54 – São Paulo, 125 (216)
Comunicado (Multa)
Nos termos do artigo 12 do Decreto Estadual 60.342/2014,
segue a relação de Autos de Infração Ambiental avaliados no
Atendimento Ambiental.
Ponto de Atendimento: 29 - Catanduva
Auto de Infração Ambiental 311264/2015
Data da Infração: 15-10-2015
Autuado: Luis Carlos De Polli
CPF: 075.671.458-39
Data da Sessão: 12-11-2015
A parte interessada compareceu à Sessão do Atendimento
Ambiental: Sim
Decisão da avaliação do auto: Manter o Auto de Infração
Ambiental
Valor de multa suspenso até verificação do cumprimento de
medidas estabelecidas em Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental: Não se aplica
Valor consolidado da Multa: R$ 284,80
Forma de recolhimento da multa: Parcela única
Sanções administrativas: Multa simples - Manutenção Apreensão de bens ou animais - Manutenção
Houve conciliação? Sim
Observações: Formalizado o Atendimento Ambiental. A guia
de recolhimento será entregue via correios, para o endereço Rua
Moacir Bordini, 139 - Jardim Darcizinho, município de Santa Adélia, tendo em vista que o Auto de Infração não estava cadastrado
no Sistema SIGAM na data do atendimento.
Ponto de Atendimento: 28 - São José do Rio Preto
Auto de Infração Ambiental 321149/2015
Data da Infração: 6/10/2015
Autuado: Agropecuaria Nossa Senhora Do Carmo S/A
(Jurídica)
CPF: 50.031.780/0001-05
Data da Sessão: 12-11-2015
A parte interessada compareceu à Sessão do Atendimento
Ambiental: Sim
Decisão da avaliação do auto: Manter o Auto de Infração
Ambiental
Valor de multa suspenso até verificação do cumprimento de
medidas estabelecidas em Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental: Não se aplica
Valor consolidado da Multa: R$ 110.850,00
Forma de recolhimento da multa: Parcelado 12x
Sanções administrativas: Multa simples - Manutenção
Houve conciliação? Não
Observações: Nos termos do artigo 13 do Decreto Estadual
60.342/2014, fica o autuado ciente do prazo de 20 dias corridos
para apresentação de defesa. Formalizado o Atendimento Ambiental. Convalida-se a lavratura do AIA quanto ao registro de testemunhas nos termos do artigo 81 do Res. SMA 48/2014, confirmando
o ato nos termos do Artigo 8º do Decreto Estadual 60.342/2014.
Retifica-se o Auto de Infração Ambiental A4no campo 18. onde se
lê "em estágio inicial", leia-se "em estágio pioneiro".
Ponto de Atendimento: 29 - Catanduva
Auto de Infração Ambiental 319460/2015
Data da Infração: 6/10/2015
Autuado: Agropecuaria Nossa Senhora Do Carmo S/A
(Jurídica)
CPF: 50.031.780/0001-05
Data da Sessão: 12-11-2015
A parte interessada compareceu à Sessão do Atendimento
Ambiental: Sim
Decisão da avaliação do auto: Manter o Auto de Infração
Ambiental
Valor de multa suspenso até verificação do cumprimento de
medidas estabelecidas em Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental: Não se aplica
Valor consolidado da Multa: R$ 327.810,00
Forma de recolhimento da multa: Parcela única
Sanções administrativas: Multa simples - Manutenção
Houve conciliação? Não
Observações: Nos termos do artigo 13 do Decreto Estadual
60.342/2014, fica o autuado ciente do prazo de 20 dias corridos
para apresentação de defesa. Formalizado o Atendimento Ambiental. Convalida-se a lavratura do AIA quanto ao registro de testemunhas nos termos do artigo 81 do Res. SMA 48/2014, confirmando
o ato nos termos do Artigo 8º do Decreto Estadual 60.342/2014.
Ponto de Atendimento: 29 - Catanduva
Auto de Infração Ambiental 311268/2015
Data da Infração: 2/10/2015
Autuado: José Gonzales Rodrigues
CPF: 973.712.468-53
Data da Sessão: 12-11-2015
A parte interessada compareceu à Sessão do Atendimento
Ambiental: Sim
Decisão da avaliação do auto: Manter o Auto de Infração
Ambiental
Valor de multa suspenso até verificação do cumprimento de
medidas estabelecidas em Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental: Não se aplica
Valor consolidado da Multa: R$ 750,00
Forma de recolhimento da multa: Parcelado 7x
Sanções administrativas: Multa simples - Manutenção Apreensão de bens ou animais - Manutenção
Houve conciliação? Sim
Observações: Formalizado o Atendimento Ambiental. Convalida-se a lavratura do AIA quanto ao registro de testemunhas
nos termos do artigo 81 do Res. SMA 48/2014, confirmando o
ato nos termos do Artigo 8º do Decreto Estadual 60.342/2014.
Retifica-se o AIA no campo 02 onde se lê "573.712.468-53", leiase "973.712.468-53". A guia de recolhimento será entregue via
correios, para o endereço Rua Pernambuco, 1501 - Vila Rodrigues,
município de Catanduva, tendo em vista que o Auto de Infração
não estava cadastrado no Sistema SIGAM na data do atendimento.

