ESTUDO TÉCNICO
Brasília, 05 de abril de 2019.
TÍTULO: Diagnóstico de Segurança das Barragens Brasileiras
ÁREA: Desenvolvimento Territorial – Proteção e Defesa Civil/ Estudos Técnicos
REFERÊNCIA: Lei 12.334/2010; Resolução CNRH nº 178/2016

PALAVRAS-CHAVE: 1. Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB). 2. Conselho Nacional
de Recursos Hídricos (CNRH). 3. Relatório de Segurança de Barragens (RSB).
4. Entidades Fiscalizadoras. 5.Gestão Hídrica. 6. Desastre Mariana/MG. 7.
Desastre Brumadinho/MG. 8. Categoria de Alto Risco e Danos Associados.

1. INTRODUÇÃO
Criado em 2010, o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (Snisb
- Lei 12.334/2010), sob a coordenação na Agencia Nacional de Águas – ANA, com o objetivo
de prevenir desastres. Porém, quando empreiteiros não seguem as normas de segurança de
barragens, desastres como dos Municípios de Mariana e Brumadinho (MG) podem continuar
a ocorrer em qualquer lugar do país.
No dia 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem 1, do complexo da Mina do
Feijão, no Município de Brumadinho/MG, localizado na região metropolitana de Belo
Horizonte a cerca de 60 km da capital mineira. O desastre provocou um derramamento de
lama contendo 13 milhões de m³ de rejeitos de minério afetando diretamente a zona
administrativa da Vale, várias comunidades próximas, assim como o Rio Paraopeba, situado
na Bacia do Rio São Francisco.
A calamidade ocorreu três anos após o rompimento da barragem do Fundão, localizada no
Município de Mariana/MG, até então considerado o maior desastre ambiental da história do
país. Isso, pois a tragédia de Mariana evidencia o potencial de alto riscos e danos das
barragens de rejeito. Nesse caso, foram despejados 62 milhões m³ de rejeitos de minério de
ferro no meio ambiente, com 19 mortos e 1.500 pessoas afetadas em um total de R$ 20
bilhões em prejuízos para o Município.
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Quadro 1: Consequências do Desastre de Mariana/MG

 Despejou 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro no meio
ambiente;
 19 mortos;
 A lama tóxica causou danos irreversíveis à biodiversidade da região;
 O solo da área atingida ficará infértil para sempre;
 Contaminou o leito do Rio Doce, um dos maiores rios da região;
 Sudeste, responsável pelo abastecimento de água para Munícipios dos Estados
de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo;
 Mortandade de 11 toneladas de peixes;
 Considerado o pior desastre ambiental de todos os tempos no Brasil;
 Prejuízos econômicos públicos e privados no agronegócio, pecuária e indústria;
 Suspensão de serviços como pesca e turismo;
 Danos humanos;
 Danos materiais;
 Deslizamentos de terra,
 Alagamentos, inundações e enxurradas
 Contaminação e exaurimento de recursos hídricos;
 Suspensão de serviços essenciais;
 Degradação ambiental.
Fonte: CEDEC/MG, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM

Por esse motivo, a CNM elaborou esse estudo para evidenciar que no Brasil existem 24.092
barragens registradas e catalogadas no Brasil, mas a grande maioria, 18.403 barragens estão
sem nenhuma informação sobre os riscos e danos potenciais que o rompimento pode causar.
2. BARRAGENS NO BRASIL
De acordo com o relatório anual de 2017 divulgado pela ANA no final de 2018, das 24.092
barragens, o total de 10.774 estão localizadas no Estado do Rio Grande do Sul, o que
corresponde a 44% do total. Já em São Paulo, existem 7.375 barragens, o que corresponde
a 30,6%. Portanto, a soma total de ambos Estados é de 18.149 barragens, correspondendo
a 75,3% do total.
Desse modo, a CNM destaca que compete à União, por meio da ANA, organizar, implantar e
gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB); (Incluído
pela Lei nº 12.334, de 2010), XXI - promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de
barragens; (Incluído pela Lei nº 12.334, de 2010), XXII - coordenar a elaboração do Relatório
de Segurança de Barragens.
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Ao agir assim, a União deve atender aos objetivos da PNSB, dentre os quais é 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.
De acordo com a Agência Nacional de Águas – ANA, as coletas de informações dependem
da iniciativa e da colaboração dos órgãos estaduais competentes, devidamente integrados
com as demais empresas proprietárias responsáveis pela operacionalização dessas
barragens espalhadas por todo território nacional.
Não se pode evitar que os desastres ocorram sem o mínimo de gestão, é preciso prevenir e
monitorar para que desastres como de Mariana não ocorram mais, pois dependendo de sua
dimensão, os efeitos negativos de um rompimento ou transbordamentos de uma barragem
decaem diretamente sobre os Municípios causando danos e prejuízos econômicos, materiais,
ambientais e humanos.
Ante o exposto, o objetivo deste estudo é apresentar informações e dados importantes acerca
da segurança das barragens espalhadas por todo país. Vale destacar que parte das
informações apresentadas neste estudo estão contidas no Relatórios de Segurança de
Barragens/2016 e 2017, elaborados e divulgados pela Agência Nacional de Águas - ANA.
Acesse os Relatórios de Segurança de Barragens/2016 e 2017 respectivamente no portal
eletrônico Agência Nacional de Águas – ANA por meio dos links:
http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/relatorio-anual-de-seguranca-de-barragem/rsb2016/relatorio-de-seguranca-de-barragens-2016.pdf
http://www3.ana.gov.br/portal/ANA/noticias/45-barragens-preocupam-orgaosfiscalizadores-aponta-relatorio-de-seguranca-de-barragens-elaborado-pela-ana/rsb2017.pdf

3. LEGISLAÇÃO E CONCEITOS: SEGURANÇA DE BARRAGENS
A Lei 12.334/2010 criou o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens
e estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, sobre os quais a CNM destaca
informações e conceitos a seguir:
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Quadro 2 – Legislação: Segurança de Barragens – Lei 12.334/2010

