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PREFÁCIO 

As COMPDECs em todo o país, não só em Minas 

Gerais, possuem grandes desafios para atuarem 

de forma efetiva na proteção e salvaguarda da 

população vulnerável. Os principais obstáculos 

são i) a falta de uma infraestrutura proporcional 

aos riscos municipais, ii) a falta de uma legislação  

 
específica que crie a carreira de Agente de Defesa Civil, protegendo 

assim os servidores de manipulações políticas degradantes e, por 

último e não menos importante, iii) a falta de profissionais com 

qualificação técnica adequada para assumirem o controle dos riscos 

naturais e tecnológicos nos territórios municipais. 

Os riscos associados às estruturas de barramentos representam 

assunto novo para a maioria das COMPDECs. Muitas não sabem 

como agir perante o problema ou agem de forma equivocada abrindo 

brechas para imputação de responsabilidades cível e até mesmo 

criminal no futuro. As responsabilidades que recaem sobre os 

agentes de Defesa Civil são inúmeras, ao passo que a mesma 

legislação não nos fornece respaldo para auditar, multar, interditar, 

etc. as grandes corporações geradoras dos riscos. Somos obrigados 

a fiscalizar e muitas vezes somos impelidos a fazer uso de denúncias 

à Agência Nacional de Mineração, Ministério Público e suas 

empresas intervenientes auditoras, Juízes, etc. para alcançar os 

nossos objetivos de segurança plena da população. 

De modo geral as Defesas Civis acabam sendo conduzidas pelas 

informações fornecidas pela própria empresa dentro dos PAEBMs. 

Muitas sequer conseguem entender as informações técnicas ali 

contidas, muito menos formular questionamentos e identificar falhas, 

por vezes propositais, contidas dentro dos planos apresentados. As 

COMPDECs tem que parar de aceitar o simples protocolo dos 

PAEBMs em suas sedes. Deve antes criar um protocolo extenso de 

checagem dos documentos a fim de verificar se o mesmo está 

cumprindo integralmente o que é exigido pela Portaria ANM nº 

70.389/2017. Hoje, de forma equivocada, esse check list acaba 

ficando a cargo da ANM quando analisa o quarto volume do PSB, 

Plano de Segurança de Barragem, que é o PAEBM. 

Muito ainda tem que ser alcançado e modificado para podermos 

assumir de forma segura e plena as nossas funções de proteção e 
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checagem dos documentos a fim de verificar se o mesmo está 

cumprindo integralmente o que é exigido pela Portaria ANM nº 

70.389/2017. Hoje, de forma equivocada, esse check list acaba 

ficando a cargo da ANM quando analisa o quarto volume do PSB, 

Plano de Segurança de Barragem, que é o PAEBM. 

Muito ainda tem que ser alcançado e modificado para podermos 

assumir de forma segura e plena as nossas funções de proteção e 

defesa da população vulnerável. Entendo que as empresas 

responsáveis por articularem o poder público para solucionarem 

problemas de segurança da população exposta aos riscos que elas 

mesmas criaram, deveriam ser obrigadas à estruturar 

completamente as COMPDECs da comarca responsável, visto que 

os governos em todas as suas esferas ainda não encaram com a 

devida importância os trabalhos executados pelas Defesas Civis 

Municipais. 

A resistência e perseverança em executar sempre um serviço de 

excelência em nossa área de atuação, mesmo diante de todos os 

contratempos e dificuldades experimentadas, deve ser o foco 

balizador e motivador das nossas ações cotidianas. Com esforço 

coletivo essa realidade poderá ser revertida certamente. “Defesa 

Civil somos todos nós!” 

 

Charles Romazâmu Murta 

Engenheiro Geólogo da COMPDEC de Ouro Preto  
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Esta cartilha apresenta os resultados de uma 

pesquisa de mestrado realizada no Programa de Pós-

Graduação em Engenharia Ambiental (PROAMB/UFOP) 

com apoio das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil 

(COMPDEC) de municípios da região do Quadrilátero 

Ferrífero (QF), Estado de Minas Gerais. 
Por meio da aplicação de um questionário e 

entrevistas foram coletadas as percepções dos agentes 
da Defesa Civil municipal do QF sobre os riscos e as 
ações de planejamento e preparação às emergências 
relacionadas às barragens de mineração instaladas em 
19 municípios da região. 