CENTRO TÉCNICO REGIONAL DE
FISCALIZAÇÃO VI - BAURU
Comunicado
O Centro Técnico Regional de Fiscalização de Bauru (CTRF6)
da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar o Auto de Infração
Ambiental cujo recurso não foi julgado por ter sido apresentado
fora do prazo estabelecido pela Resolução SMA 32/2010, sendo
mantida a multa no valor de R$ 5.050,00. Para quitação do
débito se faz necessário o comparecimento à Unidade da CFA,
sito à Av. Rodrigues Alves, 38-138, Vila Cardia – CEP 17030-000
– Bauru – SP, no prazo máximo de 30 dias contados da data
desta publicação, para que seja emitida a Guia de Arrecadação
para pagamento. Esclarecemos que o simples pagamento da
multa não eximirá o autor da infração da obrigação de reparar
o dano ambiental causado e também da responsabilidade por
outras sanções relacionadas à infração cometida. Para reparação do dano ambiental será necessário a retirada de quaisquer
fatores impeditivos à regeneração natural que se encontrem na
área de preservação permanente autuada, além de efetuar o
plantio de 1684 mudas de essências arbóreas nativas da região
e/ou outra medida possibilitada pela Resolução SMA 32/2014,
tal como a regeneração natural, de forma que ao final do prazo
para recuperação haja densidade mínima de 1667 indivíduos
arbóreos nativos por hectare. Para comprovação da adoção
das medidas estipuladas, deverá apresentar relatório técnico/
fotográfico nesta regional da CFA, no prazo máximo de 45 dias
a contar da data de publicação. Na esfera administrativa não é
mais possível à interposição de recurso, razão pela qual, caso
nenhuma das providências citadas acima seja adotada, o débito
será incluído no valor integral no sistema da dívida ativa, para
cobrança judicial junto à Procuradoria Geral Estado. Auto de
Infração Ambiental: 268.881/2012. Autuado: Fazenda Colorado.
CNPJ: 08.028.447/0001-80. Município da infração: Platina/SP.
Valor da Multa: R$ 5.050,00 - Deverá ser retirada a Guia de
Arrecadação no prazo de 30 dias.
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COORDENADORIA DE PARQUES
URBANOS
Portaria CPU - 175, de 18-11-2015
Designa representante da Secretaria do Meio
Ambiente / Coordenadoria de Parques Urbanos
para o acompanhamento da execução do Termo
de Cessão de Uso Condicional e Gratuita a Título
Precário, outorgada em favor da Secretaria de
Esporte, Lazer e Juventude, para utilização de
área, visando à realização do evento “Juventude
Black Fest”
O Coordenador de Parques Urbanos, considerando as disposições do Decreto Estadual 60.321, de 01-04-2014 e o que
consta do processo SMA 10.604/2015 decide:
Artigo 1º- Fica designado o Helder Augusto Bottecchia, portador do RG 11.766.444-3 SSP/SP, como gestor e representante
da Secretaria do Meio Ambiente/Coordenadoria de Parques
Urbanos, para o acompanhamento da execução do Termo de
Cessão de Uso Condicional e Gratuita a Título Precário, de áreas
internas do Parque da Juventude para a realização do evento
“Juventude Black Fest”, bem como para todos os contatos e
comunicações a ele referentes.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. (Processo SMA 10.604/2015)
Despacho do Coordenador, de 18-11-2015
Autorizando, face aos elementos que instruem os presentes
autos, em especial a manifestação do Diretor do Parque da Juventude, às fls. 07; o uso da área especificada nos autos deste processo
em favor da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude; com vistas à
realização do Evento “Juventude Black Fest”, no período de 19 a
22-11-2015, seguindo as orientações do Parecer CJ/SMA 813/2014,
fls. 21/25, e em conformidade com o disposto no artigo 1º da
Resolução SMA 70, de 09-10-2015. (Processo SMA 10.604/2015)
Extrato
Extrato da Cessão de Uso. Cessão de Uso Condicional
e Gratuita a Título Precário/2015: Termo de Cessão de Uso
Condicional e Gratuita a Título Precário que entre si celebram
o Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Estado do
Meio Ambiente, e a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.
Partícipes: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a
Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude.
Objeto: A utilização de área de 1.681 m² na área denominada “Galpão e Quadra, Áreas Livres, sem Exploração Comercial),
definida no mapa em anexo (Anexo “B”), no interior do Parque
da Juventude, localizado à Avenida Zaki Narchi, 1.309, Bairro
Carandiru, Cidade São Paulo/UFSP, visando à realização do
evento “Juventude Black Fest”, no período de 19 a 22-11-2015,
totalizando 4 dias de ocupação, conforme descrito abaixo:
Vigência: 19 a 22-11-2015.
Data da assinatura: 19-11-2015.
(Processo SMA 10.604/2015)
(Parecer CJ/SMA 813, de 26-08-2014)
Termo aditivo
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 08/2014/CPU Secretaria do Meio Ambiente – Coordenadoria de Parques Urbanos
Processo 6.392/2014
Contrato: 08/2014/CPU
Parecer Jurídico 1017/2015
Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente –
Coordenadoria de Parques Urbanos.
Contratado: SS Fort Administrativo e Tecnologico – Eireli
– ME.
CNPJ: 19.453.699/0001-73.
Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial no Parque Alberto Löfregren.
Vigência: a partir: 08-11-2015 até 07-02-2017
Valor do contrato: R$ 1.414.576,50.
Classificação dos recursos: Programa de trabalho:
18541261356770000, Natureza de Despesa: 33903796,
33903999 e 33903979, UGE 260121, Notas de empenho
2015NE00641, 2015NE00642 E 2015NE00643.
Data da Assinatura: 06-11-2015.

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A
PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Despacho do Diretor Executivo, de 19-11-2015
Processo FF 784/15
Interessado: Fundação Florestal
Parecer Assessoria Jurídica: 746/2015
Acolho o Parecer AJ 746/15 e, declaro anulada, a partir de
16-11-2015, a Dispensa de Licitação formalizada com fulcro no
Artigo 24, Inciso XIII e todos atos dela decorrentes, com fundamento do Artigo 49, Caput da Lei 8666/93.
Anulação de Contrato
Processo FF 784/15
Contrato: 15037-1-01-11
Parecer Assessoria Jurídica: 746/2015
Contratante: Fundação para a Conservação e A Produção
Florestal do Estado de São Paulo
Contratada: Fundação Patrimônio Histórico da Energia e
Saneamento
CNPJ: 002.414.436/0001-52
Por Consequência da Anulação da Dispensa de Licitação
que originou o Contrato 15037-1-01-11, fica o mesmo anulado
a partir de 16-11-2015, com fundamento do Artigo 49, Caput
da Lei 8666/93.

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE
SÃO PAULO
Comunicado
Notificação Ref.: Processo 0717SA1508 - FPZSP. Contratada:
Phiwel Informática Ltda. - ME. CNPJ: 09.556.253/0001-10. Contratos AJ 119/1410. Notas de Empenhos 2014NE02918. Edital
Eletrônico de contratações PE 0/2014. Vistos e analisados os
autos do presente processo que versa sobre a inexecução total
da obrigação contratual assumida pela empresa Phiwel Informática Ltda. - ME, CNPJ: 09.556.253/0001-10, na contratação
representada pela Nota de Empenho 2014NE02918, Processo
0717SA1508 - FPZSP, em razão de não ter cumprido com suas
obrigações contratuais descritos no contrato de prestação de
serviços AJ 119/1410, conforme especificações contidas no
Edital do Pregão Eletrônico 40/2014, incidindo nas penalidades
previstas na Lei Federal 8.666/93, bem como no aludido edital,
adoto como motivação os fundamentos constantes no relatório
do Senhor Chefe da Divisão de Materiais e Serviços, e decido:
1 - Considerar injustificada a conduta da empresa, pela
inexecução total da obrigação assumida, não tendo apresentado
qualquer justificativa com o condão de isentá-la das responsabilidades que lhe são imputadas.
2 - Aplicar a sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 2 anos, nos termos do artigo 87, III da Lei
8.666/93, em razão de restar comprovada a inexecução total da
obrigação contratual assumida, representada pelo contrato nº
AJ 119/1410 e Nota de Empenho 2014NE02918, uma vez que
a contratada não cumpriu as obrigações assumidas tal como
descritas nos editais, causando danos administrativo.
3 - Determinar que a decisão seja comunicada à empresa
contratada, bem como publicada em Diário Oficial.
Fica aberto o prazo de 5 dias úteis para interposição de
recursos, nos termos do artigo 109, I, “f”, da Lei 8.666/93, ficando desde já franqueada a vista dos autos.
Despacho Dir Adm - Processo 0560SA1506

COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Decisão de Diretoria 279/2015/C, de 18-11-2015
Dispõe sobre procedimentos relativos à segurança
de barragens de resíduos industriais
A Diretoria Plena da Cetesb - Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo, considerando o contido no Relatório à
Diretoria 114/2015/C, que acolhe, Decide:
Artigo 1º: Aprovar os procedimentos relativos à segurança
de barragens de resíduos industriais, descritos no ANEXO
ÚNICO, denominado “Procedimentos para implantação do
Plano de Segurança, Revisão Periódica de Segurança e Inspeções
Regulares e Especiais de Segurança das Barragens de Resíduos
Industriais, conforme a Lei Federal 12.334, de 20-09-2010, que
dispõe sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens.”,
que integra a presente decisão.
Artigo 2º: Esta Decisão de Diretoria entra em vigor na data
de sua publicação.
ANEXO ÚNICO
(a que se refere o artigo 1º da Decisão de Diretoria
279/2015/C, de 18-11-2015)
PROCEDIMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE
SEGURANÇA, REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA E INSPEÇÕES REGULARES E ESPECIAIS DE SEGURANÇA DAS BARRAGENS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, CONFORME A LEI FEDERAL
12.334, DE 20-09-2010, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS.
1. INTRODUÇÃO
A Lei Federal 12.334, de 20-09-2010, estabeleceu a Política
Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação
de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de
rejeitos e à acumulação de resíduos industriais e criou o Sistema
Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens- SNISB.
De acordo com a citada lei, compete a entidade que forneceu a licença ambiental de instalação e operação para fins
de disposição de resíduos industriais, no caso do Estado de
São Paulo, à Cetesb, a fiscalização do Plano de Segurança da
Barragem e da Revisão Periódica de Segurança da Barragem
nas barragens destinadas à disposição final e acumulação de
resíduos industriais.
A Lei Federal 12.334/2010 estabeleceu, ainda, que compete
ao órgão fiscalizador definir a periodicidade de atualização, a
qualificação técnica, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do Plano de Segurança da Barragem, da Revisão Periódica de Segurança da Barragem e das Inspeções de Segurança
Regulares e Especiais.
Este documento estabelece a sistemática de cadastramento
das barragens para fins de acumulação de resíduos industriais, a
periodicidade e o conteúdo mínimo das respectivas informações
e a periodicidade de atualização, a qualificação do responsável
e equipe técnica, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento
do Plano de Segurança da Barragem, da Revisão Periódica de
Segurança da Barragem e das Inspeções de Segurança Regulares
e Especiais das barragens destinadas à acumulação de resíduos
industriais de empreendimentos licenciados pela Cetesb, segundo estabelece a lei federal supracitada.
Os dispositivos deste procedimento aplicam-se às barragens
destinadas à acumulação de resíduos industriais que apresentem pelo menos uma das seguintes características:
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);
III - Reservatório que contenha resíduos classificados como
perigosos, conforme normas técnicas aplicáveis; e
IV - Categoria de dano potencial associado, médio ou alto.
Para efeito deste documento, considera-se:
I - Acidente - comprometimento da integridade estrutural
com liberação incontrolável do conteúdo de um reservatório,
ocasionado pelo colapso parcial ou total da barragem ou
estrutura anexa;
II – Anomalia: incidente que resulte na pontuação máxima
de 10 pontos em qualquer coluna do quadro de Estado de Conservação referente à Categoria de Risco da Barragem (Anexo IV),
ou qualquer outro evento identificado pelo empreendedor ou
pela Cetesb que afete potencialmente a segurança da barragem;
III - Área afetada: área a jusante ou a montante, potencialmente comprometida por eventual ruptura da barragem, cujos
limites deverão ser definidos e justificados pelo empreendedor;
IV - Barragem: qualquer estrutura para fins de contenção
ou acumulação de substâncias líquidas ou de misturas de
líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e as estruturas
associadas;
V- Barragens de resíduos industriais: barragens, barramentos, reservatórios, utilizados para fins de contenção, acumulação
ou decantação de resíduos industriais, compreendendo a estrutura do barramento e as estruturas associadas;
VI - Dano potencial associado: dano que pode ocorrer
devido a rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau
funcionamento de uma barragem, independentemente da sua
probabilidade de ocorrência, podendo ser graduado de acordo
com as perdas de vidas humanas e impactos sociais, econômicos
e ambientais;
VII - Equipe de segurança da barragem: conjunto de profissionais responsáveis pelas ações de segurança da barragem/
reservatório, podendo ser composta por profissionais do próprio
empreendedor ou contratada especificamente para este fim;
VIII- Empreendedor: agente privado ou governamental que
implante ou explore a barragem para benefício próprio ou da
coletividade;
IX – Incidente: qualquer ocorrência que afete o comportamento da barragem ou estrutura anexa que, se não for controlada, pode causar um acidente;
X - Matriz de Categoria de Risco e Dano Potencial Associado: Matriz que consta do Anexo VIII deste documento, que
relaciona classificação de Categoria Risco e Dano Potencial
Associado, com objetivo de estabelecer a abrangência do Plano
de Segurança da Barragem e a periodicidade da Revisão Periódica de Segurança da Barragem;
XI - Plano de Segurança de Barragem: instrumento da Política Nacional de Segurança de Barragens previsto na art. 6º, II,
da Lei Federal 12.334, de 20-09-2010;
XII- Reservatório: acumulação não natural de substâncias
líquidas ou de mistura de líquidos e sólidos;
XIII - Resíduos sólidos industriais: resíduos sólidos ou
semi-sólidos provenientes de processos produtivos e instalações
industriais, resíduos líquidos oriundos do mesmo processamento
que, por suas características peculiares, não podem ser lançados
na rede de esgoto ou corpos de água e não são passíveis de
tratamento pelos métodos convencionais, resíduos gerados
nos serviços públicos de saneamento básico, excetuando-se
os provenientes das atividades de mineração e extração, cuja
fiscalização caberá à entidade outorgante de direitos minerários,
segundo o artigo 5º da Lei Federal 12.334/2010;
XIV - Risco: probabilidade da ocorrência de um acidente,
conforme definido no artigo 8º e Anexos I e II da Resolução
CNRH 143, de 10-07-2012.
2. PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM

sexta-feira, 20 de novembro de 2015
2.1. Matriz de Classificação quanto ao Risco e Dano Potencial Associado
As barragens de resíduos industriais serão classificadas de
acordo com a Matriz de Classificação quanto ao Risco e ao Dano
Potencial Associado, nas classes A, B, C e D, conforme o Anexo
VIII deste procedimento.
A classificação das barragens será efetuada em consonância com o declarado pelo empreendedor quando da apresentação do Relatório de Implantação do Plano de Segurança de
Barragens (Anexo I).
A atualização da classificação das barragens poderá ser
efetuada pela Cetesb a cada 10 anos ou em menor período a
seu critério. A classificação da barragem poderá ser atualizada
a qualquer tempo, em decorrência da alteração de suas características, das características do resíduo depositado ou da região
de jusante, que requeiram a revisão da categoria de Risco ou do
Dano Potencial Associado à barragem ou por quaisquer outros
motivos, a critério da Cetesb.
2.2. Estrutura e Conteúdo Mínimo do Plano de Segurança
da Barragem - PSB
O Plano de Segurança da Barragem (PSB), de implementação obrigatória pelo empreendedor, tem por objetivo auxiliá-lo
na gestão da segurança da barragem, e deverá ser composto
ordinariamente por 5 volumes, respectivamente:
I - Volume I- Informações Gerais;
II - Volume II - Planos e Procedimentos;
III - Volume III - Registros e Controles;
IV - Volume IV - Revisão Periódica de Segurança de Barragem; e
V – Volume V - Plano de Ação de Emergência.
A extensão e o detalhamento de cada volume do PSB deverão ser proporcionais à complexidade da barragem e suficientes
para garantir as condições adequadas de segurança. O conteúdo
mínimo de cada volume encontra-se descrito no Anexo IX;
Todas as barragens de resíduos construídas a partir da data
de publicação da DD que aprovou este procedimento deverão
conter projeto “como construído” – “as built”.
2.3. Elaboração e Atualização do Plano de Segurança da
Barragem
O PSB de novas barragens de acúmulo de resíduos industriais fará parte do processo de licenciamento ambiental do
empreendimento.
Para a obtenção da Licença Prévia, o empreendedor deverá
apresentar à Cetesb, o Relatório de Implantação do Plano de
Segurança de Barragem, composto pelo Cadastro de Barragens
Industriais (Anexo I) e Cronograma de Implantação do PSB
(Anexo II), referentes às informações dos Volumes I e II do PSB
(Anexo IX), no que couber, além das demais exigências legais
pertinentes.
O empreendedor das barragens deverá apresentar à Cetesb,
como requisito para a emissão de Licença de Operação, o Plano
de Ação de Emergência (PAE), conforme conteúdo definido
no Volume V (Anexo IX), além das demais exigências legais
pertinentes.
Os registros de controle das atividades de operação deverão ser agregados ao Volume III do PSB (Anexo IX), durante a
operação da barragem.
Os volumes do PSB, constantes do Anexo IX, deverão ser
elaborados segundo o Cronograma de Implantação do PSB
apresentado (anexo II).
Durante a avaliação, a Cetesb poderá requerer ao empreendedor alteração do Cronograma de Implantaçãodo PSB, assim
como a alteração da periodicidade mínima da Revisão Periódica
de Segurança de Barragem-RPSB, em função da Categoria de
Risco e do Dano Potencial Associado.
Os dados e informações do PSB deverão ser considerados
por ocasião da renovação da Licença do empreendimento.
Os empreendedores deverão disponibilizar para conhecimento público, em até 30 dias após a emissão da Licença de
Operação da Cetesb, o Relatório de Implantação do Plano de
Segurança de Barragem, composto pelo Cadastro de Barragens
Industriais (Anexo I), Cronograma de Implantação do PSB e o
Plano de Ação de Emergência (PAE) - Volume V (Anexo IX) no
próprio local da barragem e, na inexistência de escritório no
local, na regional ou sede do empreendedor, o que mais próximo
da barragem, bem como na sede do empreendedor.
O PSB deverá ser elaborado por responsável técnico com
registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA, com atribuições profissionais para projeto, construção,
operação ou manutenção de barragens, compatíveis com as
definidas pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
- CONFEA.
O PSB deverá ser atualizado em decorrência das Inspeções
Regulares e Especiais e das Revisões Periódicas de Segurança
da Barragem, incorporando suas exigências e recomendações.
Todas as atualizações deverão ser anotadas e assinadas em
folha de controle de alterações, que deverá fazer parte dos
volumes respectivos.
Os empreendedores que possuírem barragens implantadas
até a data da publicação da DD deverão atender ao cronograma
e procedimentos dispostos no item 4 deste procedimento.
2.4. Revisão Periódica de Segurança da Barragem
2.4.1. Estrutura e Conteúdo Mínimo
A Revisão Periódica de Segurança de Barragem (RPSB),
parte integrante do PSB, tem por objetivo verificar o estado
geral de segurança da barragem, considerando o atual estado
da barragem para os critérios de projeto e as alterações das
condições a montante e a jusante.
A RPSB deverá indicar as ações a serem adotadas pelo
empreendedor para a manutenção da segurança, compreendendo:
I - O exame de toda a documentação da barragem, em
particular dos relatórios de inspeção;
II – O exame dos procedimentos de manutenção e operação
adotados pelo empreendedor;
III - A análise comparativa do desempenho da barragem em
relação às revisões efetuadas anteriormente.
O produto final da RPSB será um relatório que corresponde
ao Volume IV - Revisão Periódica de Segurança de Barragem
do PSB (Anexo IX) e deverá indicar a necessidade, quando
cabível, de:
I - Elaboração ou alteração dos planos de operação, manutenção, instrumentação, testes ou inspeções;
II - Implantação, incremento ou melhoria nos dispositivos e
frequências de instrumentação e monitoramento;
III - Obras ou reformas para garantia da estabilidade estrutural da barragem; e
IV - Outros aspectos relevantes indicados pelo responsável
técnico pelo documento.
2.4.2. Periodicidade de Revisão Periódica de Segurança de
Barragem
Após 1 (um) ano do funcionamento da barragem, o
empreendedor deverá realizar, até junho do ano seguinte, a 1ª
(primeira) Revisão Periódica de Segurança de Barragem (RPSB)
e protocolizar na Agência Ambiental da Cetesb, em até 60 dias
após sua realização, o respectivo Resumo Executivo (Tomos I e
II do Volume IV do Anexo IX), juntamente com declaração de
ciência do representante legal do empreendedor quanto ao
conteúdo do documento, sob pena da suspensão da licença de
operação do empreendimento.
A periodicidade máxima das RPSB subseqüentes será
definida em função da classificação quanto ao Risco e ao Dano
Potencial Associado, constante do Anexo VIII, sendo:

