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Legislação Pertinente 

• Lei Federal n° 12.334/2010 – estabelece a Política Nacional de Segurança de 

Barragens (PNSB) destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, à 

disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos 

industriais e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 

Barragens (SNISB). 

 

• Lei Estadual n° 7.192/2016 – dispõe sobre a Política Estadual de Segurança 

de Barragens (PESB), sendo mais restritiva em alguns aspectos quando 

comparada com a Política Nacional. 



Legislação Pertinente 
Lei Estadual n° 7.192/2016 

Art 1° 

I. Altura do maciço, contada do ponto mais 

baixo da fundação à crista, maior ou igual a 

10 m (dez metros), caso construída em 

concreto ou cimento e maior ou igual a 5 m 

(cinco metros), caso construída em solo; 

 

II. Capacidade total do reservatório maior 

ou igual a 2.000.000 m³ (dois milhões de metros 

cúbicos), caso construída em concreto ou cimento 

e maior ou igual a 1.000.000 m³ (um milhão de 

metros cúbicos), caso construída em solo. 

 

Lei Federal n° 12.334/2010 

Art 1° 

I. Altura do maciço, contada do 

ponto mais baixo da fundação 

à crista, maior ou igual a 15 m 

(quinze metros); 

 

II. Capacidade total do 

reservatório maior ou igual a 

3.000.000 m³ (três milhões de 

metros cúbicos). 



Grupo de Trabalho 

Através da Resolução INEA nº 645, de 02 de fevereiro de 2016 foi criado um 

Grupo de Trabalho – GT multidisciplinar que conta com técnicos de diversas 

áreas do INEA e SEA para estabelecimento de estratégias de implantação da 

PNSB, aplicável às barragens de jurisdição do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Os esforços do GT até o presente momento concentraram-se no levantamento do 

cadastro de barramentos sob sua jurisdição, identificação dos barramentos 

considerados prioritários e realização de vistorias de reconhecimento nesses 

últimos. 



Entidades Fiscalizadoras no Estado 

• INEA – barragens de usos múltiplos e de resíduos industriais executadas em 

corpos hídricos de domínio do Estado do Rio de Janeiro; 

 

• ANEEL – barragens cujo uso preponderante é a geração hidrelétrica; 

 

• DNPM – barragens de rejeitos de mineração para fins de disposição final ou 

temporária; 

 

• ANA – barragens de usos múltiplos e de resíduos industriais executadas em 

corpos hídricos de domínio da União e órgão articulador e integrador da 

PNSB. 



Responsabilidades das Entidades Fiscalizadoras 

• Art. 7º As barragens serão classificadas pelos agentes fiscalizadores, por 

categoria de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume, com base 

em critérios gerais estabelecidos pelo CNRH. 

 

• Art 16. O órgão fiscalizador, no âmbito de suas atribuições legais, é obrigado a: 

 

 Manter cadastro (base de dados) de barragens sob sua jurisdição, para 

fins de incorporação ao SNISB; 

 Exigir do empreendedor a ART/CREA dos documentos relativos a 

segurança de barragens; 



Responsabilidades das Entidades Fiscalizadoras 

• Art 16. O órgão fiscalizador, no âmbito de suas atribuições legais, é obrigado a: 

 

 Exigir do empreendedor o cumprimento das recomendações dos 

documentos de segurança de barragens; 

 Articular-se com envolvidos com implantação e operação de barragens no 

âmbito da bacia hidrográfica; 

 Exigir do empreendedor o cadastramento e atualização de informações 

para o SNISB; 

 Informar imediatamente à ANA e à Defesa Civil qualquer não 

conformidade que implique risco imediato à segurança ou qualquer 

acidente ocorrido nas barragens sob sua jurisdição. 

