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Comentários à Portaria DNPM 70.389, de 17 de maio de 2017 

Segurança de Barragens 

 

 

O Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM publicou, em 

19.05.2017, a Portaria DNPM 70.389/2017, que regulamenta a Política Nacional de 

Segurança de Barragens de Mineração, em substituição às Portarias DNPM 416/2012 

e 526/2013 que foram, consequentemente, revogadas. 

As alterações confirmam a tendência atual de intensificar as ações de 

fiscalização sobre as barragens de mineração no país e modificam a sistemática de 

cumprimento das obrigações pelo minerador, desde o cadastramento da estrutura até 

a sua possível desativação.  

Dentre as principais mudanças, destacam-se: 

1. Definição objetiva do conceito de barragem ativa, em construção, existente, 

em processo de fechamento, descaracterizada, inativa ou desativada.  

2. Criação do Sistema Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de 

Mineração – SIGBM, no qual se dará o cadastramento de todas as 

estruturas, inclusive as desativadas. 

3. O acesso ao SIGBM se dará pelo empreendedor e pelo responsável técnico 

da equipe externa contratada, após assinatura eletrônica do Termo de 

Compromisso de Responsabilidade. 

4. O descadastramento por fechamento ou descaracterização se dará 

mediante apresentação ao DNPM, via SIGBM, de documento elaborado por 

profissional habilitado, acompanhado pela ART, ou documento expedido 

pelo órgão ambiental que ateste a situação.   
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5. O empreendedor deverá elaborar para todas as barragens, 

individualmente: (i) estudo de inundação para caracterizar os potenciais 

impactos na hipótese de ruptura; (ii) mapa de inundação, contendo a 

delimitação geográfica das áreas potencialmente afetadas por eventual 

ruptura, em até 12 meses após o início de vigência da Portaria.  

5.1 Para as estruturas que não possuem PAEBM, o estudo poderá ser 

simplicado. 

5.2 Para estruturas com PAEBM, o estudo deverá ser detalhado e o 

mapa deverá exibir em gráficos as áreas a serem inundadas, os possíveis 

impactos ambientais, a Zona de Autossalvamento, a Zona de Segurança 

Secundária e o tempo de viagem para os picos da frente de onda. 

6. Todas as barragens que não possuem o projeto “as built” devem conter o 

projeto “as is” – como está, em até 2 anos após o início de vigência da 

Portaria. 

7. O PSB pode ser disponibilizado por meio eletrônico, com exceção do 

Volume V (PAEBM), das Fichas de Inspeção Regular e Especiais e das 

Declarações de Condição de Estabilidade. 

8. Ampliação das ações adotadas pelo empreendedor, que devem estar 

previstas na Revisão Periódica de Segurança de Barragem – RPSB, como, 

por exemplo, realização de novas análises de estabilidade, análise da 

segurança hidráulica em função das condições atuais de preenchimento do 

reservatório, análise da aderência entre projeto e construção e revisão da 

documentação “as built” e “as is”. 
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9. A Revisão Periódica de Segurança de Barragem - RPSB deve ser realizada a 

cada (i) 3 anos, para DPA alto; (ii) 5 anos para DPA médio; e (iii) 7 anos 

para DPA baixo. Ocorrendo modificações estruturais ou na classificação 

dos rejeitos, deverá ser executada nova RPSB em até 6 meses. Para 

estruturas alteadas continuamente, a RPSB deverá ser executada a cada 2 

anos ou 10 metros alteados. 

10. A primeira RPSB será elaborada nos seguintes prazos a contar do início da 

vigência da Portaria: (i) 6 meses para DPA alto; (ii) 12 meses para DPA 

médio; e (iii) 18 meses para DPA baixo. 

11. Após a conclusão de qualquer RPSB, deverá ser emitida Declaração de 

Condição de Estabilidade - DCE, a qual será anexada ao PSB e inserida no 

SIGBM. Caso a RPSB indique a não estabilidade da estrutura, esta 

informação deverá ser transmitida via SIGBM, ocasionando, de imediato, 

sua interdição. 

12. A RPSB deverá ser realizada por equipe multidisciplinar, composta por 

profissionais externos ao quadro de pessoal do empreendedor. 

13. O Relatório de Inspeção Regular da Barragem – RIRB deverá ser anexado 

ao volume III da do PSB e a respectiva Declaração de Condição de 

Estabilidade – DCE deverá enviada semestralmente ao DNPM, via SIGBM, 

entre 1º e 31 de março (estes podem ser elaborados pelo próprio 

empreendedor) e 1º e 30 de setembro (estes devem ser elaborados por 

equipe externa contratada).  

14. A barragem pode ser interditada caso não sejam preenchidos os Extratos de 

Inspeção de Segurança Regular de Barragem - EIR durante o período de 4 

quinzenas, subsequentes ou intercaladas. 
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15. As Inspeções de Segurança Especiais - ISE deverão ser realizadas em três 

situações: (i) quando detectada anomalia com pontuação 10 em qualquer 

coluna do quadro de “Estado de Conservação”; (ii) a qualquer tempo, 

quando exigido pelo DNPM; ou (iii) após a ocorrência de eventos 

excepcionais que possam significar impactos nas condições de estabilidade.  