sexta-feira, 20 de novembro de 2015
I - classe A: a cada 4 (quatro) anos;
II - classe B: a cada 6 (seis) anos;
III - classe C: a cada 8 (oito) anos;
IV - classe D: a cada 10 anos; e
O Resumo Executivo da Revisão Periódica de Segurança da
Barragem (Volume IV- Tomo 2 do Anexo IX) deverá ser protocolizado na Agência Ambiental Cetesb em até 60 dias após a
elaboração do relatório correspondente ao citado Volume IV,
juntamente com declaração de ciência do representante legal do
empreendedor quanto ao conteúdo do documento.
Sempre que ocorrerem modificações estruturais, como
alteamentos, ou modificações na classificação dos resíduos
depositados na barragem, o empreendedor ficará obrigado ao
atendimento às normas e procedimentos da legislação ambiental e, a critério da Cetesb, por ocasião do licenciamento ambiental dessas alterações, poderá ser instado a executar nova RPSB.
2.5. Qualificação de Equipe Técnica Responsável
A RPSB deverá ser realizada por equipe multidisciplinar com
competência nas diversas disciplinas que envolvam a segurança
da barragem em estudo. Essa equipe poderá integrar o quadro
de pessoal do empreendedor ou pertencer a empresa externa
contratada para esse fim.
O responsável técnico pela RPSB deverá ter registro no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com
atribuições profissionais para projeto, construção, operação ou
manutenção de barragens de terra ou de concreto, compatíveis
com as definidas pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
3. INSPEÇÕES REGULARES E ESPECIAIS
3.1. Inspeçãode Segurança Regular
Após 1 ano da primeira Revisão Periódica de Segurança
de Barragem-PSB, o empreendedor deverá realizar Inspeção
de Segurança Regular e elaborar o Relatório de Inspeção de
Segurança Regular, conforme periodicidade máxima descrita a
seguir, baseada na categoria de risco e dano potencial associado,
anotando as constatações na Ficha de Inspeção de Segurança
Regular:
I-Classe A: Anual;
II-Classe B: Bianual;
III-Classes C e D: Trianual.
A Ficha de Inspeção de Segurança Regular terá seu modelo
definido pelo empreendedor, abrangendo todos os componentes
e estruturas associados à barragem, observados os parâmetros relacionados no Relatório de Inspeção de Segurança de
Barragem;
O empreendedor deverá elaborar o Relatório de Inspeção de
Segurança Regular, que conterá, no mínimo:
I - Identificação do representante legal do empreendedor;
II - Identificação do responsável técnico pela segurança
da barragem;
III - Avaliação e classificação, quanto ao estado de conservação referente à categoria de risco da barragem, das anomalias
encontradas e registradas, identificando possível mau funcionamento e indícios de deterioração ou defeito de construção;
IV - Relatório fotográfico contendo, pelo menos, as Anomalias com pontuações 6 ou 10 na tabela de Estado de Conservação referente a Categoria de Risco da Barragem, conforme
Anexo IV;
V - Reclassificação, quando necessário, quanto ao estado
de conservação referente a Categoria de Risco da Barragem de
cada anomalia identificada na Ficha de Inspeção Regular;
VI - Comparação com os resultados da Inspeção de Segurança Regular anterior, à exceção da primeira Inspeção de
Segurança Regular do empreendimento;
VII - Avaliação do resultado da inspeção e revisão dos registros de instrumentação disponíveis, indicando a necessidade
de manutenção, reparos ou de inspeções regulares e especiais,
recomendando os serviços necessários;
VIII - Ciência do empreendedor ou de seu representante legal.
O empreendedor deverá protocolizar na Agência Ambiental
da Cetesb, na periodicidade definida, a Ficha de Inspeção de
Segurança Regular e a Declaração de Condição de Estabilidade
da Barragem, individualmente por barragem, em até 60 dias
após a execução da Inspeção de Segurança Regular. A Ficha de
Inspeção de Segurança Regular, a Declaração de Condição de
Estabilidade da Barrageme o Relatório de Inspeção de segurança
Regular deverão ser anexados ao Volume III - Registros e Controles do PSB (Anexo IX);
Cópia da Ficha de Inspeção de Segurança Regular e da
Declaração de Condição de Estabilidade da Barragem e o
Relatório de Inspeção de Segurança Regular deverão ser disponibilizados no próprio local da barragem ou, na inexistência de
escritório local, em local o mais próximo da barragem, em até
30 dias após a manifestação da Cetesb;
A Declaração de Condição de Estabilidade da Barragem
e o Relatório de Inspeção Regular, deverão conter cópia do
CREA assim como da anotação de responsabilidade técnica dos
responsáveis pela sua elaboração.
Nas vistorias de rotina, se for constatada anomalia na
barragem que resulte na pontuação máxima de 10 pontos, em
qualquer coluna do quadro de Estado de Conservação referente
à Categoria de Risco da Barragem, o empreendedor deverá
realizar Inspeções de Segurança Especiais, observado o disposto
no item 3.2. A Cetesb deverá ser imediatamente comunicada
da anomalia constatada e deverá ser protocolizada na Cetesb a
respectiva Ficha de Inspeção Regular em até 1 (uma) semana da
realização da vistoria.
3.2. Inspeções de Segurança Especiais
Sempre que detectadas anomalias na barragem deverão
ser realizadas pelo empreendedor Inspeções de Segurança
Especiais.
As inspeções de Segurança Especial deverão ser realizadas
quinzenalmente ou em menor prazo, a critério do responsável
técnico, até que a anomalia detectada na Inspeção de Segurança
Regular tenha sido classificada como extinta ou controlada.
Essas inspeções deverão ser registradas na Ficha de Inspeção
de Segurança Especial.
A Ficha de Inspeção de Segurança Especial terá seu modelo
definido pelo empreendedor e deverá abranger os componentes
e estruturas associadas à barragem que tenham motivado a
Inspeção de Segurança Especial, e, no mínimo, os itens definidos
no modelo proposto do Anexo X.
O empreendedor deverá protocolizar as Fichas de Inspeção
de Segurança Especial na Cetesb, em até quinze dias após sua
elaboração e, anexá-las no Volume III - Registros e Controles
(Anexo IX) do PSB.
O empreendedor deverá elaborar um Relatório de Inspeção
de Segurança Especial contendo, no mínimo:
I - Identificação do representante legal da empresa, assim
como da empresa externa contratada pelo empreendedor,
quando for o caso;
II - Identificação do responsável técnico para a mitigação
das anomalias ou incidentes constatados na Inspeção Regular
de Segurança de Barragem pela própria empresa ou pela empresa externa contratada, se for o caso;
III - Avaliação das anomalias encontradas e registradas,
individualmente, identificando possível mau funcionamento e
indícios de deterioração ou defeito de construção;
IV - Relatório fotográfico contendo as anomalias;
V - Reclassificação, se necessário, quanto à pontuação
do Estado de Conservação referente à Categoria de Risco da
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Barragem de cada anomalia identificada na Ficha de Inspeção
Especial;
VI - Comparação com os resultados da Inspeção de Segurança Especial anterior, se houver;
VII – Ações adotadas para a eliminação das anomalias
constatadas;
VIII – Avaliação do resultado de inspeção e revisão dos
registros de instrumentação disponíveis, indicando a necessidade de manutenção, reparos ou de novas inspeções especiais,
recomendando os serviços necessários;
IX – Classificação, quando da primeira Inspeção Especial,
e reclassificação, quando da segunda ou posterior Inspeção
Especial, da pontuação do Estado de Conservação referente
à Categoria de Risco da Barragem, de acordo com Anexo VII;
X - Classificação do resultado das ações adotadas em face
das anomalias, baseadas na Categoria de Risco da Barragem, de
acordo com definições a seguir:
a) Extinto: se a anomalia que resultou na pontuação máxima de 10 pontos, em qualquer coluna do quadro de Estado de
Conservação referente à Categoria de Risco da Barragem, for
completamente extinta, não gerando mais risco que comprometa a segurança da barragem;
b) Controlado: se a anomalia que resultou na pontuação
máxima de 10 pontos, em qualquer coluna do quadro de Estado
de Conservação referente à Categoria de Risco da Barragem
não for totalmente extinta, mas as ações adotadas eliminarem o
risco de comprometimento da segurança da barragem. Todavia
devem ser controladas, monitoradas ou reparadas ao longo do
tempo não extinto: quando a anomalia que resultou na pontuação máxima de 10 pontos, em qualquer coluna do quadro
de Estado de Conservação referente à Categoria de Risco da
Barragem, não foi controlada tampouco extinta, necessitando
de novas intervenções a fim de eliminar a anomalia, tais como
novas Inspeções Especiais de Segurança da Barragem.
XI - Ciência do empreendedor ou de seu representante
legal.
A extinção ou o controle da anomalia deverá ser atestado
por meio de uma Inspeção final de Segurança Especial. A Inspeção final de Segurança Especial que ateste a extinção ou o
controle da anomalia que resultou na pontuação máxima de
10 pontos em qualquer coluna do quadro de Estado de Conservação referente à Categoria de Risco da Barragem deverá
conter relatório conclusivo, assinado pelo responsável técnico,
atestando a liberação da barragem para sua operação. Cópia
desse relatório deverá integrar o Relatório de Inspeção de
Segurança Especial. A classificação do resultado das ações adotadas em face da anomalia deverá ser feita para cada anomalia
encontrada.
A extinção ou o controle da anomalia deverá ser demonstrada no Relatório de Inspeção de Segurança Especial, submetido à avaliação da Cetesb em até 30 dias da Inspeção final de
Segurança Especial;
O Relatório de Inspeção de Segurança Especial deverá ser
anexado ao Volume III do Plano de Segurança da Barragem em
até 30 dias após a avaliação da Cetesb.
3.3. Qualificação de Equipe Técnica Responsável
As Inspeções de Segurança Regular e Especial e a Declaração de Condição de Estabilidade deverão ser efetuadas pela
Equipe de Segurança da Barragem ou por empresa externa
contratada pelo empreendedor, composta por profissionais
treinados e capacitados.
Os Relatórios de Inspeção de Segurança Regular e Especial,
as respectivas Fichas e a Declaração de Condição de Estabilidade
da Barragem deverão ser elaborados por equipe ou profissional
com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
- CREA, cujas atribuições profissionais para projeto, construção,
operação ou manutenção de barragens de terra ou de concreto
sejam compatíveis com as definidas pelo Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia – CONFEA.
4. BARRAGENS IMPLANTADAS
Em atendimento às normas legais, os empreendedores que
possuírem barragens implantadas até a data da publicação da
DD que aprovou esse procedimento deverão protocolar na respectiva Agência Ambiental da Cetesb os seguintes documentos
(em meio impresso e digital):
I – No prazo de 90 dias, contados da data de publicação
deste Procedimento: O Relatório de Implantação do Plano de
Segurança da Barragem composto pelo Cadastro de *Barragens
Industriais (Anexo I) e Cronograma de Implantação do PSB
(Anexo II), referentes às informações dos Volumes I e II do PSB
(Anexo IX).
II – No prazo de 180 dias, contados da data de publicação
deste Procedimento
- O Resumo Executivo da primeira Revisão Periódica de
Segurança de Barragem (RPSB), conforme definido no Tomo II
do Volume IV do Anexo IX;
- a primeira Declaração Anual de Estabilidade da Barragem,
conforme definido no Anexo XI;
-os registros das atividades de operação, monitoramento,
manutenção, conforme definido no Volume III do PSB (Anexo IX);
III – No prazo de 240 (duzentos e quarenta dias) dias,
contados da data de publicação deste Procedimento: O Resumo
Executivo da Inspeção de Segurança Regular de Barragem,
IV – Os Resumos Executivos das demais RPSB, respeitados
os seguintes prazos máximos estabelecidos, em função da
classificação da barragem quanto ao Risco e ao Dano Potencial
Associado:
1. classe A: a cada 4 (quatro) anos;
2. classe B: a cada 6 (seis) anos;
3. classe C: a cada 8 (oito) anos;
4. classe D: a cada 10 anos.
Durante a avaliação do Relatório de Implantação do Plano
de Segurança da Barragem, a Cetesb poderá requerer ao empreendedor alteração do cronograma de implantação do PSB, assim
como a alteração da periodicidade máxima da RPSB, em função
da Categoria de Risco e do Dano Potencial Associado.
Os empreendedores deverão disponibilizar para conhecimento público, as informações citadas nos itens I a IV no próprio
local da barragem e, na inexistência de escritório no local, na
regional ou sede do empreendedor, o que mais próximo da
barragem, bem como na sede do empreendedor.
O não atendimento de qualquer uma das exigências acima
estabelecidas poderá implicar na não concessão, não renovação,
suspensão ou cancelamento da Licença de Operação.
5. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E ATUALIZAÇÃO
DO SNISB
Todos os documentos referentes à segurança de barragem,
inclusive os Volumes constantes do Anexo IX, deverão ser apresentados à Cetesb, bem como atualizados no SNISB.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
ANA. Segurança de barragens. Disponível em http://www2.
ana.gov.br/Paginas/servicos/cadastros/cnbarragens.aspx. Acesso
em Abril de 2013.
Cetesb (2013). Revisão da Resolução SMA 81/98- Licenciamento Ambiental de Intervenções Destinadas à Conservação e
Melhorias de Rodovias e Sobre o Programa de Gerenciamento
de Risco e o Plano de Ação de Emergência – PAE para Transporte
de Produtos Perigosos em Rodovias. Disponível em www.cetesb.
sp.gov.br.. Acessado em julho de 2013.
Cetesb (1981). Apresentação de Projetos de aterros industriais – Norma p. 4.240. Cetesb, São Paulo –SP.