Destaca-se que diante dos últimos desastres de 
barragens de rejeitos de mineração ocorridos no Estado 
de Minas Gerais, as Defesas Civis locais vêm adotando 
novas práticas e capacitações de seu pessoal voltadas ao 
atendimento a esse tipo de desastre tecnológico.  

As barragens de rejeitos apresentam um importante e 
significativo tipo de risco aos moradores dos munícipios 
mineradores, demandando práticas inovadoras de 
planejamento e ações por parte da Defesa Civil para 
garantir a proteção e máxima integridade das populações 
de jusante dessas estruturas.  

Nesse sentido, essa cartilha oferece aos interessados 
o panorama da percepção dos agentes das COMPDECs 
no âmbito dos riscos e gestão de emergências das 
barragens de mineração localizadas no Quadrilátero 
Ferrífero, Minas Gerais.  
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Risco e Dano Potencial de Barragens 

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 

Civil (COMPDEC) deve gerenciar todos os riscos 

que demandam ações de Defesa Civil dos 

municípios. Dentre os riscos no âmbito do 

município minerador, destacam-se os 

associados a um eventual rompimento de 

barragens.  

 
Assim como em outros tipos de desastres naturais ou tecnológicos, a 

Defesa Civil municipal tem uma função primordial no planejamento e 

gerenciamento de emergências de forma a orientar as ações de 

sensibilização da população, oferecendo uma resposta contingencial 

rápida, devido à proximidade do empreendimento à população 

potencialmente vulnerável num eventual desastre. 

Mais informações sobre a classificação quanto ao Risco e ao Dano Potencial de 
Barragens ver Resolução CNRH n° 143/2012 e Portaria ANM n°70.389/2017 

RISCO                                           
Relacionado a aspectos da própria 

barragem que possam influenciar na 
possibilidade de ocorrência de acidente. 

Características técnicas da estrutura

Estado de conservação da estrutura

Plano de Segurança da Barragem

DANO POTENCIAL ASSOCIADO                                 
Dano que pode ocorrer devido a 

rompimento, vazamento, infiltração no 
solo ou mau funcionamento de uma 

barragem

Volume total do reservatório

Existência de população a jusante

Impacto Ambiental 

Impacto socioeconômico

O protagonismo das Defesas Civis municipais 
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Municípios onde se realizou a pesquisa 

Dos 32 municípios da região do Quadrilátero Ferrífero, Estado de Minas 

Gerais, foram selecionados para estudo aqueles que tinham 

construídas em seu território pelo menos uma barragem de alto Dano 

Potencial Associado (DPA). Após essa seleção, 19 municípios foram 

identificados para realização do trabalho, sendo os seguintes: Ouro 

Preto, Itabira, Nova Lima, Brumadinho, Itatiaiuçu, Congonhas, Mariana, 

Itabirito, Santa Bárbara, Rio Acima, Barão de Cocais, Igarapé, Sarzedo, 

São Gonçalo do Rio Abaixo, Belo Vale, Sabará, Catas Altas, Caeté e 

Jeceaba.  

Em cada município previamente identificado, questionários com 16 

questões foram aplicados aos agentes da Coordenadoria de Defesa 

Civil Municipal (COMPDEC). No mapa a seguir são identificados os 19 

municípios onde os questionários foram respondidos pelos agentes de 

Defesa Civil local. As principais respostas ao questionário estão 

apresentadas nas páginas seguintes.  

 Municípios da região do Quadrilátero Ferrífero onde se realizou a pesquisa  
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Formação profissional dos agentes que 

compõe as COMPDEC  
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Formação  profissional

No Estado de Minas Gerais não há 

exigência legal quanto à formação 

acadêmica dos agentes da Defesa 

Civil, mas eles devem passar por 

capacitações e treinamentos 

específicos ministrados pela 

Coordenadoria Estadual de Defesa 

Civil (CEDEC) no âmbito da Diretoria 

de Ensino (CEDEC, 2017). 