LEGISLAÇÃO
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 resíduosindustriais,
cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens
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. 3º São objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB):
O Art.7º § 2º define que 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.
Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM

Cabe ressaltar que a PNSB aplica-se somente a barragens 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);
II - capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³ (três milhões de metros
cúbicos);
III - reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis;
IV - categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, sociais,
ambientais ou de perda de vidas humanas,
Ademais, é importante que os gestores locais conheçam os fundamentos da PNSB, dentre
eles a determinação de que 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. Destaca-se ainda, a realização do trabalho de
conscientização e preparação da população que deve ser estimulada a participar, direta ou
indiretamente, das ações preventivas e emergenciais.
Não obstante, a CNM considera fundamental evidenciar que o empreendedor é o responsável
legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o desenvolvimento de ações para garanti-la.
Nesse caso, as barragens existentes no Brasil podem ter empreendedores públicos e
privados, mas a fiscalização é de competência apenas dos Entes da Federação.
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Quadro 3 – Conceitos básicos acerca das barragens

CONCEITOS
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.
Reservatório: acumulação não natural de água, de substâncias líquidas ou de mistura de líquidos
e sólidos.
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.
Órgão fiscalizador: autoridade do poder público responsável pelas ações de fiscalização da
segurança da barragem de sua competência.
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.
Plano de Segurança da Barragem: instrumento da PNSB de implantação obrigatória pelo
empreendedor, cujo objetivo é auxiliá-lo na gestão da segurança da barragem.
Revisão Periódica: parte integrante do Plano de Segurança da Barragem, tem o objetivo de verificar
regularmente o estado geral de segurança da barragem e deve indicar as ações a serem adotadas
pelo responsável pela barragem para a manutenção da segurança.
Acidente: comprometimento da integridade estrutural com liberação incontrolável do conteúdo de
um reservatório ocasionado pelo colapso parcial ou total da barragem ou de estrutura anexa.
Incidente: qualquer ocorrência que afete o comportamento da barragem ou estrutura anexa que, se
não for controlada, pode causar um acidente.
Dano potencial associado à barragem: dano que pode ocorrer devido a rompimento, vazamento,
infiltração no solo ou mau funcionamento de uma barragem.
Categoria de Risco: aspectos da própria barragem que possam influenciar na probabilidade de um
acidente: aspectos de projeto, integridade da estrutura, estado de conservação, operação e
manutenção e atendimento ao Plano de Segurança.
Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM

3.1. Órgãos fiscalizadores do SNISB
Deste modo, o Art. 5º da Lei 12.334/2010, estabelece várias competências a serem
executadas pelos empreendedores públicos e privados, pelos órgãos fiscalizadores das
Administrações públicas dos Estados e do Governo Federal, cada qual com suas
atribuições específicas, dentre elas: realizar ações continuadas de:
a) Empreendedores:
 Manutenção, monitoramento e prevenção de acidentes;
 Reponsabilidade legal pela segurança da barragem;
 registro de dados;
 elaboração de ações de planos de emergência;
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 inspeções e revisões periódicas da segurança da barragem.
Os empreededores devem ainda solicitar à sua entidade fiscalizadora a outorga ou
autorização para o barramento planejado, em projeto, construção, icncuindo também as
barragens já existentes.
b) Órgão Fiscalizador:
 Garantir a devida execução da Política Nacional de Segurança de Barragens PNSB;
 Fiscalizar (estaduais e federais) as condições de segurança das barragens sob
sua jurisdição;
As atribuições da PNSB são distribuídas entre os órgãos estaduais de recursos hídricos e
meio ambiente, a Agência Nacional Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de Mineral
(ANM), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
e a Agência Nacional de Águas – ANA.
De acordo como o SNISB, todos os órgãos envolvidos na PNSB, devem trabalhar de forma
articulacada no sentindo de estabelecer e publicar normativas que contêm obrigações e
responsabilidades tanto dos empreendedores quanto dos órgão fiscalizadores, como por
exemplo, a classificação das barragens de mineração, deliberadas pela Lei Nº 12.334, de 20
de setembro de 2010 que é de competencia da Agência Nacional de Mineração - ANM.
Ainda de acordo com a lei, a responsabilidade de fiscalizar se divide entre quatro grupos, de
acordo com a finalidade da barragem:
1) barragens para geração de energia, fiscalizadas pela Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel);
2) para contenção de rejeitos minerais, fiscalizadas pelo ANM;
3) barragens para contenção de rejeitos industriais, sob responsabilidade do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e órgãos
ambientais estaduais; e
4) de usos múltiplos, sob fiscalização da Agência Nacional de Águas (ANA) ou de órgãos
gestores estaduais de recursos hídricos.
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Importante: Em hipótese alguma, as ações de prevenção e a devida manuntenção das
barragens devem ser ignoradas. Isso, pois, se bem executadas, de fato garantem que o
Município e sua população suportem de forma eficaz e eficiente os futuros efeitos
negativos provocados por um desastre decorrente do rompimento de uma barragem, de
modo a minimizar os danos e prejuízos humanos, econômicos, ambientais e materiais.

