.

•

Manter cadastro de barragens de sua
jurisdição.

•

Regulamentar – PSB, PAE, Inspeção
regular/especial e Revisões periódicas de
barragens.

•

Informar a ANA e a Defesa Civil não
conformidade que implique risco a
segurança ou qualquer acidente ocorrido.

Responsabilidade da ANA
como gestora do sistema
Todas as obrigações
fiscalizadores, e ainda:

dos

demais

órgãos

• Organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de
Informações sobre Segurança de Barragens
(SNISB).
• Promover a articulação entre os órgãos
fiscalizadores de barragens.
• Coordenar a elaboração do Relatório de Segurança
de Barragens e Encaminhar anualmente ao CNRH.
• Recepcionar denúncias envolvendo barragens (art.
16)

A ANA não tem hierarquia sobre
os demais fiscalizadores!

Lei 12.334/2010 - PNSB
Atribuição dos fiscalizadores

Cadastro
Classificação
Regularização

Regulamentação
Fiscalização

Lei 12.334/2010 - PNSB
Atribuições dos empreendedores (Art. 17):
Prover os recursos necessários à garantia da segurança da barragem;
Elaborar o projeto final como construído;
Organizar e manter em bom estado de conservação as informações e a documentação da barragem;
Informar ao respectivo órgão fiscalizador qualquer alteração que possa acarretar redução da capacidade de
descarga da barragem ou que possa comprometer a sua segurança;
Providenciar a elaboração e a atualização do Plano de Segurança (PSB), observadas as recomendações das
inspeções e as revisões periódicas de segurança;
Realizar as inspeções de segurança previstas (ISR e ISE) no art. 9o;
Elaborar as revisões periódicas de segurança (RPSB);
Elaborar o Plano de Ação de Emergência (PAE), quando exigido;
Manter registros dos níveis e volume dos reservatórios, e das características químicas e físicas do fluido
armazenado, conforme estabelecido pelo órgão fiscalizador;
Manter registros dos níveis de contaminação do solo e do lençol freático na área de influência do
reservatório, conforme estabelecido pelo órgão fiscalizador;
Cadastrar e manter atualizadas as informações relativas à barragem no SNISB.

Lei 12.334/2010 - PNSB
Atribuição dos empreendedores
PAE
Inspeção de
Segurança

RPSB

PSB
PSB é um instrumento
da PNSB!

Elaborar e
implementar!

FISCALIZAÇÃO DE
SEGURANÇA DE BARRAGENS

Inspeção de Segurança Regular (ISR)
Inspeção de Segurança Especial (ISE)
Plano de Segurança de Barragem (PSB)
Plano de Ação de Emergência (PAE)
Revisão Periódica de Segurança de
Barragem (RPSB)

Documentos objeto de
Fiscalização

FISCALIZAÇÃO DE
SEGURANÇA DE BARRAGENS
CONTEÚDO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM
Vol. 1 - Informações Gerais
Vol. 2 - Documentação Técnica
Vol. 3 - Planos e Procedimentos
Vol. 4 - Registros e Controles
Vol. 5 - Revisão Periódica de Segurança
Vol. 6 - Plano de Ação de Emergência
Resumo Executivo deve ser enviado para a ANA
PONTOS DE VERIFICAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO

Envio do Resumo Executivo (Art. 20)
Revisão Periódica
Atendimento dos Prazos de elaboração da Revisão Periódica (5 a 12 anos de acordo
com a Classe - Art. 18º)
Atendimento dos prazos de Atualização (Anualmente – Art. 24)
Conteúdo do Plano de Segurança e do PAE (Anexo II)
Equipe multidisciplinar.
Cronograma de Implementação do Plano de Segurança

Principais Pontos
Os projetos de novas barragens devem prever a contratação e implementação do PSB e PAE.
Custos elevados de elaboração do PSB e do PAE. Muitos empreendedores têm mais de uma
barragem.
Barragens sem atividade econômica associada têm mais dificuldades de atender a PNSB. É
preciso levar em conta a heterogeneidade do sistema.
Dificuldade de implementação do PSB e PAE. Sistema de Alerta e Comunicação, Definição do
mapa da área afetada, Limite da Zona de Alto Salvamento (ZAS).
Os PAE’s devem ter informações suficientes para a elaboração do Planos de Contingência pela
Defesa Civil.
Dificuldades da participação da Defesa Civil Local nos processo dos implementação do PAE’s.
Plano de Contingência ainda não estão sendo elaborados – Deficiências técnicas das DC’s;
Alguns órgãos ainda não regulamentaram a elaboração do PAE e PSB.
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