São Paulo, 125 (216) – 55

COPAM – Conselho Estadual do Meio Ambiente de Minas
Gerais. Deliberação Normativa COPAM 62, de 17-12-2002: Dispõe sobre critérios de classificação de barragens de contenção
de rejeitos, de resíduos e de reservatório de água em empreendimentos industriais e de mineração no Estado de Minas
Gerais. Disponível em http://www.conselhos.mg.gov.br/copam/
page/publicacoes/ltimas-deliberacoes-normativas. Acesso em
maio de 2013.
Deliberação Normativa COPAM 87, de 17-06-2005: Altera
e complementa a Deliberação Normativa COPAM 62, de 17-122002, que dispõe sobre critérios de classificação de barragens
de contenção de rejeitos. Disponível em http://www.conselhos.
mg.gov.br/copam/page/publicacoes/ltimas-deliberacoes-normativas. Acesso em maio de 2013.
Deliberação Normativa COPAM no 124, de 09-10-2008:
Complementa a Deliberação Normativa COPAM No 87, de
06-09-2005.Disponível em http://www.conselhos.mg.gov.br/

copam/page/publicacoes/ltimas-deliberacoes-normativas. Acesso em maio de 2013.
DNPM. Portaria 416 de 03-09-2012 - Cria o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração e dispõe sobre o Plano de Segurança, Revisão Periódica de Segurança e Inspeções Regulares e
Especiais de Segurança das Barragens de Mineração conforme a
Lei 12.334, de 20 /09/2010, que dispõe sobre a Política Nacional
de Segurança de Barragens. Disponível em http://www.dnpm.
gov.br/conteudo.asp?IDSecao=898. Acesso em Março de 2013.
DEP – West Virginia Department of Environment Protection.
Example Monitoring and Emergency Action Plan.DEP-Environmental Enforcement/DamsafetySection. Disponível em http://
www.dep.wv.gov/WWE/ee/ds/Pages/DefinitionofaDam.aspx.
Acesso em Julho de 2013

