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RESUMO – A sociedade moderna depende fortemente do fornecimento de água em abundância e 

com qualidade. Para realizar esta atividade, usualmente se faz a implantação de barramentos. Essas 

grandes estruturas normalmente atraem populações que ocupam suas margens e calhas a jusante de 

forma que ao longo do tempo essas regiões tenham uma significativa população. Dessa forma, fica 

evidente que um evento catastrófico dessas estruturas põe em risco a vida das populações locais, daí 

a relevância da segurança das barragens. Este artigo buscou, através de uma análise críticas das 

principais leis e normativas nacionais (Política Nacional de Segurança de Barragens e Resolução 

ANM 95) e internacionais (Boas práticas propostas pelos principais órgãos americanos e canadenses), 

verificar as principais necessidades brasileiras no ponto de vista de segurança de barragens, 

identificando o setor de acúmulo de água como o mais crítico, e mostrar a perspectiva da aplicação 

de uma das metodologias de segurança utilizada no setor de mineração, que é a aplicação do 

Engenheiro de Registro (EdR), na busca da melhoria da segurança das barragens de acúmulo de água. 

O Engenheiro de Registro vem sendo aplicado com eficácia pelas principais mineradoras do país, e 

foi verificado que devido as atuais demandas, tal conceito pode ser benéfico para as barragens de 

acumulação de água existentes no território nacional. 

 

ABSTRACT– Modern society depends heavily on the supply of water in abundance and with quality. 

To carry out this activity, busbars are usually installed. These large structures normally attract 

populations that occupy their banks and downstream gutters so that over time these regions have a 

significant population. Thus, it is evident that a catastrophic event of these structures puts the lives of 

local populations at risk, hence the importance of dam safety. This article sought, through a critical 

analysis of the main national laws and regulations (National Policy on Dam Safety and Resolution 

ANM 95) and international (Best practices proposed by the main American and Canadian bodies), to 

verify the main Brazilian needs from the point of view of dam safety, identifying the water 

accumulation sector as the most critical, and showing the perspective of the application of one of the 

safety methodologies used in the mining sector, which is the application of the Engineer of Record 

(EdR), in the search for the improving the safety of water storage dams. The Registry Engineer has 

been effectively applied by the main mining companies in the country, and it was verified that due to 

the current demands, this concept can be beneficial for existing water accumulation dams in the 

national territory. 

Palavras-Chave – Segurança de Barragem; Engenharia de Registro; Legislação de segurança de 

barragens 
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1 INTRODUÇÃO  

As atividades humanas dependem de alguma forma de estruturas de barramentos quer seja para 

acumulação de água com fins de abastecimento, geração de energia elétrica, contenção de rejeitos de 

mineração, etc. O uso do recurso hídrico está intimamente ligado a obtenção de alimentos, sendo 

necessário para irrigação de culturas, abastecimento humano em áreas e núcleos rurais e urbanos até 

a utilização da energia elétrica para a realização das mais diversas atividades da sociedade.  

Oliveira (2014) destaca o processo gradativo de ocupação humana nas proximidades das 

barragens, logo, verifica-se a extrema necessidade de garantir a segurança da estrutura. Uma vez que, 

em caso de seu rompimento, existe uma grande gama de possibilidades de danos, na esfera social, 

ambiental e econômica. Como exemplo, pode-se elencar os principais acidentes com barragens 

brasileiras, conforme Tshciedel et. al, 2019: UHE Pampulha (1954); Barragem Orós (1960); UHE 

Euclides da Cunha e Limoeiro em (1977), Poquim (1979), Santa Helena (1985) Fernandinho (1986) 

e Pico São Luiz (1986); Emas Novas (1995); Rio Verde (2001), Cataguases (2003), Miraí (2006), 

Espora (2008), Apertadinho (2008), Algodões (2009), Camará (2004); Laranjal do Jari (2014), 

Herculano (2014), Analândia (2011), Boa Vista do Uru (2014), Vacarao (2014), Coronel Sapucaia 

(2015), Zampieri (2015), Buritis (2014), Fundão (2015), Alta Grande (2016), Fazenda Felícia (2016), 

Fazenda Guavirova (2016), Balneário Ayrton Senna (2016), Rincão dos Kroeff (2017), Cacimba 

Nova (2017), Barreiros (2017), Lageado (2017) e Brumadinho (2019). Além disso, no último 

Relatório de Segurança de Barragens (RSB) publicado pela ANA referente a 2020, foram relatados 

44 acidentes apenas neste período (ANA, 2020). A Figura 1 apresenta um panorama da evolução dos 

desastres com Barragens no Brasil.  