4. QUANTIDADE DE BARRAGENS NO BRASIL EM 2017
De acordo com o relatório anual de 2017 divulgado pela ANA, existem no Brasil, 24.092,
barragens cadastradas, conforme demonstrado no gráfico abaixo:
Gráfico 1: Quantidade total de Barragens catalogadas 2016 x 2017
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Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM

Comparado ao último relatório/2016 que apresentava 22.920 catalogadas, o relatório de 2017
apresenta um aumento de quase 5% barragens. Desse total, tem-se:


10.774 estão localizadas no Estado do Rio Grande do Sul o que corresponde a 44,7%
do total;



São Paulo com 7.375 barragens, correspondendo a 30,6%.
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Vale destacar ainda, que a soma total de ambos estados é de 18.149 barragens
correspondendo a 75,3% do total, conforme demostra o quadro abaixo:

Quadro 4 – Total de Barragens catalogadas

Região
Norte

Nordeste

Centro-Oeste

sudeste

Sul

QUANTIDADE DE BARRAGENS CATALOGADAS PELO SNISB POR ESTADO
UF
Quantidade
AC
58
AM
33
AP
23
PA
263
RO
137
RR
16
TO
634
AL
91
BA
426
CE
190
MA
84
PB
499
PE
477
PI
38
RN
552
SE
32
DF
92
GO
215
MS
445
MT
324
ES
60
MG
571
RJ
75
SP
7.375
PR
461
RS
10.774
SC
147
Total
24.092

Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM

Nesse contexto, cabe detalhar mais informações sobre o Rio Grande do Sul, incluindo ações
de segurança de barragens. De acordo com a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Sema), no final de dezembro de 2017 foi publicada portaria detalhando o
regramento do Plano de Segurança de Reservatórios de Acumulação de Água - Açudes e
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Barragens e sua revisão periódica (Portaria 136/2017). A CNM destaca a importância do
referido plano e de sua revisão, pois é um dos instrumentos de implementação da Política de
Segurança de Barragens.
A Sema informou1 ainda que é responsável pela fiscalização dos reservatórios de água que
estejam sujeitos ao processo de Outorga do Uso da Água, excetuando-se aqueles cujo uso
preponderante seja a geração de energia elétrica, cujo potencial de geração é concedido pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Já a Fundação Estadual de Proteção
Ambiental (Fepam) é responsável pelas barragens de resíduos industriais e o Departamento
Nacional de Produção Mineral (DNPM) pelas barragens de rejeitos de mineração.
Conforme os dados da ANA evidenciaram, o Rio Grande do Sul é o estado com maior número
de reservatórios artificiais de água do Brasil, mas de acordo com a Sema a grande maioria
são obras privadas. No Sistema de Outorga da Sema existem mais de 18 mil cadastros
concluídos de reservatórios, sendo dois mil barragens e mais de 16 mil açudes.
Ademais, sobre os riscos das barragens, a CNM destaca que a Sema informou também ter
realizado uma pré-classificação do risco destas obras, com base nos projetos entregues no
Departamento de Recursos Hídricos (DRH), onde cerca de 1.500 carecem de atenção
especial por terem um índice de Dano Potencial Associado alto. Com relação às ações de
prevenção, a CNM evidencia que o DRH da Sema, realizou nos anos de 2016 e 2017,
capacitações em todo o Estado tendo como público alvo os responsáveis técnicos pelos
empreendimentos e os servidores de órgãos ambientais.
Por fim, destaca-se ainda que a partir da entrada em operação do Sistema de Outorga de
Água do Rio Grande do Sul (SIOUT), a pré-classificação será realizada automaticamente,
aumentando o controle e o conhecimento sobre essas obras e a segurança de pessoas,
animais e infraestrutura pública.
Ante o exposto, além das barragens citadas, de acordo com o SNISB, as barragens
catalogadas possuem diversas finalidades de uso, como por exemplo:



1

hidrelétricas;
rejeitos de Minério e Industrial;
industrial;




irrigação;
abastecimento de água para
consumo humano e animal;

http://www.sema.rs.gov.br/mais-um-passo-para-a-seguranca-de-barragens
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abastecimento hidroagrícola;
aquicultura;
Lazer e recreação;
Combate à seca;
dessedentação;

proteção do meio ambiente;
perenização;
piscicultura,
regularização de vazões;
entre outros.

Gráfico 2: Quantidade de barragens catalogadas pelo SNISB por estado
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5. BARRAGENS CATEGORIA DE RISCO E DANO POTENCIAL ASSOCIADO
O SNISB se configura como um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e
recuperação de suas informações, devendo contemplar barragens em construção, em
operação e desativadas.
Assim, o SNISB tem a competência de informar os tipos de barragens existentes no Brasil e
suas categorias de riscos, porém, de acordo com a ANA, atualmente, não existe no SNISB
um número real das barragens no Brasil, uma vez que existem barragem que ainda faltam
ser cadastradas. Este é mais um dos possíveis motivos para que a fiscalização e o controle
não sejam executados de forma adequada pelos órgãos estaduais e federais competentes.
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5.1. Acidentes e incidentes envolvendo barragens entre 2015 a 2016
Dentre várias outras dificuldades, estes são apenas alguns possíveis dentro de uma série de
fatores internos e externos que somados, contribuem para que desastres ocorram, conforme
destacado abaixo:














falta de manutenção;
erosões;
omissão;
barragens clandestinas;
transbordamentos;
inexistência de fiscalização;

inexistência de prevenção;
sem monitoramento;
obras mal executadas;
falhas de infraestrutura;
ausência do plano de segurança;
Problemas de drenagem, etc.

Tabela 1 – Acidentes e incidentes envolvendo barragens entre 2015 e 2016_Relatório Anual da ANA_2016

Histórico de Acidentes e Incidentes de Barragens 2015 e 2016
Nº

UF

Município

1

AL

Rio Largo

Nome da
Barragem
Canoas

2

AL

Junqueiro

Bosque IV

3

AL

Junqueiro

4

AL

5

AL

6

AL

Teotônio
Vilela
Teotônio
Vilela
São Sebastião

São
Francisco
Prado

Data da
ocorrência
01/03/2016

Mortes
0

Nº de
afetados
0

02/03/2016

Alto Grande

Insuficiência no
Vertedor
Insuficiência no
Vertedor
Insuficiência no
Vertedor
Insuficiência no
Vertedor
Insuficiência no
Vertedor
Rompimento

