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• O que é 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;

• Lei nº 12.334/2010 – Política Nacional de Segurança de Barragens

• garantir a observância de padrões de segurança de barragens de maneira a 

reduzir a possibilidade de acidente e suas consequências 

A PNSB SE APLICA A BARRAGENS QUE CONTENHAM PELO MENOS UMA 

DESSAS CARACTERISTICAS

Altura do maciço ≥ 15m

Dano potencial associado 
médio ou alto

Capacidade total ≥ 3.000.000 m³

Reservatório que contenha 
resíduos perigosos



ANEEL

ANA ou órgãos estaduais de RH

ANM

Órgãos Ambientais

USOS MÚLTIPLOS

HIDRELÉTRICA

RESÍDUOS INDUSTRIAIS

REJEITOS DE MINERAÇÃO
SNISB
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44 potenciais 

fiscalizadores

32 efetivamente 

fiscalizadores



O empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem!!!

EMPREENDEDOR

FISCALIZADOR

ABMS - ABGE
ABES – ABRH

Atores envolvidos



Outorgar

Cadastrar

Regulamentar

Classificar

Fiscalizar

A ANA não tem hierarquia sobre os demais fiscalizadores!

Gerir o SNISB

Promover a articulação 
entre fiscalizadores

Elaborar o RSB e 
encaminhar ao CNRH

Recepcionar junto com a 
Defesa Civil denúncias 

sobre barragens (art. 16)

Responsabilidades dos 
órgãos fiscalizadores

Responsabilidades 
adicionais da ANA

Zelar pela implementação da 
Política

Estabelecer diretrizes para 
implementação da Política, 

aplicação de seus instrumentos e 
atuação do SNISB

Apreciar o RSB, fazendo, se 
necessário, recomendações para a 
melhoria da segurança das obras, 

e encaminhá-lo ao Congresso

Responsabilidades do 
CNRH



Atribuição dos Empreendedores (Art. 17)

PSB

Inspeção de 
Segurança

PAE

RPSB

ELABORAR E IMPLEMENTAR!

 Prover os recursos necessários à 
garantia da segurança da 
barragem

 Informar ao órgão fiscalizador 
qualquer alteração que possa 
acarretar redução da capacidade 
de descarga da barragem ou que 
possa comprometer a sua 
segurança

 A barragem que não atender aos 
requisitos de segurança deverá ser 
recuperada ou desativada pelo 
empreendedor, que deverá 
comunicar ao órgão fiscalizador as 
providências adotadas (art. 18).



Alguns dados

• 172.837 massas d’água artificiais no Brasil. (fonte Conjuntura 2018)

• 24.092 barragens constantes em cadastro. (fonte RSB 2017)

• 4.510 barragens submetidas à PNSB. (fonte RSB 2017)

• 4.201 barragens foram classificadas por CRI e 5.459 quanto ao DPA, 

sendo 723 classificadas simultaneamente como CRI e DPA altos. (fonte 

RSB 2017)

• 1.008 barragens inspecionadas, e 780 barragens fiscalizadas. (fonte RSB 

2017)

• 20 órgãos já regulamentaram todos os itens da PNSB, e 6 ainda não 

regulamentaram nenhum



Sistema Nacional de 
Informações sobre 
Segurança de 
Barragens – SNISB

www.snisb.gov.br

http://www.snisb.gov.br/




Manual do Empreendedor

Disponíveis em http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/downloads/publicacoes.

Manual do Fiscalizador

http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/downloads/publicacoes


Capacitação e Comunicação

Classificação de 
Barragens 

Trilha do conhecimento

http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/downloads/capacitacao

Geração de Manchas 
Para Classificação de 
Barragens

Vídeo aulas

http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/downloads/capacitacao


RELATÓRIO DE SEGURANÇA DE BARRAGENS 

Disponível em http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/relatorio-anual-de-seguranca-de-barragem/2017

Informações provenientes dos fiscalizadores

http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/relatorio-anual-de-seguranca-de-barragem/2017


Fiscalizador deve informar 
acidentes ou incidentes!!

0800-6440199
plantaocenad@gmail.com

ACIDENTES



CAPACITAÇÃO – O que é?

É objetivo da PNSB: fomentar a cultura de segurança de barragens (Art 3º VII)

Em elaboração pela ANA: Programa de Capacitação em Segurança de 
Barragens 

Lei 12.334/12

Da Educação e da Comunicação

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:

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

segurança de barragens;

II - elaboração de material didático;

III - manutenção de sistema de divulgação sobre a segurança das barragens sob sua jurisdição;

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 Segurança de Barragens.



Desafios
• Atuação de empreendedores públicos

• Estruturação da Defesa Civil

• Elaboração e implementação do PAE (simulações) 

• Fiscalização: massa crítica nos órgãos gestores (continuidade da equipe), planejamento, 
estrutura

• Investigação de causas de acidentes

• Requisitos CREA/CONFEA

• Capacitação

• Grande quantidade de pequenas barragens (priorizar)

• Parcerias (fiscalizadores, defesa civil, serviço geológico, polícia militar, IBAMA, etc).

• Falta de engenheiros/geólogos especializados em segurança de barragens

• Fortalecimento papel CNRH (ou outra instituição)



“A educação é elemento transformador da 
sociedade. Deve estar a serviço desta e 

atender às suas necessidades”.



Siga anagovbr nas mídias sociais

Obrigada
Fernanda Laus de Aquino

Especialista em Recursos Hídricos

Coordenadora de Regulação de Serviços Públicos e da Segurança de Barragens

Fernanda.aquino@ana.gov.br

(+55)(61) 2109-5389