Pela pesquisa, as COMPDECs dos 

municípios de Ouro Preto e Nova Lima 

merecem destaque quanto à formação 

técnica de sua equipe, por serem 

compostas por engenheiros e 

técnicos afins.  

Já as COMPDECs dos municípios de 

São Gonçalo do Rio Abaixo, Rio Acima 

e Congonhas destacam-se pelo apoio 

que têm de profissionais técnicos de 

outras Secretarias Municipais.   
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De onde vêm as informações sobre as 

barragens de mineração úteis para a Defesa 

Civil municipal? 
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Fontes de informação sobre as barragens 

Onde encontrar informações sobre as barragens 

instaladas em seu município? 

Cadastro de Barragens de Mineração disponibilizado pela Agência 

Nacional de Mineração (ANM) em seu site (http://www.anm.gov.br/) 

Inventário das barragens do Estado de Minas Gerais disponibilizado 

pela Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) em seu site 

(http://www.feam.br/monitoramento/gestao-de-barragens) 

A figura mostra que a maioria das Defesas Civis obtêm informações da própria 

mineradora, no entanto entende-se que a obtenção das informações por parte 

das agências fiscalizadoras e órgãos públicos são mais seguras e protegidas 

de interesses conflitantes.  
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A importância e a utilidade dos Planos de Ação 

Emergenciais de Barragens de Mineração (PAEBM) 

Plano de Ação Emergencial (PAE): “é um documento 

formal que identifica possíveis condições de 

emergência em uma barragem e especifica as ações a 

serem seguidas para minimizar a perda de vidas e danos 

à propriedade.” (FEMA, 2013). 

 

 

 

Plano de Ação Emergencial de Barragens de 

Mineração (PAEBM): “é um documento técnico e de 

fácil entendimento elaborado pelo empreendedor, no 

qual estão identificadas as situações de emergência 

em potencial da barragem, estabelecidas as ações a 

serem executadas nesses casos e definidos os agentes 

a serem notificados, com o objetivo de minimizar danos 

e perdas de vida.” (ANM, 2017) 

Principais frases destacadas pelos agentes entrevistados sobre a 
importância do PAEBM 

 

As frase estão condizentes com as atribuições dos agentes de Defesa Civil, 

os quais são capacitados para conhecer e colocar em prática todas as 

ferramentas ligadas a prevenção e respostas a riscos (BRASIL.; 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2017). 
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Itens da legislação

Volume armazenado

Drenagens

Mapa de Inundação

Informações claras e objetivas

Quesitos mínimos para elaboração do PLANCON

Mapeamento e zoneamento do dam break

Parâmetros da Defesa Civil Estadual

Áreas de risco a população

Contato do coordenador do PAEBM

Contatos externos

Fluxograma de ações

Não respondeu

Percepção dos agentes de Defesa Civil quanto a qualidade dos PAEBM 

A função de avaliar a qualidade do PAEBM de fato não é da Defesa Civil, esta 

é dos órgãos fiscalizadores de barragens, como a Agência Nacional de 

Mineração (ANM) e o órgão ambiental do Estado de Minas Gerais. Apesar 

disso, as Defesas Civis, podem verificar se os PAEBM apresentam 

minimamente os itens exigidos pela legislação federal (Portaria ANM 

n°70.389/2017 e Resolução ANM n°32/2020). 

A qualidade dos PAEBM  

Principais parâmetros que os agentes de Defesa Civil acreditam que devem 

compor o Plano de Ação Emergencial de Barragens de Mineração (PAEBM). 
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Estudo de Inundação é um “estudo capaz de caracterizar 

adequadamente os potenciais impactos, provenientes do processo de 

inundação em virtude de ruptura ou mau funcionamento da barragem 

de mineração” (DNPM, 2017). Abaixo visualiza-se duas imagens onde 

são mostradas as inundações decorrentes de uma ruptura, a primeira 

mostra a barragem e a propagação tridimensional da onda ao longo do 

vale de jusante e a segunda mostra a mancha de inundação propagada 

ao longo de um curso d’água em uma imagem de satélite.  