Conforme apresentado, dos maiores acidentes com barragens no Brasil, os mais significativos 

foram recentes e ambos associados a atividade minerária. A consequência destes eventos foi um 

endurecimento da legislação, e dos procedimentos metodológicos que envolvem a segurança das 

barragens de rejeito. Além disso, a própria dinâmica da construção deste tipo de barragem (constantes 

alteamentos), e de sua operação, faz com que os processos que viabilizam a sua segurança sejam mais 

complexos e exigentes do que aqueles relacionados a barramentos de água para fins de irrigação, 

abastecimento de água, lazer e geração de energia elétrica. Dessa forma, as regulamentações 

nacionais e internacionais voltadas à segurança de barragens de mineração se apresentam no estado 

da arte.  
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Figura 1- Panorama da evolução dos desastres com barragens no Brasil 

Fonte: Adaptado de Tshciedel et. al (2019) e ANA (2020) 

 

Ainda, conforme ANA (2020), 54% das barragens brasileiras são de acúmulo de água (irrigação 

e abastecimento humano) e dentro de todas as barragens, 90% não possuem o Plano de Segurança de 

Barragens (PSB). Isto acaba se refletindo no maior número de acidentes recentes em barragens de 

acúmulo de água, dos 44 citados de 2020, 40 foram com estruturas com essa finalidade. 

Isto posto, este artigo objetiva apresentar uma análise da legislação e as metodologias que 

envolvam a garantia da segurança de barragens de mineração, em contexto nacional e internacional. 

Sendo assim, procurou-se utilizar do conhecimento gerado a partir dos acidentes no setor de 

mineração, para então propor soluções que ampliem a segurança de pequenas barragens de captação 

de água, fazendo que a experiência do setor de mineração transborde, de forma positiva, para os 

demais setores que se utilizam de barramentos. Isso foi feito da luz de conceitos recentes publicados 

pela Resolução n° 95 da Agência Nacional de Mineração (ANM) de 07 de fevereiro de 2022, onde 

se apresenta a figura de um Engenheiro de Registro (EdR) para aumentar a segurança das barragens 

mostrando sua área de atuação e os benefícios da aplicação deste profissional.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 Visando entender as necessidades, metodologias, e normas aplicáveis à segurança de 

barragens brasileiras e internacionais (de mineração), para elaboração deste artigo, foi feita uma 

análise das seguintes normativas apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Materiais utilizados na pesquisa 

Lei / Normativa / Guia de boas práticas Fonte 

Lei 12.334/2010 alterada pele Lei 14.066/2020 (Política Nacional de 

Segurança de Barragens) 

Brasil (2010); 

Brasil (2020) 

Resolução ANM n° 95 ANM (2022) 

Application of Dam Safety Guidelines to Mining Dams – Elaborabo por 

Canadian Dam Association (CDA) 

(USSD & CDA, 

2020) 

Proposed Best Practices for the Engineer of Record (EOR) for Tailings 

Dams – Elaborado por Geoprofessional Business Association (GBA) 

(USSD & CDA, 

2020) 

A Guide to the Management of Tailings Facilities, Version 3.1 – Elaborado 

por Minning Association of Canada (MAC) 

(USSD & CDA, 

2020) 

 

 Com base no aprendizado obtido da análise crítica dos guias de boas práticas internacionais, 

e legislações brasileiras, foi apontada a perspectiva da aplicação de uma das metodologias de 

segurança de barragens de mineração, que é a utilização do EdR, no setor onde as barragens brasileiras 

apresentam a maior carência de segurança, o de acúmulo de água. 

 

3 RESULTADOS E ANÁLISES 

O processo de “segurança de barragem” é composto por uma união de estudos, projetos, 

planos, e metodologias específicas que visam permitir a correta gestão do barramento com ações que 

o mantenham dentro de um nível de segurança aceitável. No contexto nacional isso se dá a partir da 

aplicação de todos os conceitos contidos na Lei Ordinária n° 12.334 de 20 de setembro de 2010, que, 

após os acidentes de Brumadinho e Mariana, foi alterada pela Lei Federal n° 14.066/2020, 

estabelecendo a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e o Sistema Nacional de 

Informações Sobre Segurança de Barragens (SNISB) (JESUS, 2021). As portarias das principais 

agências que são responsáveis pela garantia da segurança das barragens visam unir todos esses 

aspectos técnicos e obrigar os empreendedores a aplica-los em suas estruturas, obedecendo sempre a 

PNSB. A sua organização pode ser observada na Figura 2. 