16. As Fichas de Inspeção Especial – FIE e os Extratos de Inspeção Especial – 

EIE serão preenchidos diariamente. Quando extinta ou controlada a 

anomalia, será elaborado Relatório Conclusivo de Inspeção Especial – 

RCIE. 

17. A Declaração de Condição de Estabilidade – DCE deve ser assinada tanto 

pelo consultor externo responsável pela sua elaboração, quanto pelo 

empreendedor da barragem. 

18. O PAEBM passa a ser obrigatório para barragens de DPA médio, quando 

tiver pontuação 10 nos itens “população a jusante” ou “impacto ambiental”.  

19. O PAEBM deverá ser atualizado a cada Revisão Periódica de Segurança – 

RPSB.  

20. O empreendedor deverá implementar Sistema de Monitoramento de 

Segurança da Barragem de Mineração, em até 24 meses após o início de 

vigência da Portaria, cujas informações devem estar disponíveis para o 

DNPM e Defesas Civis pelo prazo mínimo de 90 dias. O nível de 

complexidade dependerá da classificação do DPA da barragem, sendo que, 

para estruturas com DPA alto, deve ser mantido vídeo-monitoramento 24 

horas por dia. 
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21. O empreendedor deverá apoiar e participar de simulados, consistentes em 

treinamentos práticos a fim de permitir que a população e agentes 

envolvidos no Plano de Contingência da Zona de Autossalvamento saibam 

como proceder em situações de emergência, assim consideradas quando (i) 

iniciar uma Inspeção de Segurança Especial; (ii) em qualquer outra 

situação com potencial comprometimento da estrutura. 

22. Após encerrada eventual situação de emergência, o empreendedor deverá 

emitir e enviar, via SIGBM, Declaração de Encerramento de Emergência, 

em até 5 dias após o encerramento da emergência no modelo previsto na 

Portaria. 

23. Se a emergência for de Nível 3 (ruptura é iminente ou está ocorrendo), a 

população potencialmente afetada na Zona de Autossalvamento deve ser 

alertada de forma rápida e eficaz e, após o seu encerramento, em até 6 

meses, deverá ser elaborado e apresentado ao DNPM Relatório de Causas e 

Consequência do Evento. 

24. O empreendedor deverá instalar, nas comunidades inseridas na Zona de 

Autossalvamento, sistema de alarme com sirenes e outros mecanismos de 

alerta. 

25. O Plano de Segurança de Barragem – PSB, as Fichas de Inspeção Regular – 

FIR, as Fichas de Inspeção Especial – FIE, os Extratos de Inspeção Regular 

– EIR e os Extratos de Inspeção Especial – EIE deverão ser elaborados pela 

equipe de segurança de barragem composta de profissionais integrantes do 

quadro de pessoal da própria empresa ou por equipe externa de 

profissionais qualificados e capacitados para essa finalidade. 
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26.  O Relatório de Inspeção de Segurança Regular – RISR, o Relatório 

Conclusivo de Inspeção Especial – RCIE, a Revisão Periódica de Segurança 

de Barragem – RPSB, a Declaração de Condição de Estabilidade – DCE, o 

Plano de Ação Emergencial – PAEBM, o documento atestando o 

fechamento ou a descaracterização da barragem, o estudo de inundação e o 

mapa de inundação deverão ser elaborados por profissionais legalmente 

habilitados com registro no CREA e acompanhados da ART. 

27. As barragens devem ter o revestimento vegetal controlado, livre de 

vegetação arbustiva e arbórea, permitindo inspeção visual adequada da 

estrutura, sob pena de pontuação automática igual a 10 no quadro Estado 

de Conservação, ensejado a necessidade de Inspeção de Segurança 

Especial. 

28. O empreendedor deverá, no SIGBM: (i) atualizar, no prazo de 60 dias, 

todos os dados das barragens; (ii) inserir, no prazo de 30 dias, todas as 

informações dos Extratos de Inspeção Regular – EIR referentes ao período 

compreendido entre 01.01.2017 e a data de entrada em vigor da Portaria. 

Além de unificar as antigas Portarias DNPM 416/2012 e 526/2013, a Portaria 

70.389/2017 alterou significativamente a forma de cumprimento das obrigações pelo 

empreendedor, especialmente no que diz respeito à periodicidade e à necessidade de 

participação de profissionais externos à empresa em determinados atos de 

monitoramento e inspeção. Nesse cenário, imprescindível o conhecimento das 

alterações para adequado cumprimento das normas e manutenção da estabilidade 

das estruturas.  
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A equipe de Direito Minerário do William Freire Advogados Associados está à 

disposição para prestar quaisquer esclarecimentos sobre o assunto. 

 

 

 

 

 Tiago de Mattos   Bruno Costa   Nathália Andrade 

 

 

William Freire Advogados Associados 