 

 

 

 

 

 

Fotos: Luiz Paniago Neves, 2017. 

Apesar do Estudo de Inundação ser técnico, o seu principal produto é 

o mapa de inundação, instrumento fundamental à Defesa Civil para 

conhecimento das áreas que seriam inundadas e os tempos de 

chegada da onda de rejeitos em um eventual rompimento de uma 

barragem. Além disso, de posse do mapa de inundação, a Defesa Civil 

tem as principais informações para planejar os exercícios simulados e 

validar os tempos de contingenciamento e das rotas de fugas previstas.  

Mesmo não sendo atribuição da Defesa Civil avaliar a qualidade desses 

estudos, conhecer os itens mínimos que ele deve abordar e saber como 

sua construção influencia na qualidade do mapa de inundação e de 

suas informações, pode ser um diferencial nas ações de planejamento 

de emergência. 

 

 

 

Os Estudos de Inundação  

(Estudos de dam break) 
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•Estudos hidrológicos (cheia natural)

•Modo de falha (se é compatível com o
método construtivo)

•Formação da brecha e volume de
rejeitos mobilizado

Definição do hidrograma 
de ruptura

(Gráfico dos volumes da 
onda de ruptura)

•Geometria do terreno onde a onda irá se 
propagar (malha topográfico)

•Modelo utilizado na modelagem (2D)

•Considerações do rejeito como mistura 
de sólidos e água 

Propagação da              
onda de cheia

•Critérios de parada e delimitação das ZAS 
e ZSS

•Formato de apresentação dos mapas

Mapeamento da 
inundação

A seguir são apresentados os principais itens que devem compor o 

estudo de dam break: 

 

Os Estudos de Inundação  

(Estudos de dam break) 

Galgamento 

(Overtopping) 
Erosão interna 

(Piping) 
Liquefação 

Mais informações sobre o conteúdo e abordagens para elaboração dos 
dam break estão disponíveis na Resolução ANM n° 32 de 2020. 
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A qualidade dos Estudo Inundação  

(Estudos de dam break)  

(Estudos de dam break) 

0
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2

1
1
1
1
1
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0 1 2 3 4 5 6

Estudo quantitativo e qualitativo das comunidades…

Rotas de Fuga

Tempo de chegada da mancha

Cota máxima e mínima de inundação

Captações de água

Proporção da inundação

Biodiversidade local

Estruturas que possam agravar os danos

Legendas

Localização das áreas atingidas em coordenadas

Percepção dos agentes de Defesa Civil sobre a qualidade dos 

estudos de propagação da inundação (dam break) 

Todos os itens listados pelos agentes de Defesa Civil são itens que apresentam 

importantes informações para o planejamento de eventuais emergências e na 

proteção das populações e dos bens socioambientais. 

Principais parâmetros que os agentes de Defesa Civil acreditam que devem 

compor o Plano de Ação Emergencial de Barragens de Mineração (PAEBM). 
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Sobre os Mapas de Inundação  

Formatos digitais em que a Defesa 

Civil do QF recebeu os mapas de 

inundação dos PAEBM estudados 

A qualidade da impressão dos mapas de 

inundação é de fundamental importância 

para que este instrumento seja útil no 

planejamento e preparação de 

emergências com barragens. Mesmo 

assim, algumas empresas apresentam os 

mapas impressos em tamanho A4 com 

informações quase que ilegíveis.  

Algumas Defesas Civis vêm 

exigindo das empresas 

mapas em impressões A1, o 

que permite uma melhor 

leitura e compreensão das 

informações. Ao lado são 

exemplificados mapas 

impressos nos tamanhos A1 

e A4. 

67%

28%

5%

Google Earth Pdf Shapefile

Além dos formatos impressos, 

algumas Defesas Civis também 

recebem os mapas em formatos 

digitais como PDF, extensão 

para Google Earth e shapefile.  