Não informado

0

0

Não informado

01/09/2016

0

0

Não informado

01/09/2016

0

0

Não informado

01/09/2016

0

0

Não informado

01/09/2016

0

0

Não informado

7

BA

Araci

04/01/2016

0

Não informado

Galgamento parcial

06/12/2016

0

Não
informado
0

8

BA

9

GO

Botuporã

Botuporã

Itaberaí
Mariana

Fazenda
Felícia
Fundão

Rompimento

20/02/2016

0

Não informado

Rompimento

05/11/2015

19

Não
informado
1.500

10

MG

11

MG

Mariana

Germano

Fissuras/Trincas

13/11/2015

0

12

MG

Mariana

Santarém

Fissuras/Trincas

13/11/2015

0

13

MG

Rio Doce

Transbordamento

06/11/2015

0

14

MG

Brumadinho

UHE
Risoleta
Neves
Dique B3

Anomalia em talude

02/03/2016

0

15

MG

Itabira

Itabiruçu

Anomalias estruturais

18/02/2015

16

MS

Caarapó

Rompimento

06/12/2015

17

PB

Areia

Anomalias estruturais

18

PB

Areia

Balneário
Ayrton
Senna
Chá dos
Pereiras
Saulo Maia

Não
informado
Não
informado

Gulandin
Piauí

Causa/Anomalia
Erosão no vertedor

Problemas de
drenagem

Prejuízos R$

Não informado

20.000.000.000

Não
informado
Não
informado
Não
informado

Não informado

0

Não informado

0

0

Não informado

0

Não
informado

Não informado

0

0

Não informado

0

0

Não informado

Não informado
Não informado
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PE

Surubim

Jucazinho

Fissuras/Trincas

12/02/2016

20

PR

24/08/2016

RO

Fazenda
Guavirova
Capa Zero

Rompimento

21

União da
Vitória
Castanheiras

Percolação

22

TO

Estado do
Tocantins

Taboca

Anomalia em talude

Não
informado
26/07/2016

Não
informa
do
1

Não
informado

52.000

1

Não informado

0

0

Não informado

0

0

Não informado

20

1.501

20.000.052.000

Total

Fonte: Agência Nacional de Águas, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM



Ante o exposto, os registros oficiais apontam que entre 2015 e 2016 foram registrados:

a) 22 acidentes e incidentes envolvendo barragens em todo Brasil; desse total, apenas
dois informaram os prejuízos financeiros, foram os Municípios de:
 Mariana/MG com R$ 20 bilhões e;
 Surubim/PE com o rompimento de barragem de Jucazinho, com R$ 52 mil
respectivamente em prejuízos sendo o Departamento Nacional de Obras Contra
as Secas – DNOCS o empreendedor responsável, que infelizmente envolveu
uma vítima fatal;
b) Total de R$ 20.000.052.000,00 em prejuízos financeiros e econômicos.
Observação: De acordo com a Tabela 1, os demais empreendedores informaram que
ocorreram acidentes, porém não houve registro de prejuízos econômicos significativos.
5.2. Acidentes e incidentes envolvendo barragens em 2017
O Relatório Segurança de Barragens de 2017, os empreendedores registraram 17 acidentes
e incidentes no SNISB em 2017, conforme demonstrado na tabela abaixo:
Tabela 2 - Acidentes e incidentes envolvendo barragens_Relatório ANA_2017

Acidentes e incidentes com barragens ocorridos em 2017
Nº

UF

Data

Evento

Nome da Barragem

Empreendedor

1
2

RS
PE

06/01/2017
16/02/2017

Acidente
Acidente

Rincão dos Kroeff
Cacimba Nova

3

PE

03/03/2017

Acidente

Barreiros

Não Informado
Ministério da
Integração
Nacional
Ministério da
Integração
Nacional

Órgão
Fiscalizador
SEMAS/RS
ANA

Causa

ANA

Percolação pela
fundação

Cheia
Percolação pela
fundação
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4

MS

01/12/2017

Acidente

Lageado

Luciano
Loureiro
Prefeitura de
São José de
Caiana
Tamboril
Energética

IMASUL/MS

Galgamento

5

PB

07/03/2017

Incidente

Açude dos Irmãos

AESA/PB

Ferrous
Resources do
Brasil/S.A
Ferrous
Resources do
Brasil/S.A
Desconhecido

ANM

Casa da Pedra

CSN Mineração
S.A.

ANM

Incidente

PCH Rodulf

Heidrich &
Heidrich Ltda

ANEEL

12/08/2017

Incidente

PCH Verde 4A

ANEEL

05/10/2017

Incidente

Capané

Phenix
Geração de
Energia S.A.
IRGA-RS

Vertedor
insuficiente quase
causou galgamento
Rompimento parcial
de membrana PEAD
e aterro na margem
esquerda
Recalque após
remoção de
rejeitos/sedimentos
Recalque após
remoção de
rejeitos/sedimentos
Vertedor
insuficiente quase
causou galgamento
Surgências após
elevação do nível da
água do
reservatório
alterado
Pequeno
rompimento em
junta de dilatação
Vazamento dentro
da casa de força

6

GO

10/03/2017

Incidente

PCH Tamboril

7

MG

08/05/2017

Incidente

Conjunto de Baias
VIGA

8

MG

23/05/2017

Incidente

Conjunto de Baias
VIGA

9

AL

05/06/2017

Incidente

Pindoba

10

MG

11/07/2017

Incidente

11

SC

01/07/2017

12

MS

13

RS

ANEEL

ANM

SEMARH/AL

SEMA/RS

excesso de
percolação
14 ES
16/12/2017 Incidente Água Limpa
Prefeitura de
AGERH/ES
Material carreado
Jaguaré
obstruindo vertedor
Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM

Observação: A ANA não informou os danos e prejuízos causado por essas ocorrências.
5.3. Órgão federal fiscalizador das barragens de mineração
Tendo em vista os grandes prejuízos causados pelo desastre no Município de Mariana/MG
em 2015, a CNM destaca que a Agência Nacional de Mineração – ANM, criou em 17 de maio
de 2017, o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração e o Sistema Integrado de Gestão
em Segurança de Barragens por meio da Portaria nº 70.389.2

