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 6 – sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
rESuLTADo FINAL DA AvALIAÇÃo:

CATEGorIA DE rISCo (     ) Alto (     ) Médio (     ) Baixo

PoTENCIAL DE DANo AMBIENTAL (     ) Alto (     ) Médio (     ) Baixo

BArrAGENS PArA ACuMuLAÇÃo DE áGuA ASSoCIADAS A ProCESSoS INDuS-
TrIAIS ou DE MINErAÇÃo

III .1 – QuADro DE CLASSIFICAÇÃo QuANTo À CATEGorIA DE rISCo

1 – CArACTErÍSTICAS TÉCNICAS – CT

Altura (a) Comprimento (b)

Tipo de Barragem 
quanto ao material 

de construção
(c) Tipo de fundação (d) Idade da Barragem (e) vazão de Projeto (f)

Altura ≤ 10m (0) Comprimento ≤ 200m
(2)

Concreto 
convencional (1) rocha sã (1) Entre 30 e 50 anos

(1)

CMP (Cheia Máxima 
Provável) ou
Decamilenar

(3)

10m < Altura < 30m
(1)

Comprimento > 200m
(3)

Alvenaria de pedra 
/ Concreto ciclópico 

/ Concreto rolado
– CCr (2)

rocha alterada dura 
com tratamento

(2)
Entre 10 e 30 anos

(2) Milenar
(5)

30m ≤ Altura ≤ 60m
(2) -

Terra homogênea
/Enrocamento / 

Terra enrocamento
(3)

rocha alterada sem 
tratamento / rocha 
alterada fraturada 
com tratamento

(3)
Entre 5 e 10 anos

(3) Tr = 500 anos (8)

Altura > 60m (3) - -

rocha alterada 
mole / Saprolito / 
Solo compacto

(4)

< 5 anos ou > 50 anos 
ou sem informação

(4)

Tr < 500 anos ou 
desconhecida
/ Estudo não 

confiável
(10)

- - -
Solo residual / aluvião

(5) - -

CT = ∑ (a até f)

BArrAGENS PArA ACuMuLAÇÃo DE áGuA ASSoCIADAS A ProCESSoS INDuS-
TrIAIS ou DE MINErAÇÃo

III .1 – QuADro DE CLASSIFICAÇÃo QuANTo À CATEGorIA DE rISCo

2 – ESTADo DE CoNSErvAÇÃo – EC

Confiabilidade das 
Estruturas Extravasoras

(g)

Confiabilidade das 
Estruturas de Adução

(h)
Percolação

(i)
Deformações 
e recalques

(j)
Deterioração dos Taludes 

/ Paramentos (k)

Estruturas civis e 
hidroeletromecânicas em pleno 

funcionamento / canais de 
aproximação ou de restituição 

ou vertedouro (tipo soleira 
livre) desobstruídos

(0)

Estruturas civis e dispositivos 
hidroeletromecânicos em 
condições adequadas de 

manutenção e funcionamento
(0)

Percolação totalmente 
controlada pelo sistema 

de drenagem
(0)

Inexistente
(0) Inexistente (0)

Estruturas civis e 
hidroeletromecânicas preparadas 
para a operação, mas sem fontes 

de suprimento de energia de 
emergência / canais ou vertedouro 

(tipo soleira livre) com erosões 
ou obstruções, porém sem 

riscos a estrutura vertente . (4)

Estruturas civis comprometidas ou 
dispositivos hidroeletromecânicos 

com problemas identificados, 
com redução de capacidade 

de vazão e com medidas 
corretivas em implantação

(4)

umidade ou surgência 
nas áreas de jusante, 

paramentos, taludes ou 
ombreiras estabilizadas 

e/ou monitoradas
(3)

Existência 
de trincas e 

abatimentos de 
pequena extensão 

e impacto nulo
(1)

Falhas na proteção dos 
taludes e paramentos, 
presença de arbustos 
de pequena extensão 

e impacto nulo .
(1)

Estruturas civis comprometidas ou 
dispositivos hidroeletromecânicos 

com problemas identificados, 
com redução de capacidade 

de vazão e com medidas 
corretivas em implantação 
/ canais ou vertedouro (tipo 
soleira livre) com erosões e/
ou parcialmente obstruídos, 

com risco de comprometimento 
da estrutura vertente .