ProcedimentosͲSegurançadeBarragens

ANEXOI
FORMULÁRIOPARACADASTRODEBARRAGENSDERESÍDUOSINDUSTRIAIS
I.IDENTIFICAÇÃODOEMPREENDEDOR
CadastronoSEAQUA(SIPOL/NIS):
ProcessosCETESB:
Nomedoempreendimento:
Nomedoempreendedor:

CPF/CNPJ:

Tipologiadoempreendimento:
FiguraJurídica:
PessoaFísica
EmpresaPrivada
EmpresaPública
Sociedadedeeconomia
Autarquia
Administraçãodireta
Outros:______________________________________________________________________


Endereço:
Telefone:

EͲmail:

Quantidadetotaldebarragensdepropriedadedoempreendedor(nomesmoempreendimento)

II.RESPONSÁVELLEGAL:
Nome:
Cargo:
Telefone:

EͲmail:

III.IDENTIFICAÇÃODABARRAGEM(*)
Nomedobarramento:
Caracterização
Hidrográfica:

UGRHI:

SubͲbacia:

Cursod’águabarrado(sehouver):

Município:
Coordenadas
geográficas

SAD69
Datum

Latitude:

Longitude:

CórregoAlegre

Acessoseisolamentodaárea:
Anodeconclusãodaobraevidaútildabarragem:
Construtor:
Projetista:
*Anexararquivoscomasseguintesinformações:
x
x
x

LevantamentoplaniͲaltimétricodabarragemnaescaladenãosuperiora1:5000;
Mapaemescalanãoinferiora1:10.000daáreadoentornodasinstalaçõeseseusrespectivosacessosaserem
resguardadosdequaisquerusosouocupaçõespermanentes,excetoaquelesindispensáveisàmanutençãoeàoperação
dabarragem;
Registrosfotográficosdabarragemeáreadoentorno

IV.DOCUMENTAÇÃODEPROJETO,CONSTRUÇÃOEOPERAÇÃO
TemRelatóriodoProjetoEstrutural?
TemRelatóriodeComoConstruído(asbuilt)?
Temmanuaisdeinstruçãodosequipamentoshidromecânicos?
Temmanuaisdeprocedimentosdeoperação?
Temmanuaisdeprocedimentosdemanutenção?

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não
Não
Não

Háregradeoperaçãodoreservatórioestabelecida?

Sim

Não

Háprocedimentoescritodetestedosequipamentoseestruturas?

Sim

Não

Háprocedimentosdeemergência(emespecialPAE)?

Sim

Não

V.CARACTERIZAÇÃODORESÍDUOEFORMASDEDISPOSIÇÃOFINAL
Classificaçãodoresíduo

Perigoso

Tipoderesíduo
(origem/descrição/estadofísico)
Quantidade(ton/mês)

Inerte

NãoͲInerte


PréͲtratamento
Tubulação (bombeamento)

Calha/canal

Sistemadedisposiçãodoresíduo
noaterro
Outros:_____________________________

Tubulação (gravidade)
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Frequênciadeleituradainstrumentação:

VI.DADOSTÉCNICOSDABARRAGEM
Alturadomaciçoprincipal(m):

Larguradocoroamento(m):

Diária

Mensal

Extensãodocoroamentodabarragemprincipal(m):

Cotadocoroamentodabarragemprincipal:(m)

Semanal

Automáticacomtransmissão

Outros:

Semleitura

Capacidadedoreservatório(hm³):


Manutenção

Dadossobreestabilidadedetaludeebermasdeequilíbrio:
TipodaBarragemPrincipal:

Materialparamanutençãodisponível:

Sim

Não

Terracompactada

Serviçosdemanutenção

Próprio

Terceirizado

ConcretoCiclópico

Terranãocompactada

TipodeManutençãorealizada:

Preventiva

Corretiva

ConcretoCompactadoaRolo

Enrocamento

Preditiva

Nãorealizamanutenção

Alvenaria

TerraHomogênea

Inspeções:



Outro:_____________________

Frequênciadeinspeçõesregulares:

Trimestral

Semestral

Anual

 Bianual

Concreto



Condiçõesdefundação:

Nãodispõe

Outros:

Datadaúltimainspeçãoespecial:____________  Nuncarealizada

RochaSã

SoloArgiloso

RochaAlterada

SoloArgilosoTratado

SoloResidual

SoloPermeável

Outro:

Aluvião

RevisãoPeriódicadeSegurança:
Datadarevisãomaisrecente:____________Nuncarealizada
PlanodeAçãodeEmergência
Templanodeaçãodeemergência(PAE)oude
contingência(datadaúltimaatualização)?


Estruturaextravasoraprincipal:
Sim

Não

Sesim,indicarnomeetelefonedaprimeirapessoa,externaaoempreendedor,aserinformadaemcasodeemergência:
Nome:

Vertedouro(sangradouro)comcontrole–númerodecomportas:
TipodeAcionamentodascomportas:

Manual

Instituição:

Automático

Telefone:

Larguratotaldovertedouro(sangradouro)Ͳ (m):
CotadonívelmáximomaximorumͲ(m):

Não

Data:____/____/____



Vertedouro(sangradouro)comcontrole:

Sim

Cotadasoleiradovertedouro(sangradouro)–(m):



Vertedouro(sangradouro)–Tipo:

VIII.DANOSPOTENCIAIS

Tipodevertedouro(sangradouro)Auxiliar:

Tipodeedificações,equipamentosurbanoseestruturas(raiodeaté10kmajusantedabarragem)
Nãoexistempessoasresidindodeformapermanente

áreasagrícolas

DescarregadordefundoͲ tipo:

Existempessoasresidindodeformapermanente

Ponteeoutrasestruturas

Descarregadordefundo– diâmetro:

Escolas,hospitais,indústrias,atividadesdelazer,
edifíciospúblicos
Rodoviaslocais,estaduais,federais

Hádescarregadordefundo

Sim

Não

Descarregadordefundocomacionamentoautomático oumanual

Sim

Não

Outrosbarramentos.
Nome:____________



SistemadeDrenagemeremoçãodepercolados

Impactosambientais(raiodeaté10kmajusantedabarragem)

Filtraçãomoderna
Drenoshorizontaiseverticais
Aterrohomogêneoresistenteaopiping
Poçosdealívio
Drenosdepé

Áreatotalmentedescaracterizadadesuascondições
naturais

Áreasdeinteresseambiental
relevanteouáreasprotegidasem
legislaçãoespecífica

Áreadepreservaçãopermanente,estuários,matas
ciliares
Áreademananciais(superficiaisesubterrâneos)para
usosindustriaiseagrícolas

Áreademananciaisdeabastecimento
público(superficiaisesubterrâneos)

Outrasocorrências:

Semcontrolededrenageminterna







outro,descrever:
IX.INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES

Meiofioedrenagemdesuperficie
Temvigia:

Sim

Não

Temoperador(24horas):

Sim

 Não

Temequipefixadeoperaçãodabarragemou
equipevolante:

Sim

Não

Possuiescritórionolocaldabarragem:

Sim

Não

Possuiedificaçãodeapoionolocaldabarragem
(áreaconstruída):

Sim

Não

Temmonitoramentodeníveisd´água–

Sim

Não

Vazãoelocaisdedescargadaáguacoletadadoscanais________________________________
Estimativadaquantidadedepercoladoesistemadecoleta:_____________________________
Sistemadelíquidopercoladocoletado



VII.GESTÃODASEGURANÇADABARRAGEM
TemequipeTécnicadeSegurançadeBarragensconstituída:

 Sim

Não

ResponsávelTécnico–Nome/CREAN°:

Tipo:________________________

QualificaçãoprofissionaldaEquipeTécnicadeSegurançadeBarragens(Escolaridade/Formaçãodecadaintegrante):

Háhistóricodeacidenteanterior?