2
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Deste modo, de acordo com a Portaria supracitada, compete à ANM, no âmbito de suas
atribuições, fiscalizar as atividades de pesquisa e lavra para o aproveitamento mineral e a
segurança das barragens destinadas à disposição de rejeitos resultantes destas atividades,
desenvolvidas com base em títulos outorgados pela própria autarquia e pelo Ministério de
Minas e Energia – MME.
5.4. Classificação dos níveis das barragens de riscos e danos associados
Vale ressaltar que a Lei 12.334/2010, estabelece que todas barragens registradas no Brasil
dentro de suas especificações devem estar devidamente classificadas quanto aos níveis de
riscos e danos associados que são caraterizadas como: alto, médio e baixo.
Assim, de acordo com o Relatório Nacional de Segurança das Barragens 2017, os quadros
abaixo mostram a quantidade destas barragens de risco pelo país catalogadas pelo Sistema
Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB):
Gráfico 3: Quantidade Barragens Categoria De Riscos - CRI de Nível Alto - Por UF_ Relatório de Seguranças de
Barragens 2017_ANA
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221

205

150
100

100
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1
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31 22 3

15 1

0
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Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM
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De acordo com a tabela, ao todo são 1.124 barragens classificadas quanto à Categoria de
Risco – CRI de nível alto, das quais:
a) PB em primeiro com 405 correspondendo a 36% do total e;
b) RN em segundo com 221, correspondendo a 19,6% do total.
Importante!
A CNM chama atenção acerca da diminuição do número de barragens CRI de nível alto entre
os Relatórios de 2016 e 2017, o anterior apresentava um registro de 3.691 barragens, desse
modo, verifica-se uma queda de 30,4%.

Gráfico 4 - Quantidade barragens dano potencial associado - DPA - por estado_ Relatório de Seguranças de
Barragens 2017_ANA
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Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM

De acordo como o gráfico acima, 2.986 barragens estão classificadas como Dano Potencial
Associado – DPA, nível alto, assim, destaca os Estados que possuem o maior número destas
barragens cadastradas:
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1) RS: 1.097, correspondendo 36,7% do total;
2) BA: 316, correspondendo 10,5% e;
3) MG: 274, correspondendo 9,1%.
Importante!
A CNM chama atenção que assim como ocorreu no caso das barragens CRI nível alto, acerca
da diminuição do número de barragens DPA nível alto é bem maior que as CRI, ou seja, entre
os Relatórios de 2016 e 2017, o anterior apresenta um registro de 4.159 barragens, desse
modo, verifica-se uma queda de quase 72%.
Deste modo, vale ressaltar a importância do SNISB3 ter criado um cadastro consolidado de
informações sobre barragens, cuja inserção dos dados está sob a responsabilidade de cada
entidade ou órgão fiscalizador de segurança de barragens no Brasil.
Seu objetivo é registrar as condições de segurança de barragens em todo o território nacional,
dispondo de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações de barragens
em diferentes fases de vida (construção, operação ou desativadas), para diferentes usos e
com diversas características técnicas. Trata-se de um instrumento da Política Nacional de
Segurança de Barragens, estabelecida pela Lei nº 12.334/2010. As diretrizes para atuação
do SNISB foram dispostas na Resolução CNRH nº 144/2012.
No primeiro momento o foco do SNISB são barragens com informações mínimas necessárias
à gestão da segurança, como altura, volume e empreendedor identificado por meio de ato de
autorização de cada entidade ou órgão fiscalizador de sua segurança.
Os empreendedores das barragens são os responsáveis legais pela segurança da barragem,
e devem manter atualizadas as informações relativas às suas barragens junto à respectiva
entidade fiscalizadora.
5.5. Levantamento das barragens de sem classificação
Outro dado preocupante é que das 24.092 barragens registradas pela ANA, 18.403 não têm
nenhuma informação quanto ao tipo de classificação de risco, o que corresponde a 76,3% do
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total, conforme a tabela abaixo, é possível verificar a quantidade destas barragens por
Estado:
Tabela 2 - Barragens sem classificação de riscos por Estado – Relatório_Segurança_Barragens_ANA_2017

BARRAGENS SEM CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS POR ESTADO
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

UF

QUANTIDADE

Nº

UF

QUANTIDADE

AL
0
14
PE
17
AM
12
15
PI
3
BA
9
16
PR
345
CE
60
17
RJ
0
DF
29
18
RN
289
ES
10
19
RO
0
GO
137
20
RR
4
MA
49
21
RS
9.349
MG
1
22
SC
31
MS
195
23
SE
1
MT
1
24
SP
7.171
PA
76
25
TO
582
PB
32
TOTAL: 18.403
Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM

O Estado do Rio Grande do Sul, seguido de São Paulo, apresentam o maior número de
barragens sem informações acerca da categoria de risco, com 9.349 e 7.171
respectivamente, deste modo, ambos representam a 89,7% do total demonstrado no quadro
acima.
O mais preocupante, é que um desastre semelhante ao que ocorreu em Mariana pode ocorrer
a qualquer momento, haja vista os empreendedores devem sempre executar e cumprir com
rigor toda a legislação imposta pelo Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB).
Assim, é necessário que os fiscalizadores cobrem sempre dos empreendedores a elaboração
do Plano de Segurança da Barragem, além de executar todas ações em prol da segurança
da barragem, também devem apresentar todos os relatórios de forma periódica conforme
estabelecido pelo órgão fiscalizador de todas ações de prevenção de riscos, manutenções e
reparos, simulados, etc.