(continuação) 



Responsabilidades das Entidades Fiscalizadoras 

• Regulamentar: 

 

 Planos de Segurança de Barragens (Art. 8º) 

 

 Inspeções de Segurança Regular e Especial (Art. 9º) 

 

 Revisões Periódicas de Barragens (Art. 10) 

 

 Planos de Ações Emergenciais (Art. 11 e 12) 



Entidades Fiscalizadoras – Estado do RJ 

Órgãos fiscalizadores – estruturas hidráulicas constantes 

no cadastro do INEA em março/2016 



Atividades desenvolvidas pelo GT 

1. Levantamento de dados e cadastro das estruturas hidráulicas existentes no 

Estado do Rio de Janeiro; 

 

2. Classificação do Dano Potencial Associado – DPA e definição de barragens 

prioritárias; 

 

3. Vistorias de reconhecimentos nas barragens prioritárias. 



1. Levantamentos de dados e cadastro 

Elaboração do cadastro de estruturas hidráulicas 



Mapa de Localização das Estruturas Hidráulicas nos estados de RJ, MG e SP 



2. Classificação do DPA e 
definição de barragens prioritárias 

Segundo a lei 12.334/2010, o Dano Potencial Associado (DPA) é o dano que pode 

ocorrer devido a rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau 

funcionamento de uma barragem. 

 

A classificação seguiu os critérios da Resolução do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH) nº 143/2012, os quais englobam aspectos referentes 

ao volume total do reservatório, à existência de população a jusante, ao impacto 

ambiental e ao impacto socioeconômico. 



2. Classificação do DPA e 
definição de barragens prioritárias 

Ao final da classificação, foram definidas 13 barragens prioritárias a serem 

vistoriadas para complementar o cadastro do barramento e averiguar in locu a 

classificação do DPA, estando 12 sob jurisdição do INEA segundo a Lei nº 

12.334/2010. 
 

O INEA também vistoriou a única barragem de rejeitos de mineração do Estado, 

cuja detentora é a empresa Capuri Mineração, que tem o DNPM como órgão 

fiscalizador. Entretanto, a barragem da empresa Coca-Cola Refrescos S/A não foi 

vistoriada por ter sido licenciada em novembro de 2015. 
 

Por fim, foram realizadas 12 vistorias prioritárias pelo grupo. 



Mapa de Localização das barragens prioritárias no estado do RJ 



3. Vistorias 
Empreendimento Nome Fantasia Estrutura Funcionalidade Operador

Forma de 

Contratação
Endereço Município Coordenadas

Cia. de Bebidas Brasil Kirin S/A BRASIL KIRIN terra
captação de 

água
próprio - Estr. Guapiaçu

Cachoeiras de 

Macacu

22°26'24.82"S  

42°45'55.36"O

Rostrata Participações e 

Empreendimentos S/A

Fazenda Boca 

do Mato

concreto 

armado
recreação - -

Estr. Antonio Canedo 

nº. 270 - Lote 1
Petrópolis

22°20'01.98"S  

43°12'10.76"O

Membeca Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. 

Fazenda 

Amparo Águas
terra recreação - -

Estrada/servidão sem 

nome após BR492
Paraíba do Sul

22°17'09.73"S    

43°16'39.53"O

Governo do Estado do Rio de 

Janeiro

Barragem de 

Juturnaíba

concreto 

armado
represamento

PROLAGOS Concessionária de 

Serviços de Águas e Esgoto
concessão

Estrada/servidão sem 

nome após RJ118
Araruama

22°35'11.85"S    

42°16'02.76"O

Prefeitura da Cidade de Nova 

Friburgo

Barragem de 

Debossan

concreto 

armado

captação de 

água
Águas de Nova Friburgo Ltda. concessão Rodovia RJ116 km 70 Nova Friburgo

22°21'46,80"S  

42°31'34,30"O

Prefeitura de Paty do Alferes Lago Palmares
terra e 

concreto
recreação - - Alameda do Lago s/nº Paty do Alferes

22°27'05.01"S   

43°23'28.49"O

Companhia Estadual de Água e 

Esgoto – CEDAE

Barragem de 

Triunfo
terra

captação de 

água
próprio - Rua Nhambu, Caleme Teresópolis

22°24'06.33"S  

43° 0'56.02"O

PETROBRÁS – Petróleo 

Brasileiro S/A

Barragem de 

Saracuruna
terra

captação de 

água
próprio - Estrada do Garrão s/nº

Duque de 

Caxias

22°32'42.46"S  

43°15'55.36"O

INEA – Instituto Estadual do 

Ambiente

Barragem de 

Gericinó

terra e 

concreto

contenção de 

cheias
próprio -

Rua Alberto Teixeira 

Cunha s/nº
Nilópolis

22°48'42.46"S   

43°26'24.42"O

Prefeitura de Miguel Pereira Lago Javary terra recreação próprio -
Rua Joaquim Gomes 