Atualmente no Brasil, os empreendedores que possuem barragens como sua propriedade, 

fazem a gestão da segurança visando atender os objetivos da PNSB. Tal política se aplica a todas as 

barragens de acumulação de água (para quaisquer usos), disposição final ou temporária de rejeitos e 

acumulação de resíduos industriais que se enquadrem em pelo menos um dos cinco requisitos a 
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seguir: i) Altura do maciço maior ou igual a 15 m (medindo-se da crista ao encontro do pé do talude 

de jusante com o terreno natural); ii) Capacidade total do reservatório maior ou igual a 3 milhões de 

metros cúbicos; iii) Reservatórios que contenham resíduos perigosos conforme normas técnicas 

aplicáveis; iv) Categoria de dano potencial associado (DPA) médio ou alto, em termos econômicos, 

sociais, ambientais, ou de perda de vidas humanas e por fim; v) Categoria de risco (CRI) alto, a 

critério do órgão fiscalizador (BRASIL, 2010). 

A PNSB trouxe para o ambiente de segurança de barragens Brasileiro conceitos extremamente 

necessários que visam a gestão integrada desses ativos. Isto é verificado uma vez que o seu objetivo 

é definido de forma a garantir a observância de padrões de segurança de barragens buscando: 

a) prevenir e reduzir a possibilidade de acidente ou desastre; b) regulamentar as ações de segurança 

que devem ser adotadas em todas as etapas do ciclo de vida da barragem, da construção a 

descaracterização; c) promover o monitoramento e acompanhamento das ações de segurança 

implementada pelos responsáveis pelas barragens; d) criar condições para o poder público controle a 

segurança das barragens baseado em orientação, correção de ações de segurança e fiscalização; 

e) reunir informações que sustentem o gerenciamento da segurança das barragens por parte do 

governo; f) estabelecer padrões de natureza técnica que permitam o poder público avaliar a adequação 

das condições de segurança; impulsionar a gestão de riscos e cultura de segurança; e por fim; 

g) definir procedimentos emergenciais e incentivar a ação conjunta dos empreendedores, 

fiscalizadores e órgão de proteção civil (BRASIL, 2010). 

Para atender tais objetivos, os órgãos ambientais que integram o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA) foram estabelecidos como fiscalizadores pela Política Nacional de Segurança 

de Barragens (PNSB). A PNSB possui 10 instrumentos, onde destaca-se: 1) Sistema de classificação 

de barragens por CRI e DPA; 2) O Plano de Segurança da Barragem (PSB) que deve possuir Plano 

de Ação Emergencial (PAE) incluso (BRASIL, 2010). 

Plano de Segurança da Barragem (PSB) é um extenso documento que obriga o empreendedor 

a apresentar uma série de estudos fundamentais para a segurança da estrutura. O processo de 

elaboração do PSB leva ao conhecimento detalhado da barragem, e seu resultado contribui para o 

aumento da segurança da barragem uma vez que uma série de informações é organizada. Sendo assim, 

seu conteúdo mínimo aborda: i) os dados técnicos relacionados a implantação do empreendimento; 

ii) a qualificação técnica da equipe de segurança da barragem; iii) os manuais e roteiros de inspeção 

e monitoramento; iv) regras operacionais de sistemas vertedores; v) a indicação de áreas e locais de 

acesso que não podem ser ocupados, com exceção dos locais indispensáveis para a manutenção; vi) o 

Plano de Ação Emergencial (PAE); vii)  relatórios de inspeção de segurança regular e especial; 
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viii) revisão periódica de segurança; ix) identificação e avaliação de riscos; x) mapa de inundação; 

xi) dados técnicos das estruturas das instalações e dos equipamentos de monitoramento (BRASIL, 

2010). 