6. BARRAGENS POR ESTADOS - CATEGORIA DE RISCOS ALTOS E DANOS
ASSOCIADOS ALTOS
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O SNISB estabelece que todos empreendedores informem a categoria de riscos sob sua
gestão, além da estarem devidamente registradas, (os tipos de categorias de segurança de
barragens, estão explicitadas a partir página 14, item 4.2.). Porém, ainda de acordo com o
relatório, o número de barragens espalhadas pelo país é desconhecido, pois muitas operam
de forma clandestina, e um dos principais motivos é que em sua maioria estão dentro de
propriedades privadas.
Importante: Destaca-se essas estão devidamente cadastradas pela Agência Nacional de
Água – ANA.
Deste modo, dentro do SNISB também estão catalogadas as “Barragens de Categoria de
Risco em conjunto com as de Danos Associados”, ou seja, elas são as que possuem maiores
vulnerabilidades estruturais, aumentando o risco de entrarem em colapso. O quadro abaixo
mostra a quantidade delas por estado e por tipologia de uso.
Tabela 4 – Quantidade de Barragens por Estados: Categoria de Riscos Altos e Danos Associados
QUANTIDADE DE BARRAGENS POR ESTADOS: CATEGORIA DE RISCOS ALTOS E DANOS ASSOCIADOS ALTOS POR
TIPOLOGIA DE BARRAGEM
UF

Rejeitos de
mineração

Irrigação

Abastecimento
Água

Combate à
seca

Dessedentação

Outros

Não
informado

Total de
Barragens

AL

0

7

0

0

0

0

0

7

BA

0

39

129

0

0

14

5

187

CE

0

0

9

0

0

1

0

10

DF

0

0

0

0

0

0

0

0

ES

0

1

1

0

0

0

0

2

MA

0

0

0

0

0

1

0

1

MG

4

1

0

0

0

0

0

5

MS

0

0

0

0

3

9

0

12

MT

1

0

0

0

0

0

0

1

PA

0

2

1

0

0

2

0

5

PB

0

32

103

0

1

29

2

167

PE

0

3

40

14

0

5

1

63

PI

0

1

6

0

0

5

1

13

PR

0

0

0

0

0

18

0

18

RJ

0

0

1

0

0

1

0

2

RN

0

6

143

0

62

8

0

219

RO

0

0

0

0

1

1

0

2

SC

1

0

0

0

0

0

0

1

SE

0

1

1

0

0

1

1

4
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SP

0

0

0

0

0

1

0

1

TO
Total por
categoria

0

3

0

0

0

0

0

3

6

96

434

14

67

96

10

723

Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM

De acordo com a tabela acima, 723 barragens (devidamente cadastradas no SNISB),
apresentam categoria de alto risco e alto dano em potencial associado, ou seja, todas correm
riscos de sofrer algum tipo de ruptura, que podem ocasionar danos ambientais, humanos,
financeiros e materiais, assim, distribuídas por quantidade e por tipo:
1. Abastecimento Água: 434;
2. Irrigação: 96;
3. Dessedentação: 67;
4. Outros: 96;
5. Não informado: 10;
6. Rejeitos: 6;
7. Combate à seca: 14.
Alerta: a CNM destaca que 540 Municípios possuem barragens de categoria com alto risco
de rompimento e alto dano em potencial associado.
6. BARRAGENS DE REJEITOS DE MINERAÇÃO
Conforme demonstra o quadro abaixo, estão cadastradas 790 barragens de rejeitos de
mineração no SNISB:
Tabela 3 - Quantidade de Barragens de Mineração por Estado
AC

0

MS

21

AL

0

MT

63

AM

16

PA

109

AP

13

PB

1

BA

53

PE

0

CE

0

PI

2

DF

0

PR

5

ES

1

RJ

3

GO

15

RN

0

MA

1

RO

28

MG

357

RR

0
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RS

5

SP

80

SC

12

TO

2

SE

3

Total

790

Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM

A tabela 3 também mostra que o Estado de Minas Gerais possui a maior quantidade de
barragens de rejeitos de mineração, com 357, o que corresponde a 45,1% do total de todo
país.
6.1. Levantamento das barragens de Rejeitos de Categoria de Risco Alto e Danos
Associados Altos
Ao todo, foram registradas 10 barragens de rejeitos de alto risco, associada com danos em
potencial, destas, 5 estão localizadas em Minas Gerais, e 1 em Santa Catarina, conforme o
demonstra, com mais detalhes, o quadro abaixo:
Tabela 4 - Quantidade Barragens de Rejeito de Mineração com Categoria de risco e Dano potencial
- Alto
Nº

UF

Município

Nome da Barragem

Uso Principal

Nome do Empreendedor

Órgão fiscalizador

1

MG

OURO PRETO

Água Fria

Contenção

Topazio Imperial

ANM

de rejeitos de

Mineração Comercio e

mineração

Industria Ltda

Contenção

Salinas Gold Mineração

de rejeitos de

Ltda

2

MT

POCONÉ

Barragem 01

ANM

mineração
3

MG

ITABIRITO

Barragem Dique 2

Contenção

Minar Mineração Aredes

de rejeitos de

Ltda.

ANM

mineração
4

MG

RIO ACIMA

Barragem II Mina

Contenção

Engenho

de rejeitos de

Mundo Mineração Ltda.

ANM

Mundo Mineração Ltda.

ANM

mineração
5

MG

RIO ACIMA

Barragem
Engenho

Mina

Contenção
de rejeitos de
mineração
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6

SC

LAURO MULLER

Novo Horizonte

Contenção

Carbonífera Catarinense

de rejeitos de

Ltda

ANM

mineração

Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM

Desta feita, a CNM mais uma vez chama atenção para a Lei Nº 12.334, de 20 de setembro
de 2010, pois estabeleceu no seu artigo 16, § 2, que o órgão fiscalizador deverá implantar o
cadastro das barragens sob sua jurisdição no prazo máximo de 02 (dois) anos, a partir da
data de sua publicação.
Da mesma forma, estabeleceu que cabe ao órgão fiscalizador criar e manter cadastro das
barragens sob sua jurisdição, com identificação dos empreendedores, para fins de
incorporação ao SNISB – Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens,
assim como exigir do empreendedor o cadastramento e a atualização das informações
relativas às barragens de sua responsabilidade.
6.2. Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração
A CNM que a ANM desenvolveu e criou o Sistema Integrado de Gestão de Segurança de
Barragens de Mineração SIGBM4 que possui o objetivo de gerenciar as barragens de
mineração no território nacional.
Desta forma, de acordo o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, os empreendedores
deverão declarar todas as barragens (em construção, em operação e as desativadas) de sua
responsabilidade no SIGBM.
Importante: A CNM chama atenção para a região nordeste, que possui o maior número de
barragens de categoria de alto risco, que em sua maioria, são utilizadas no abastecimento de
água para consumo humano e animal, totalizando 426, com 142 no Estado do Rio Grande do
Norte, seguido da Bahia com 130, e Paraíba com 102 respectivamente.