(7)

Estruturas civis comprometidas ou 
dispositivos hidroeletromecânicos 

com problemas identificados, 
com redução de capacidade de 
vazão e sem medidas corretivas

(6)

umidade ou surgência 
nas áreas de jusante, 
paramentos, taludes 
ou ombreiras sem 

tratamento ou em fase 
de diagnóstico (5)

Existência 
de trincas e 
abatimentos 
de impacto 

considerável 
gerando 

necessidade 
de estudos 

adicionais ou 
monitoramento 

(5)

Erosões superficiais, 
ferragem exposta, 

crescimento de 
vegetação generalizada, 

gerando necessidade 
de monitoramento ou 
atuação corretiva (5)

Estruturas civis
comprometidas ou

dispositivos
hidroeletromecânicos com
problemas identificados,

com redução de
capacidade de vazão e sem
medidas corretivas / canais
ou vertedouro (tipo soleira
livre) obstruídos ou com

estruturas danificadas
(10)

-
Surgência nas áreas 
de jusante, taludes 
ou ombreiras com 

carreamento de material 
ou com vazão crescente

(8)

Existência 
de trincas, 

abatimentos ou 
escorregamentos 

expressivos, 
com potencial de 
comprometiment 
o da segurança 

(8)

Depressões
acentuadas nos

taludes,
escorregamentos,
sulcos profundos
de erosão, com

potencial de
comprometimento

da segurança
(7)

EC = ∑ (g até k):

BArrAGENS PArA ACuMuLAÇÃo DE áGuA ASSoCIADAS A ProCESSoS INDuS-
TrIAIS ou DE MINErAÇÃo

III .1– QuADro DE CLASSIFICAÇÃo QuANTo À CATEGorIA DE rISCo

3 – PLANo DE SEGurANÇA DA BArrAGEM – PSB

Existência de 
documentação de projeto

(l)

Estrutura organizacional 
e qualificação técnica dos 
profissionais da equipe de 
Segurança da Barragem

(m)

Procedimentos de roteiros 
de inspeções de segurança 

e de monitoramento
(n)

regra operacional 
dos dispositivos de 

descarga da barragem
(o)

relatórios de inspeção 
de segurança com 

análise e interpretação
(p)

Projeto executivo e 
“como construído”

(0)

Possui estrutura 
organizacional com 

técnico responsável pela 
segurança da barragem

(0)

Possui e aplica 
procedimentos de inspeção 

e monitoramento
(0)

Sim ou vertedouro 
tipo soleira livre

(0)

Emite regularmente 
os relatórios

(0)

Projeto executivo ou 
“como construído”

(2)

Possui técnico 
responsável pela

segurança da barragem
(4)

Possui e aplica apenas 
procedimentos de inspeção

(3)
Não
(6)

Emite os relatórios 
sem periodicidade

(3)

Projeto básico (4)

Não possui estrutura 
organizacional e 

responsável técnico pela 
segurança da barragem

(8)

Possui e não aplica 
procedimentos de inspeção 

e monitoramento
(5)

- Não emite os relatórios (5)

Anteprojeto ou 
Projeto conceitual

(6) -

Não possui e não aplica 
procedimentos para 

monitoramento e inspeções
(6) - -

Inexiste documentação 
de projeto

(8) - - - -

PS = ∑ (l até p):

BArrAGENS PArA ACuMuLAÇÃo DE áGuA ASSoCIADAS A ProCESSoS INDuS-
TrIAIS ou DE MINErAÇÃo

III .2– QuADro DE CLASSIFICAÇÃo QuANTo Ao PoTENCIAL DE DANo AMBIENTAL 
– PDA

volume Total do reservatório
(a)

Potencial de perdas de 
vidas humanas

(b)
Impacto ambiental

 (c)
Impacto socioeconômico 

(d)

MuITo PEQuENo
<= 1 milhão de m³

(0)

INExISTENTE
(Não existem pessoas permanentes/

residentes ou temporárias/
transitando na área afetada 

a jusante da barragem)
(0)

PouCo SIGNIFICATIvo
(área afetada da barragem não 

representa área de interesse 
ambiental, áreas protegidas em 

legislação específica ou encontra-se 
totalmente descaracterizada 
de suas condições naturais)

(1)

INExISTENTE
(Não existem quaisquer instalações 

e serviços de navegação na área 
afetada por acidente da barragem)

(0)

PEQuENo
1 milhão a 5 milhões m³

(1)

PouCo FrEQuENTE
(Não existem pessoas ocupando 
permanentemente a área afetada 

a jusante da barragem, mas existe 
estrada vicinal de uso local)

(4)

SIGNIFICATIvo
(A área afetada inclui áreas de 
proteção de uso sustentável – 

APA, FLoNA, rESEx, etc . – ou
quando for área de interesse 

ambiental e encontrar-se 
pouco descaracterizada de 
suas condições naturais)

(2)

BAIxo
(Existe de 1 a 5 instalações 

residenciais e comerciais, agrícolas, 
industriais ou infraestrutura na 

área afetada da barragem)