No Reino Unido, Índia e 

Austrália as empresas devem 

entregar aos órgãos gestores 

de emergências os mapas de 

inundação em formatos digitais 

para softwares de Sistema de 

Informação Geográfica - SIG 

(GOVERNMENT OF 

QUEENSLAND, 2002; DEFRA, 

2006; INDIA, 2018). 
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A delimitação das ZAS e ZSS  

Zona de Autossalvamento - ZAS: Região do vale à jusante da barragem 

em que se considera que os avisos de alerta à população são da 

responsabilidade do empreendedor, por não haver tempo suficiente 

para uma intervenção das autoridades competentes em situações de 

emergência, devendo-se adotar a maior das seguintes distâncias para 

a sua delimitação: a distância que corresponda a um tempo de 

chegada da onda de inundação igual a trinta minutos ou 10 km (ANM, 

2017). 

 
Zona de Segurança Secundária - ZSS: Região constante do Mapa de 

Inundação, não definida como ZAS (ANM, 2017). 

Sobre a concordância dos agentes de Defesa Civil municipal do QF em relação 
às delimitações legais das Zonas de Autossalvamento (ZAS) e Zonas de 
Salvamento Secundário (ZSS). 

ZAS é delimitada por um  
tempo de chegada da  
onda de inundação igual 
 a meia hora, com o mínimo de 5 km 
(ANPC; INAG, 2009). Cita-se esse 
país, por este ter o regulamento que 
mais se assemelha ao do Brasil 
quanto a delimitação das zonas de 
salvamento.  

Política Estadual de  
Segurança de Barragens       (PESB) - 
Lei n° 23.291 de 2019 
ZAS pode ser ampliada para até 25 
km em função da densidade e da 
localização das áreas habitadas e da 
existência de patrimônio natural e 
cultural na zona (MINAS GERAIS, 
2019). 

O que diz a legislação do Estado de Minas Gerais e de Portugal sobre a 

definição das Zonas de Salvamento. 

44%

26%

13%

17%

Concordam Discordam Concordam parcialmente Não opinaram
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Exercícios simulados para situações de emergência  

SUGESTÕES DAS DEFESAS CIVIS PARA AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 
DAS POPULAÇÕES 

 

Apenas 10 dos 19 

municípios da região do 

Quadrilátero Ferrífero já 

tinham realizado até 

outubro de 2019 exercícios 

simulados com as 

populações de jusante. 

Exercício simulado nos distritos do município de Mariana.  
Foto: Mundo dos Inconfidentes, 2019.  

Exercício simulado no município de Itabira 
Foto: Atila Lemos, 2019.  

 Trabalhar a cultura “prevencionista” com a comunidade vizinha; 

 Ter maior envolvimento da comunidade no planejamento dos simulados;  
 Melhorar a divulgação das campanhas de simulados e maior interatividade 

com a população;  
 Realizar exercícios simulados próximos da situação real; 
 Tornar os simulados rotineiros, para ser uma prática melhor aceita pelas 

comunidades envolvidas; 
 Melhorar a transparência das empresas nos quesitos de segurança;  
 Executar “simulados de mesa” anteriores ao campo visando melhor 

informar a população sobre a prática desejada.  
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O que mudou depois dos desastres com 

barragens de Mariana e Brumadinho, 

segundo as Defesas Civis? 
 A Defesa Civil local vem melhor se 

estruturando e melhor se aproximando 
da sociedade;  

 Desenvolvimento de ações para 
evacuação de comunidades com 
barragem de rejeito em nível 2 de 
segurança; 

 Execução de simulado nas ZSS; 
 Plano de contingência são elaborados 

considerando o risco das barragens; 
 Implantação de Núcleo Comunitário de 

Proteção e Defesa Civil (NUPDECS); 
  Maiores exigências para a 

demonstração e documentação dos 
impactos dos possíveis rompimentos de 
barragens existentes; 

 Implantação de sistemas de alerta e 
alarme sonoros nas comunidades à 
jusante das barragens;  

 Visitas frequentes às populações de 
jusante; 

 Mudança na percepção da população; 

  Melhor definição (maior segurança e clareza) das rotas de fuga e 

dos pontos de encontro em eventos de desastres; 

  Maior investimento por parte das empresas em equipamentos para 
as defesas civis municipais; 

  Maior eficácia da fiscalização de segurança pelos órgãos oficiais; 
 Ter acompanhamento periódico das atualizações do dam break. 
  Maior participação da Defesa Civil em reuniões com as empresas; 
 Orientação constante e adoção de comportamento de prevenção e 

respostas a emergências com barragens. 