4

http://www.anm.gov.br/
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7. DESASTRE DE MARIANA/MG
Figura 1: Desastre - Rompimento de Barragem de Rejeitos no Município de Mariana/MG - 2015

Fonte: BBC - Brasil

O rompimento da barragem de Fundão destruiu por completo o distrito de São Bento,
pertencente ao Município de Mariana/MG, foi considerado pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA como um dos os desastres piores
desastre em decorrência de falha humana de maior impacto negativo ambiental no pais da
história e o maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos, com um volume total
despejado de 62 milhões de metros cúbicos.
A lama tóxica chegou ao rio Doce, do qual, sua bacia hidrográfica abarca 230 municípios dos
estados de Minas Gerais e Espírito Santo, o abastecimento de água ficou comprometidos e
deixou a população sem água por semanas, obrigando a defesa civil estadual de Minas e do
Espirito Santo fazer uma forma tarefa de abastecimento de águia por meio de carros pipas e
galões de água.
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Ambientalistas consideraram que o efeito dos rejeitos no mar continuará por pelo menos mais
cem anos, mas não houve uma avaliação detalhada de todos os danos causados pelo
desastre. Segundo a prefeitura do município de Mariana, a reparação dos danos causados à
infraestrutura local deverá custar cerca de cem milhões de reais.
Na época da tragédia, a CNM entrou em contato com a prefeitura de Mariana, e foi informada
que mais de 600 pessoas moravam na região e após a tragédia, muitas ficaram desabrigadas.
A lama destruiu casas e o comércio, levando a região a um verdadeiro colapso. Inclusive o
prefeito de Mariana na época, Duarte Júnior, foi internado com um quadro de estresse, por
estar há vários dias sem dormir em decorrência da alta demanda de problemas gerados pelo
desastre.
A inundação se estendeu por mais de 60 km derrubou árvores, matou animais, contaminou o
solo e arrancou a vegetação. Os serviços essenciais também foram afetados, como o
abastecimento de água e energia foram interrompidos. Além dos graves danos humanos,
ocorreram prejuízos ambientais e no patrimônio histórico, como por exemplo a destruição de
uma igreja do século XVIII.

7.1.

Desastre Brumadinho/MG

No dia 25 de janeiro de 2019, ocorreu o rompimento da barragem 1, do complexo da Mina do
Feijão, no Município de Brumadinho/MG, localizado na região metropolitana de Belo
Horizonte a cerca de 60 km da capital mineira. O desastre provocou um derramamento de
lama contendo 13 milhões de m³ de rejeitos de minério afetando diretamente a zona
administrativa da Vale, várias comunidades próximas, assim como o Rio Paraopeba, situado
na Bacia do Rio São Francisco.
Desde a tragédia de Mariana, a CNM acompanha o desdobramento de barragens em riscos
e busca dar visibilidade ao tema, com mais de 50 notícias publicadas no site da entidade, ao
longo de três anos. As informações estão disponibilizadas no Observatório dos Desastres
Naturais, no site da CNM.
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Figura 2 - Desastre - Rompimento de Barragem de Rejeitos no Município de Brumadinho/MG - 2019

Fonte: BBC - Brasil

O Município de Brumadinho possui 26 barragens de rejeitos de mineração, sendo que a
barragem que rompeu estava classificada como de alto dano em potencial, mas constava
como baixo risco de romper. Ou seja, há que se investigar mais as causas da tragédia e
realizar uma auditoria dos dados do relatório de barragens da ANA.
Em decorrência da velocidade e elevada quantidade de rejeitos que foram lançados no
momento do rompimento forma tão intensas que acabaram formando ondas gigantes de
lama, que saiu destruindo tudo em sua volta tomando grande parte da vegetação local e
causou a morte de diversas espécies de animais.
O Instituto Estadual de Florestas - IFP informou que área possuía uma grande área de Mata
Atlântica e um bioma de elevada biodiversidade. Assim que a lama lançada secar, o solo
ficará muito duro e infértil.
Os rejeitos da mineração também atingiram o rio Paraopeba, que é um dos afluentes do rio
São Francisco que acabaram deixando suas águas imprópria para o consumo humano e
animal, a quantidade de oxigênio do rio foi comprometida, ocasionando uma enorme
mortandade de animais e plantas aquáticas.
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Danos Humanos
Como nenhum sinal de alerta foi emitido, centenas de pessoas, inclusive funcionários da
barragem e da população que morava em suas proximidades foram totalmente pegos de
surpresa e não conseguiram deixar área afetada a tempo.
De acordo com a Coordenadoria Estadual de Proteção Civil de Minas Gerais - CEDEC/MG,
o rompimento da barragem de Brumadinho provocou um dos maiores desastres sociais de
todos os tempos no Brasil.
De acordo com boletim de 05/04/2019 divulgado pela Coordenadoria Estadual de Proteção e
Defesa Civil de Minas Gerais – CEPDEC/MG:
 221 óbitos confirmados;
 75 desaparecidos;
 395 localizados;
Reconhecimento federal de anormalidade
No dia 26 de janeiro de 2019, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu
em rito sumário Estado de Calamidade Pública em Brumadinho/MG.
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8. OBSERVATÓRIO DOS DESASTRES NATURAIS – MAPA DAS BARRAGENS DE ALTO
RISCO E DANOS ASSOCIADOS
Figura 3 – Mapa contendo todas barragens de alto riscos e danos associados disponível no Observatório dos
Desastres

Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA, elaboração área técnica de proteção e defesa civil da CNM

Conforme demonstrado na imagem acima, a CNM disponibilizou no Observatório dos
Desastres Naturais, um mapa temático contendo todas as barragens de altos riscos e danos
associados, que estão devidamente identificadas, das quais todos poderão ter acesso aos
dados e informações de cada barragem, de forma simples, por exemplo dentro do mapa as
pessoas poderão identificar onde estas barragens estão localizadas por UF e Municípios.
Deste modo, os gestores locais e demais pessoas poderão ainda poderão verificar os
seguintes comandos.
Painel de controle:
a) Onde pode-se selecionar dentro do mapa por UF;
b) O tipo de uso;
c) Órgão Fiscalizador e
d) Tipo de material da qual a barragem foi construída.
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LEGENDA:
a) quantidade total de barragens de alto risco e danos associados;
b) acesso a todas informações como nome da barragem, tipologia, o empreendedor e
material de fabricação.
MAPA
Para acessar de forma rápida as informações de cada barragem, basta clicar com o mouse
dentro dos Municípios destacados em vermelho.
8.1. Barragens e o observatório dos desastres naturais
Todas as informações acerca das barragens no Brasil estão disponibilizadas aos gestores
municipais, no sítio eletrônico da CNM por meio do Observatório dos Desastres Naturais
todas informações e dados importantes acerca da segurança das barragens registradas em
todo país e cadastradas no Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens
(SNISB), regido pela Lei nº 12.334, de 2010.
O objetivo da ferramenta é orientar e dar suporte aos Municípios na identificação das
responsabilidades dos empreendedores quanto a devida execução da gestão de Segurança
de Barragens, com a missão de evitar que desastres iguais ao de Mariana ocorram
novamente.
Assim, as informações completas de todos Municípios que possuem barragens estão
disponíveis no Hot Site da Confederação Nacional de Municípios por meio do Observatório
dos Desastres Naturais, basta acessar o link: www.desastres.cnm.org.br.

8.2. O que é o Observatório dos Desastres
O Observatório dos Desastres é um portal desenvolvido pela CNM para que os gestores
municipais possam acompanhar, monitorar e avaliar a implementação da Política Nacional
de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) nos municípios brasileiros, a partir do levantamento e
compartilhamento de dados e informações das realidades locais.
Dentro do Observatório dos Desastres, a área de proteção e defesa civil da CNM disponibiliza
de forma gratuita todas publicações de estudos e pesquisas voltadas à sensibilização de
gestores, profissionais em proteção e defesa civil e sociedade civil, bem como, à construção
de um arcabouço técnico confiável de críticas e sugestões à PNPDEC e seus instrumentos.
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Por exemplo, a cartilha “Municípios e o Convívio com a Seca”, lançada na XX Marcha 2017
com a finalidade de apresentar propostas de convívio com este evento adverso de modo a
minimizar seus efeitos danosos ligados à crise hídrica que afeta centenas de Municípios todos
os anos.
Para mais detalhes, acesse a Nota Técnica por meio do link:
http://www.cnm.org.br/cms/biblioteca_antiga/NT_22_2014_Cart%C3%A3o_Pagamento_Defesa_Civil.pdf

PLUBLICAÇÕES PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - CNM
Observatório dos Desastres Naturais
www.desastres.cnm.org.br

A CNM atualiza de forma continuada as informações contidas no Observatório dos Desastres,
e a disponibiliza para acesso de todos sem custos. Como por exemplo, a elaboração da Nota
Técnica que explica como os Municípios podem adquirir e utilizar o Cartão de Pagamento de
Defesa Civil (CPDEC) nos casos de calamidades.
9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
As tragédias de Mariana e Brumadinho jamais serão esquecidas, pois tiveram impactos
devastadores, que causaram enormes prejuízos financeiros, materiais, ambientais sem
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precedentes, e causou comoção nacional, com grande repercussão pela mídia nacional e até
internacional.
A CNM sempre será solidária aos afetados por esse terrível desastre, por esta razão, não se
pode mais permitir que um desastre assim ocorra novamente.
Pode-se verificar neste estudo, (páginas 7 e 8) que de acordo com a Agência Nacional de
Águas _ ANA, o Brasil possui 24.092 barragens registradas no Sistema de Segurança de
Barragens - SNISB, destas, 5.459 barragens estão classificadas como Dano Potencial
Associado – DPA, enquanto que 3.543 barragens estão classificadas quanto à Categoria de
Risco – CRI.
Destaca-se que desse total, 18.403 não têm nenhuma informação quanto ao tipo de
classificação de risco, o que corresponde a 80,9% do total, o que é um dado preocupante,
uma vez que não se sabe quais delas podem apresentar algum tipo de risco de rompimento
e quanto de danos elas podem causar aos Municípios dos quais estão inseridas.
Diante do exposto, o objetivo desta pesquisa é de ser mais uma ferramenta de orientação e
colaboração a prevenção de desastres relacionados a rompimento de barragens, do qual irá
repassar aos gestores municipais e aos demais interessados de forma continuada,
informações de dados e orientações acerca da segurança das barragens, da legislação da
Política Nacional de Barragens - PNSB e do Sistema Nacional de Segurança de Barragens SNISB em nosso país, por meio do Observatório dos Desastres Naturais da CNM.
Por fim, a CNM considera fundamental evidenciar que os Municípios saibam cobrar
legalmente do empreendedor da barragem que este execute todos os procedimentos de
manutenção para o a boa conservação de uma barragem, destacando a realização do
trabalho de conscientização e preparação da população que deve ser estimulada a participar,
direta ou indiretamente, das ações preventivas e emergenciais, pois de acordo com a legisção
vigente, o emperrendedor é o responsável pela segurança da barragem, cabendo-lhe o
desenvolvimento de ações de gestão de riscos e prevenção para garanti-la.

Área Técnica de Defesa Civil
defesacivil@cnm.org.br
(61) 2101-6659
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