(1)

MÉDIo
5 milhões a 25 milhões m³

(2)

FrEQuENTE
(Não existem pessoas ocupando 
permanentemente a área afetada 

a jusante da barragem, mas existe 
rodovia municipal, estadual, federal 
ou outro local e/ou empreendimento 
de permanência eventual de pessoas 

que poderão ser atingidas)
(8)

MuITo SIGNIFICATIvo
(A área afetada incluir áreas 
de proteção integral – ESEC, 

PArNA, rEBIo, etc . inclusive 
Terras Indígenas – ou quando for 

de grande interesse ambiental 
em seu estado natural)

(5)

MÉDIo
(Quando existem mais de 5 

até 30 instalações residenciais 
e comerciais, agrícolas, 

industriais ou de infraestrutura 
na área afetada da barragem)

(3)

GrANDE
25 milhões a 50 milhões m³

(3)

ExISTENTE
(Existem pessoas ocupando 

permanentemente a área afetada a 
jusante da barragem, portanto, vidas 

humanas poderão ser atingidas)
(12)

-

ALTo
(grande concentração de 
instalações residenciais e 

comerciais, agrícolas, industriais, 
de infraestrutura e serviços 
de lazer e turismo na área 
afetada da barragem ou

instalações portuárias ou 
serviços de navegação)

(8)
MuITo GrANDE
>= 50milhões m³

(4)

DPA = ∑ (a até d):

ANExo Iv
(a que se refere o art . 5º do Decreto nº 48 .140, de 25 de fevereiro de 2021)

MATrIZ DE CLASSIFICAÇÃo GErAL DAS BArrAGENS INSTITuÍDAS PELA LEI 23291, 
de 2019

MATrIZ 1 – CLASSIIFICAÇÃo DAS BArrAGENS DE rESÍDuoS DA INDÚSTrIA 

PoTENCIAL DE DANo AMBIENTAL
BArrAGENS DA INDÚSTrIA

CATEGorIA DE rISCo ALTo MÉDIo BAIxo

ALTo A B C

MEDIo B C D

BAIxo B C E

MATrIZ 2 – CLASSIFICAÇÃo DAS BArrAGENS DE rEJEIToS ou rESÍDuoS DA 
MINErAÇÃo 

PoTENCIAL DE DANo AMBIENTAL
BArrAGENS DA MINErAÇÃo

CATEGorIA DE rISCo ALTo MÉDIo BAIxo

ALTo A B C

MEDIo B C D

BAIxo B C E

MATrIZ 3 – CLASSIFICAÇÃo DAS BArrAGENS DE áGuA ASSoCIADAS A ProCES-
SoS INDuSTrIAIS ou DE MINErAÇÃo

PoTENCIAL DE DANo AMBIENTAL
BArrAGENS DE áGuA ASSoCIADAS A ProCESSoS 

INDuSTrIAIS ou DE MINErAÇÃo
CATEGorIA DE rISCo ALTo MÉDIo BAIxo

ALTo A B C

MEDIo A C D

BAIxo A D D

ANExo v 
(a que se refere o art . 36 do Decreto nº 48 .140, de 25 de fevereiro de 2021)

“ANExo vI
(a que se refere o art . 80-A do Decreto nº 47 .383, de 2 de março de 2018)

MATrIZ DE MAJorAÇÃo DE MuLTAS SIMPLES CoMINADAS CoNForME o ArTIGo 
80-A

PoTENCIAL DE 
DANo AMBIENTAL 

DA BArrAGEM

PESSoA FÍSICA 
ou JurÍDICA CoM 
PATrIMÔNIo ou 

rECEITA ANuAL DE 
ATÉ r$ 360 .000,00

PESSoA FÍSICA 
ou JurÍDICA CoM 
PATrIMÔNIo ou 
rECEITA ANuAL 

ENTrE r$ 360 .000,01 
E r$3 .600 .000,00

PESSoA FÍSICA 
ou JurÍDICA CoM 
PATrIMÔNIo ou 
rECEITA ANuAL 

ENTrE r$ 3 .600 .000,01 
E r$ 12 .000 .000,00

PESSoA FÍSICA 
ou JurÍDICA CoM 
PATrIMÔNIo ou 
rECEITA ANuAL 

ACIMA DE 
r$ 12 .000 .000,01

BAIxo vM vM x 2 vM x 4 vM x 8

MÉDIo vM x 2 vM x 4 vM x 8 vM x 16

ALTo vM x 4 vM x 8 vM x 16 vM x 32

vM = vALor DA MuLTA SIMPLES CoMINADA
” .

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320210226014901016.