Desastre da barragem de rejeitos de 
Fundão. Foto: Ricardo Moraes. 

Desastre da barragem de rejeitos 
B1. Foto: André Penner. 

“É por meio dos erros que enxergamos a possibilidade de novos acertos” 
- Autor desconhecido -  
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O Plano de Contingência Municipal (PLANCON) 

O Ministério da Integração, através do CENAD e SEDEC, publicou em 

2016 o manual “Orientações para apoio à elaboração de Planos de 

Contingências Municipais para barragens”.  

O manual está disponível no site 

https://www.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/Arquivo

sPDF/publicacoes/Caderno---Orientaes-Planos-Contingencia-

Barragens-V.03.pdf 

 

Dos 19 municípios onde se realizou a pesquisa, 16 possuíam o 

PLANCON sendo que desses, 12 já integram ações de planejamento e 

respostas aos riscos das barragens de rejeitos instaladas no território 

municipal.  

Os municípios de Santa Bárbara, Barão de Cocais e Catas Altas ainda 

não possuíam PLANCON na data de realização da pesquisa. Sugere-se 

a esses municípios a elaboração desse plano, considerado fundamental 

na proteção e defesa dos cidadãos, de seus bens e da infraestrutura 

local. Quanto aos riscos das barragens, sugere-se às Defesas Civis dos 

municípios de Brumadinho, Itabirito e Caeté que integrem no seu 

PLANCON o risco das barragens de mineração, principalmente as de 

alto Dano Potencial.  
A Defesa Civil municipal a fim de 

resguardar e proteger de forma mais 

efetiva a população municipal pode 

exigir uma maior integração das áreas de 

risco abordadas no PLANCON com o 

Zoneamento de Ocupação Urbana 

proposto no Plano Diretor do município. 

Exemplo dessa integração, discute-se 

em Mariana a aprovação de um Plano 

Municipal de Segurança de Barragens na 

revisão do Plano Diretor Municipal 

(PREFEITURA DE MARIANA, 2020).  

Guia de Orientação de elaboraçã     o de PLANCON para 

barragens 

https://www.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/Caderno---Orientaes-Planos-Contingencia-Barragens-V.03.pdf
https://www.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/Caderno---Orientaes-Planos-Contingencia-Barragens-V.03.pdf
https://www.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosDefesaCivil/ArquivosPDF/publicacoes/Caderno---Orientaes-Planos-Contingencia-Barragens-V.03.pdf


  

A PERCEPÇÃO DOS AGENTES DA DEFESA CIVIL DOS MUNICÍPIOS DO 
QUADRILÁTERO FERRÍFERO - MG 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações Finais 

A percepção dos agentes da Defesa Civil municipal sobre o 

planejamento e gestão de emergências, mostrou que as COMPDECs 

consideram o PAEBM um documento fundamental para o conhecimento e 

gestão dos riscos referentes às barragens e à manutenção da segurança 

das populações vulneráveis ao rompimento dessas estruturas. A 

percepção dos agentes quanto a qualidade do PAEBM e do estudo/mapa de 

inundação vem principalmente das práticas e vivências da Defesa Civil, 

dado o número reduzido de agentes com formação técnica apropriada para 

avaliar esses documentos. Assim faz-se necessário que as prefeituras 

invistam em pessoal, recursos materiais e equipamentos para esse 

organismo tão importante para a sociedade tenha capacidade operacional 

eficaz.  