 

Figura 2 - Organização da PNSB 

Fonte: ANA (2013) Apud JESUS (2021) 

 

Visto a dimensão da complexidade da elaboração de todos estes estudos necessários para a 

produzir o PSB, para atender a PNSB como um todo, e a necessidade de realizar um acompanhamento 

continuo nas barragens, as empresas de mineração no Brasil começaram a acionar a figura de um EdR 

no processo. Este atua como apoio técnico na elaboração de todos os estudos, na integração das 

diferentes áreas que precisam interagir para garantir o atendimento da legislação vigente, faz o 

registro histórico de toda documentação da barragem, todos os projetos, inspeções de segurança, e 

que ainda possui responsabilidade legal sobre suas ações, junto ao empreendedor, uma vez que realiza 

análises independentes e emite declarações de estabilidade das estruturas. 
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3.1 O que é o engenheiro de registro 

As principais referências internacionais que buscaram ajustar o termo, as responsabilidades e 

o escopo de trabalho do Engenheiro de Registro na área de mineração foram: Canadian Dam 

Association (CDA), Mining Association of Canada (MAC), Geoprofessional Business Association 

(GBA) e Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM). Após todas estas 

contribuições é possível identificar as definições a seguir (USSD & CDA, 2020). 

Segundo o texto (USSD & CDA,2020), a MAC, a CDA e o GBA, possuem interpretações 

sobre o EdR que convergem no principal conceito: O empreendedor, ao garantir que uma barragem 

de mineração seja segura, tem a responsabilidade de manter um Engenheiro de Registro claramente 

identificado, que possui a função de fornecer orientação técnica em nome do empreendedor. Dessa 

forma, o EdR verifica se a barragem de mineração foi projetada, construída e está performando 

conforme os objetivos e indicadores de desempenho, diretrizes aplicáveis, normas e requisitos legais. 

Após as publicações de todas estas organizações internacionais, o Brasil se posicionou quanto 

a definição do temo Engenheiro de Registro tendo como pioneira a Agência Nacional de Mineração 

(ANM), onde através da publicação da Resolução n° 95, definiu o Engenheiro de Registro (EdR) 

como um profissional externo à empresa, com registro no CREA, que é capaz de dar suporte nas 

aplicações dos procedimentos recomendados às boas práticas de segurança, possuindo respaldo dos 

regulamentos, diretrizes e normas aplicáveis no âmbito nacional e internacional (ANM, 2022). 

Além disso, a resolução n° 95 da ANM ainda define em seu artigo 65 que todas as barragens 

com dano potencial associado classificado como alto, devem possuir um EdR; Este deve avaliar a 

estrutura de forma contínua, com emissão de relatórios (possuindo ART) que considerem se os 

objetivos de desempenho, parâmetros de segurança, diretrizes, requisitos legais, e padrões aplicáveis 

vem sendo lançados, em todo o ciclo de vida da barragem; O EdR deve ser externo a empresa, não 

deverá compor a equipe de operação, manutenção e tão pouco ser o emissor da RPSB; O EdR deve 

compor a equipe multidisciplinar do processo de Gestão de Risco e poderá ser o emissor do Relatório 

de Inspeção de Segurança Regular (RISR) (ANM, 2022). 

 

3.2 Metodologia do engenheiro de registro na segurança da barragem 

No contexto nacional, as empresas de mineração vêm aplicando o EdR desde de 2020, após 

as publicações internacionais mais recentes, conforme apresentado neste artigo. Em acordo com a 

preposição da nova resolução da ANM n° 95, os EdRs são usualmente empresas consultoras, portanto, 

profissionais independentes não vinculados ao empreendedor.  
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 Como o EdR é suportado por uma empresa, este possui um time completo, normalmente 

composto por engenheiros hídricos (hidrólogos/hidráulicos), geotécnicos, geólogos e também por 

projetistas. Este time trabalha junto a equipe de segurança de barragem do empreendedor, produzindo 

de forma independente relatórios mensais de segurança de barragem, e interagindo o tempo todo com 

todas as esferas e camadas de segurança do empreendedor.  

Tais relatórios são produzidos após uma inspeção técnica de segurança do barramento, 

elaborado por uma equipe multidisciplinar, que dá o seu parecer técnico de segurança sobre os 

principais pontos geológicos/geotécnicos, hidrológicos e hidráulicos. No fim do relatório, é verificado 

a condição de estabilidade da estrutura, e são elencadas recomendações (quando necessário) para a 

melhoria contínua da segurança da barragem. Como o EdR acompanha diariamente as estruturas sob 

sua responsabilidade, e realiza inspeções de segurança mensais, ele normalmente acaba produzindo 

o RISR, o que é de extrema valia para o empreendedor e para segurança da barragem, já que uma 

empresa especialista em segurança de barragens que acompanha com tamanha frequência o 

barramento produz um dos documentos que compõe o PSB. 

