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BARRAGENS: CONSULTA PÚBLICA SOBRE “CERTIFICAÇÃO EM
PAEBM” E PUBLICAÇÃO DE NOVA RESOLUÇÃO

No contexto regulatório do tema Segurança de Barragens de Mineração, notou-se na data de
18.05.2020 tanto a disponibilização para consulta pública da minuta de Resolução “Certificação em
PAEBM”, que trata destacadamente sobre a imposição de obrigações anuais de elaboração de
Relatórios e Declarações de Conformidade e Operacionalidade dos Planos de Ações Emergenciais
de Barragens de Mineração - com prazo para contribuições até 02.07.2020 - quanto a publicação
da Resolução nº 32, de 11 de maio de 2020, que altera a Portaria DNPM nº 70.389/2017, da qual
destacam-se os seguintes pontos relacionados ao tema da segurança de barragens de mineração:

A inclusão de hipóteses que permitam a reclassificação automática da Categoria de Risco (CRI)reclassificação automática da Categoria de Risco (CRI)
de uma Barragem de Mineração para “Alta”de uma Barragem de Mineração para “Alta”, quais sejam:

Detecção de anomalias com pontuação 10 em qualquer coluna do Quadro 3 - Matriz de
Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação), do Anexo V

DCE não enviada no prazo

DCE enviada concluindo pela não estabilidade da barragem

Fator de segurança não seja atingido a qualquer tempo

Classificação como em Nível de Emergência 1, 2 ou 3

Substituição do prazo para elaboração do mapa de inundaçãoprazo para elaboração do mapa de inundação de todas as barragens de
mineração individualmente pelos seguintes prazos conforme respectiva classificação do DPA:

DPA alto: até 31/12/2020

DPA médio: 28/02/2021

DPA baixo: 30/04/2021

Definição de diretrizes e conteúdo do mapa de inundaçãodiretrizes e conteúdo do mapa de inundação:

Detalhamento exibição em gráficos e mapas georreferenciados das áreas a serem inundadas,
explicitando a ZAS e a ZSS, os tempos de viagem para os picos da frente de onda e
inundações em locais críticos abrangendo os corpos hídricos e possíveis impactos ambientais

O deslocamento da frente de onda deve ser feito considerando, minimamente, modelos 2D
contemplando o acréscimo de materiais e sedimentos que a onda carreará em seu
deslocamento, onde o empreendedor deverá executar, minimamente:

A caracterização geotécnica, físico-química e mineralógica dos materiais do reservatório,
contemplando, mas não se limitando a, ângulo de repouso, peso específico, granulometria e
identificação de superfícies preferenciais de ruptura

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.

http://www.anm.gov.br/consultas-publicas-1/consulta-publica-2020/minuta-de-resolucao-anm-n1279983-de-30-de-abril-de-2020
http://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-n-32-de-11-de-maio-de-2020-257201163


Classificação dos rejeitos ou sedimentos armazenados no reservatório segundo a norma
ABNT/NBR 10.004 ou norma que a suceda

Batimetria atualizada do reservatório

Os modos de ruptura constantes do estudo e do mapa de inundação permanecem
considerando o cenário de maior dano, sendo que para o caso de modo de falha por
liquefação, a totalidade do maciço e do volume contido no reservatório devem ser
considerados no cálculo do volume mobilizável

Identificar e manter atualizado:

Residências com o quantitativo de população existente e com identificação de
vulnerabilidades sociais, tais como portadores de necessidades especiais, idosos e crianças

Infraestruturas de mobilidade tais como ferrovias, estradas de uso local, rodovias municipais
ou estaduais ou federais

Equipamentos urbanos tais como, mas não se limitando a, escolas, hospitais, presídios,
subestações de energia, estações de tratamento de água ou de esgoto

Equipamentos com potencial de contaminação, tais como, mas não se limitando a, postos de
gasolina, indústrias ou depósitos químicos/radiológicos

Infraestruturas de interesse cultural, artístico, histórico e de outra natureza que integrem ou
sejam relevantes ao patrimônio cultural

Sítios arqueológicos e espeleológicos

Unidades de conservação, áreas de interesse ambiental relevante ou áreas protegidas em
legislação especifica

Existência de comunidades indígenas tradicionais ou quilombolas

Estações de captação de água para abastecimento urbano

Previsão de possibilidade de estabelecimento de prazos e obrigações excepcionais pela ANM ,
quando devidamente justificado pelo interessado.

Inclusão de previsão para barragens que necessitem de PAEBM: contar com sistemassistemas
automatizados de acionamento de sirenes automatizados de acionamento de sirenes instaladas fora da mancha de inundação e outros
mecanismos adequados ao eficiente alerta na ZAS, instalados em lugar seguro, e dotados dedotados de
modo contra falhasmodo contra falhas em caso de rompimento da estrutura, complementando os sistemas decomplementando os sistemas de
acionamento manualacionamento manual no empreendimento e o remoto

Adição de nova hipótese de execução prévia do RPSBnova hipótese de execução prévia do RPSB: empilhamentos de rejeitos desaguados ou
qualquer outro tipo de material, temporariamente ou permanentemente, sobre o reservatório
previamente existente

Definição da nacionalidade da pessoa física de maior autoridade na hierarquia da empresanacionalidade da pessoa física de maior autoridade na hierarquia da empresa
signatária da DCE em conjunto com o responsável técnico: brasileira ou naturalizada brasileira,
e, ainda, a conformidade com as regras de acesso da conta única do Governo - gov.br

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.
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