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Histórico  

• Comitê Brasileiro de Grandes Barragens 
 

– Diretrizes para Inspeção e Avaliação da Segurança de Barragens e 
Reservatórios - 1983 

– Recomendações para a Formulação e Verificação de Critérios e 
Procedimentos de Segurança de Barragens - 1986 

– Cadastro Brasileiro de Deterioração de Barragens e Reservatórios – 
1995 

 Levantamento realizado em 1995, já apontava que mais de 100 barragens 
no Brasil apresentavam algum tipo de irregularidade. 

 Não foram encontrados estudos mais recentes. 

– Auscultação e Instrumentação de Barragens no Brasil – 1996 

– Análise de Risco Aplicada a Segurança de Barragens - 1999 

 



Diretrizes para Inspeção e Avaliação da 
Segurança de Barragens e Reservatórios - 1983 

• Potencial de Risco: 

 

– Classificação em função da perda de vida humanas e/ou econômicas 

 
Categoria Perda humana Econômica 

Baixo Nenhuma Perda Mínima 

Significante Até 5 Perda Considerável 

Alta Mais de 5 Perda Excessiva 



Diretrizes para Inspeção e Avaliação da 
Segurança de Barragens e Reservatórios - 1983 

• Potencial de Risco: 

 

– Classificação em função das dimensões  

 
Categoria Altura h (m) Armazenamento V (m³) 

Pequena 5 < h < 15 50.000 < V < 1.000.000 

Média 15 < h < 30 1.000.000 < V <50.000.000 

Grande h > 30 V > 50.000.000 



Avaliação em Etapas – DIASBR/1983 

• ETAPA I 

– Inspeção de campo 

– Avaliação e Recomendações preliminares 

 

• ETAPA II  

– Investigações Hidrológicas e Geológica/Geotécnica mais profundas 

– Analise e Investigações de Estabilidade 

 

• ETAPA III 

– Relatório de Conclusão e Recomendações  

 

 



Critérios de Avaliação de Barragens 

• Fatores  considerados na análise 

– Localização:  Posicionado a montante de cidades, vilas ou outros 
elementos de grande valor; 

– Material Depositado: Rejeito de mineração, contem metais pesados, 
materiais radioativos, poluentes ou tóxicos; 

– Transporte: A crista da barragem é utilizada como via de interligação 
entre centros de aglomeração urbana; 

– Reservatório:  Tem importância na economia e/ou sobrevivência de 
determinada região; 

– Fundação: Base muito deformável (argilas moles, solos colapsáveis, 
solos expansivos, etc; 

– Permeabilidade da fundação: Aluviões, rocha muito fraturas e falhas 
geológicas; 



DNPM – PORTARIA Nº 70.389  DE 17 DE 
MAIO DE 2017  

 
E  
 

PNSB - LEI Nº 12.334 DE 20 DE SETEMBRO DE 
2010 

 
 

 
 



DNPM – Portaria Nº 70.389 de 17 de Maio de 2017 

• CNBM - Cadastro Nacional de Barragens de Mineração 

– Banco de dados contendo todas as barragens de mineração declaradas pelos 
empreendedores ou identificadas pelo DNPM no território nacional. 

 

• SIGBM - Sistema Integrado de Gestão em Segurança de Barragens de 
Mineração  

– Estabelece a periodicidade de execução ou atualização 

– Qualificação de responsáveis técnicos 

 

• PSB - Plano de Segurança da Barragem 

– Determina conteúdo mínimo e o nível de detalhamento; 

 



DNPM – Portaria Nº 70.389 de 17 de Maio de 2017 

• ISR e ISE - Inspeções de Segurança Regular e Especial 

– Regular: Identifica e avalia eventuais anomalias que afetem as condições de 
segurança e de operação da barragem, devendo ser realizada, regularmente; 

– Especial: Avaliar as condições de segurança em situações específicas; 

 

• RPSB - Revisão Periódica de Segurança de Barragem 

– Diagnosticar o estado geral de segurança da barragem, considerando o estado 
atual com os critérios de projeto e indicar as ações a serem adotadas; 

 

• PAEBM - Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração 

– Situações de emergência em potencial e ações a serem executadas nesses 
casos; 



Política Nacional de Segurança de Barragens  
Lei Nº 12.334 de 20 de Setembro de 2010 

• Objeto 
– Determinar padrões de segurança de maneira a reduzir a possibilidade de 

acidente e suas consequências; 
 

– Regulamentar as ações a serem adotadas nas fases de planejamento, 
projeto, construção, primeiro enchimento e operação; 
 

– Promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de 
segurança; 

 

– Classifica a categoria de risco em alto, médio ou baixo, em função das 
características técnicas, do estado de conservação do empreendimento e 
do potencial de perdas de vidas humanas e dos impactos econômicos, 
sociais e ambientais. 

 

 

 



Barragem do Córrego do Feijão - Brumadinho 

Fonte: http://vidadiaria.com.br/  

– O relatório de segurança realizado após  

rompimento da barragem do fundão  em  

Mariana, há 03 anos, já apontava 45  

barragens com o risco de rompimento; 

 

– Segundo o presidente da Vale, os estudos e laudos  

recentes não apresentaram indicação de risco iminente; 

 

– Verificou-se uma subavaliação de risco 

• Estudos de avaliação realizados   

• Critérios de monitoramento 

 

 

 

 

 

http://ecoguia.cm-mirandela.pt/
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