Além disso, o EdR participa de todos os projetos que envolvem a segurança da barragem, em 

todo o seu ciclo de vida. Dessa forma, é usual que o EdR participe do processo de elaboração dos 

projetos de As Is, As Built, alteamento, descaracterização e demais atividades que influenciam em sua 

segurança, como alterações no sistema extravasor e afins. Essa participação da equipe de EdR é 

extremamente benéfica para a segurança da barragem, uma vez que o time possui o conhecimento de 

todo histórico, das atividades que estão ocorrendo no momento, e tem o papel de contribuir para o 

engajamento entre os diferentes processos que acontecem de forma simultânea nas dinâmicas 

barragens de mineração. 

Ainda é observado nas empresas de mineração que as equipes de operação, projetos, 

descaracterização, estudo de ruptura hipotética, não são as mesmas. Sendo assim, o time de EdR tem 

papel determinante na integração de todos estes estudos, através do seu conhecimento global da 

barragem.  

 

3.3 Perspectiva da aplicação da metodologia EdR nas barragens de captação de água 

Notoriamente o EdR vem ganhando destaque no cenário de segurança de barragens de 

mineração, fato que é verificado desde os acidentes de Mount Polley e Fundão, através das 

publicações da CDA, GBA e GISTM, que buscaram refinar o escopo de trabalho da equipe de EdR 

e suas responsabilidades. No Brasil, o movimento segue a mesma tendência, uma vez que a maioria 

das empresas de mineração começaram a aplicar a metodologia em 2020, e no ano de 2022 a ANM 
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publicou uma nova resolução que define claramente o conceito, e ainda obriga a existência de um 

EdR para barragens de mineração classificadas com DPA alto, dessa forma, entende-se que a 

metodologia vem se mostrando extremamente benéfica para segurança das barragens. 

 Ao verificar o último Relatório de Segurança de Barragens (RSB) publicado pela ANA em 

2020, observa-se que existem 1.130 barragens destinadas a abastecimento humano que estão 

submetidas a PNSB, um número bem superior as barragens de contenção de rejeitos de mineração 

(435). Além disso, a PNSB determina que os órgãos fiscalizadores de segurança de barragens 

regulamentem seus artigos 8°, 9°, 10, 11 e 12 frente a periodicidade de execução ou atualização, a 

qualificação dos responsáveis técnicos, nível de detalhamento e conteúdo mínimo do PSB, das 

inspeções de segurança regular e especial, do RPSB, e do PAE. No último RSB, a ANA verificou que 

os órgãos fiscalizadores que emitiram regulamentos referentes aos artigos citados foram em sua 

maioria órgãos fiscalizadores de barragens de acumulo de água (ANA, 2020). 

 As movimentações recentes dos órgãos fiscalizadores de barragens de acumulação de água, e 

o número expressivo deste tipo de barragem, mostram uma demanda crescente pela adequação destas 

estruturas, visando atender a PNSB. Também se observa que as barragens de acumulo de água ainda 

estão um passo atrás das barragens de mineração, uma vez que agências como IGAM estão 

publicando portarias para que os empreendedores registrem suas barragens em seus sistemas, espera-

se que após o registro, irá existir um maior controle e cobrança para se adequar a PNSB, e neste 

processo o EdR é de grande valia. 

Como a aplicação de EdR no setor da mineração vem mostrando resultados benéficos, tal 

conhecimento pode ser aplicado às barragens voltadas para o acúmulo de água, agregando 

conhecimento que aumenta a segurança das barragens principalmente na elaboração dos projetos de 

As Is, As Built, projetos e planos de instrumentação, inspeções de segurança mensais, avaliação das 

condições de segurança e de estabilidade com frequência mensal, suporte técnico para buscar os 

padrões internacionais de segurança e boas práticas de engenharia de segurança de barragens, 

mantando-se com um aliado do empreendedor, com uma proximidade técnica, na aplicação da 

melhoria continua da segurança. 

 

4 CONCLUSÕES 

Este artigo mostrou a evolução do conceito de EdR no contexto internacional, após os recentes 

acidentes com barragens de mineração, o histórico da aplicação desta metodologia nas barragens 

brasileiras e a definição oficial no cenário nacional através da resolução ANM n° 95. Visto os 

benefícios observados no setor de mineração, e a demanda crescente por regularização das barragens 
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utilizadas no setor de abastecimento humano, foi verificado que o EdR pode ser aplicado nesta área 

apresentando-se como uma futura tendência na busca de atendimento de padrões internacionais de 

segurança nas barragens brasileiras.  
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