Sobre a etapa de preparação dos PAEBM, treinamentos e 

exercícios simulados, observou-se que a maior parte das Defesas Civis já 

realizou tais atividades, o que é uma aspecto muito positivo dado que a 

preparação é fundamental para a proteção de vidas em um desastre real. 

Algumas Defesas Civis do QF avançaram nas relações com as populações 

e com as empresas, alcançando resultados positivos constatados em 

participação ativa e significativa nos exercícios simulados. No entanto, 

alguns agentes ainda relatam o sentimento de desconfiança da população 

quanto aos exercícios, justificado tanto pela falta da “cultura 

prevencionista” no Brasil, tanto pela falta de confiança nas empresas 

devido a magnitude dos últimos desastres com barragens. 

Grande parte dos municípios onde foram visitadas as Defesas Civis 

desse estudo possuem o Plano de Contingência Municipal (PLANCON), mas 

em alguns municípios o PLANCON não aborda os riscos das barragens de 

mineração, fragilidade esta que deve ser corrigida.  Outro aspecto 

importante é a integração dos riscos das barragens aos Planos Diretores 

dos municípios mineradores considerado fundamental para a garantia da 

proteção e segurança das comunidades de jusante às barragens.   

Com essa pesquisa há expectativa de se ter contribuído com as 

Defesas Civis municipais e com a sociedade por meio dessa cartilha. 

“A Defesa Civil somos todos nós!” 
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Leis e regulamentos relacionados 

Lei estadual nº 23291, de 25 de fevereiro de 2019 - Institui a Política Estadual de 

Segurança de Barragens no Estado de Minas Gerais. Aplica-se a barragens 

destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos e 

resíduos industriais ou de mineração e a barragens de água ou líquidos 

associados a processos industriais ou de mineração. 

Lei federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 - 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 resíduos 

industriais.  

Portaria ANM nº 70.389, de 17 de maio de 2017 - Cria o Cadastro Nacional de 

Barragens de Mineração, o Sistema Integrado de Gestão em Segurança de 

Barragens de Mineração e estabelece a periodicidade de execução ou 

atualização, a qualificação dos responsáveis técnicos, o conteúdo mínimo e o 

nível de detalhamento do Plano de Segurança da Barragem, das Inspeções de 

Segurança Regular e Especial, da Revisão Periódica de Segurança de 

Barragem e do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração, 

conforme art. 8°, 9°, 10, 11 e 12 da Lei n° 12.334 de 20 de setembro de 2010, 

que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens - PNSB. 

Resolução ANM nº 32, de 11 de maio de 2020 - Altera a Portaria nº 70.389, de 

17 de maio de 2017 e dá outras providências. Apresenta novas diretrizes para 

o conteúdo do mapa de inunda e das abordagens do estudo de inundação (dam 

break). 

Portaria ANM nº 14, de 15 de janeiro 2016 - Estabelece prazo para 

apresentação de comprovante de entrega das cópias físicas do Plano de Ação 

de Emergência de Barragem de Mineração (PAEBM) para as Prefeituras e 

Defesas Civis municipais e estaduais. Em conformidade com o exigido pelo art. 

12, parágrafo único da PNSB e do art. 31 da Portaria ANM nº 70.389 de 2017. 

Lei Federal nº 14.066, de 30 de setembro de 2020 - Altera a Lei nº 12.334, que 

estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), a Lei nº 

7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional do Meio Ambiente 

(FNMA), a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional 

de Recursos Hídricos, e o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 

(Código de Mineração). 
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Saiba Mais  

Para mais informações e detalhes sobre a Pesquisa de Percepção e 

sobre o conteúdo dos Estudos de Inundação (Estudos de dam break) 

acesse a dissertação disponível no link 

http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/11941 do 

repositório institucional da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP).  

 

 

 

A dissertação tem o título Contribuições dos estudos de dam break às 

ações da Defesa Civil e foi elaborada em 2020 pela Engenheira 

Ambiental Camilla Adriane de Paiva no Programa de Pós-graduação 

em Engenharia Ambiental da UFOP. 

http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/11941
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