s/nº
Miguel Pereira

22°28'08.69"S   

43°29'29.29"O

Capuri Mineração S/A Capuri terra
contenção de 

rejeitos
próprio -

Estrada/servidão sem 

nome após RJ159
Quatis

22°27'14.65"S     

44°17'07.76"O

Magnesita Refratários Ltda. Magnesita terra
contenção de 

rejeitos
próprio -

Avenida Ary Parreiras 

s/nº
Piraí

22°32'23.35"S   

43°49'0.04"O 



3. Vistorias 

Barragem e reservatório para 

abastecimento da indústria de 

fabricação de bebidas da Brasil 

Kirin em Cachoeira de Macacu. 

Barragem e vertedor com fins 

paisagísticos da fazenda de 

Rostrata em Petrópolis. 

13/11/2015 

18/02/2016 



3. Vistorias 

Reservatório com fins paisagísticos 

da barragem de Membeca em 

Paraíba do Sul. 

Estrutura de vertimento da 

barragem de Juturnaíba em 

Araruama. 

02/02/2016 

16/12/2015 



3. Vistorias 

Estrutura de vertimento do Lago de 

Palmares em Paty do Alferes. 

Barragem de abastecimento 

público de água no Rio 

Debossan em Nova Friburgo. 

02/02/2016 

21/01/2016 



3. Vistorias 

Reservatório da barragem da 

CEDAE no Rio Triunfo em 

Teresópolis construída na década 

de 1950 para abastecimento 

público. Hoje está desativada. 

Barragem de Saracuruna para 

abastecimento do complexo industrial 

da REDUC – Refinaria de Duque de 

Caxias. 

06/01/2016 

28/01/2016 



3. Vistorias 
Barragem para contenção de 

cheias de Gericinó entre os 

municípios de Nilópolis e Rio de 

Janeiro. 

Barragem e estrutura de vertimento 

do Lago de Javary em Miguel Pereira. 

15/01/2016 

22/12/2015 



3. Vistorias 

Vista geral das instalações da 

empresa Capuri Mineração para 

mineração de areia quartzosa em 

Quatis. 

Área de extração de 

caulinita/caulim da empresa 

Magnesita Refratários em Piraí 

com cava formada extração 

negativa do minério. 

25/02/2016 

17/12/2015 



Ações realizadas pelo GT até março/2016 



Ações em desenvolvimento pelo GT 
• Consolidação e complementação do cadastro, através de vistorias de 

reconhecimento das estruturas hidráulicas constantes do cadastro atual e 

complementação com demais informações ainda não disponibilizadas pelos 

outros órgãos fiscalizadores e também das estruturas hidráulicas com retenção 

de resíduos perigosos; 

 

• Solicitação e avaliação dos Planos de Segurança de Barragens (PSB) e Planos 

de Ações Emergenciais (PAE) dos barramentos identificados como prioritários; 

 

• Solicitação, junto aos órgãos fiscalizadores responsáveis pelos demais 

barramentos que possam impactar o Estado do Rio de Janeiro, os respectivos 

PSB e PAE; 



Ações em desenvolvimento pelo GT 

• Estabelecimento de mecanismos de regularização ambiental das estruturas 

hidráulicas implantadas antes das legislações ambientais vigentes ou que não 

foram objeto de licenciamento ambiental pelo INEA; 

 

• Regulamentação dos artigos 8°, 9°, 10, 11 e 12 da Lei 12.334/2010, conforme 

atribuição prevista na própria lei; 

 

• Análise da Lei 7.192/2016 com intuito principal de verificar sua compatibilidade 

com a PNSB e sua aplicabilidade. 



OBRIGADA! 

Fernanda Spitz Dias 
fernandasd.inea@gmail.com 
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