NomedoIntegrante:


Anodaúltimareforma/reconstrução:



















Outrasinformaçõesrelevantes:





Sim

Não

Quando?

Escolaridade/Formação:

Instrumentação:

Tipo:___________

Sim

Não



Piezômetros

MedidordeJunta

Declaroseremverídicasasinformaçõesprestadas,sobreasquaisassumototalresponsabilidade.

Inclinômetros

ExtensômetrodeFundação

Nomedoresponsávelpelopreenchimentodesteformulário:

MedidordeVazão


outros,descrever:

CPFdoresponsávelpelopreenchimentodesteformulário:
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ANEXOII
CRONOGRAMADEIMPLANTAÇÃODOPLANODESEGURANÇADABARRAGEM

NomedaBarragem:
Empreendedor:
CNPJ:
CadastroCETESB(SIPOL):
UF:
Município:
UGRHI:
CRONOGRAMA DatadoInício:____________de2013 DatadoFinal:_______________
VolumeIVͲRevisãoPeriódica
DemaisvolumesdoPlano

ANEXOVI
MATRIZDECLASSIFICAÇÃOQUANTOAODANOPOTENCIALASSOCIADO

VolumeTotal
doReservatório
(a)
MuitoPequeno
<=500milm³
(1)

Pequeno500
mila5milhões
m³
(2)


ANEXOIII
QUADRODECLASSIFICAÇÃOQUANTOÀCATEGORIADERISCO
CARACTERÍSTICASTÉCNICAS(CT)

Altura(a)
Alturaч15m
(0)
15m<Altura<30m
(2)
30mчAlturaч60m
(6)
Altura>60m
(13)
CT=ɇ(aatéb)




ANEXOIV
QUADRODECLASSIFICAÇÃOQUANTOÀCATEGORIADERISCO
ESTADODECONSERVAÇÃO(EC)


Estruturascomproblemas
identificadosesemimplantaçãodas
medidascorretivasnecessárias
(6)

Estruturascomproblemas
identificados,comreduçãode
capacidadevertenteesemmedidas
corretivas
(10)

ESTADODECONSERVAÇÃOͲEC
Deformaçõese
Recalques(e)
Percolaçãototalmente
Nãoexistemdeformações
controladapelosistemade
erecalquescom
drenagem
potencialde
(0)
comprometimentoda
segurançadaestrutura
(0)
Existênciadetrincase
Umidadeousurgêncianas
abatimentoscom
áreasdejusante,
medidascorretivasem
paramentos,taludese
implantação
ombreirasestáveise
(2)
monitorados
(3)
Existênciadetrincase
Umidadeousurgêncianas
abatimentossem
áreasdejusante,
implantaçãodasmedidas
paramentos,taludesou
corretivasnecessárias
ombreirassemimplantação
(6)
dasmedidascorretivas
necessárias
(6)
Existênciadetrincas,
Surgêncianasáreasde
abatimentosou
jusantecomcarreamentode
escorregamentos,com
materialoucomvazão
potencialde
crescenteouinfiltraçãodo
comprometimentoda
materialcontido,com
potencialde
segurançadaestrutura
comprometimentoda
(10)
segurançadaestrutura.
(10)

DeterioraçãodosTaludes
(Paramentos)(f)
Nãoexistedeterioraçãode
taludeseparamentos
(0)

Percolação(d)

Falhasnaproteçãodostaludes
eparamentos,presençade
vegetaçãoarbustiva
(2)

Erosõessuperficiais,ferragem
exposta,presençade
vegetaçãoarbórea,sem
implantaçãodasmedidas
corretivasnecessárias
(6)
Depressõesacentuadasnos
taludes,escorregamentos,
sulcosprofundosde
erosão,compotencialde
comprometimentoda
segurançadaestrutura.
(10)

EC = Ȉ ( c até f ):

Projetoexecutivoe"como
construído"
(0)

Possuiunidade
administrativacom
profissionaltécnico
qualificadoresponsável
pelasegurançada
barragem
(0)
Possuiprofissional
técnicoqualificado
(própriooucontratado)
responsávelpela
segurançadabarragem
(1)
Possuiunidade
administrativasem
profissionaltécnico
qualificadoresponsável
pelasegurançada
barragem
(3)
Nãopossuiunidade
administrativae
responsáveltécnico
qualificadopela
segurançadabarragem
(6)
Ͳ

Projetoexecutivoou"como
construído"
(2)

Projetobásico
(5)

Projetoconceitual
(8)

Nãohádocumentaçãode
projeto
(10)

PS=ɇ(gaték):

Documentação
deProjeto(j)

BAIXO:existepequenaconcentraçãode
instalaçõesresidenciais,agrícolas,
industriaisoudeinfraestruturade
relevânciasócioͲeconômicoͲculturalna
áreaafetadaajusantedabarragem
(1)

MÉDIO:existemoderadaconcentração
deinstalaçõesresidenciais,agrícolas,
industriaisoudeinfraestruturade
relevânciasócioͲeconômicoͲculturalna
áreaafetadaajusantedabarragem
(3)

ALTO:existealtaconcentraçãode
instalaçõesresidenciais,agrícolas,
industriaisoudeinfraestruturade
relevânciasócioͲeconômicoͲculturalna
áreaafetadaajusantedabarragem
(5)
Ͳ

ANEXOVII
NOMEDABARRAGEM
NOMEDOEMPREENDEDOR
DATA


1ͲCATEGORIADERISCO
1
CaracterísticasTécnicas(CT)

2
EstadodeConservação(EC)

3
PlanodeSegurançadeBarragens(PS) 
PONTUAÇÃOTOTAL(CRI)=CT+EC+PS

CATEGORIADERISCO

Pontos

CRI

ALTO
>=60ouEC*=10(*)
MÉDIO
35a60
BAIXO
<=35
(*)Pontuação(10)emqualquercolunadeEstadodeConservação(EC)
implicaautomaticamenteCATEGORIADERISCOALTAenecessidadede
providenciasimediatapeloresponsáveldabarragem.


Relatóriosdeinspeção
emonitoramentoda
instrumentaçãoede
AnálisedeSegurança
(k)
Emiteregularmente
relatóriosdeinspeçãoe
monitoramentocom
basenainstrumentação
edeAnálisede
Segurança
(0)
Emiteregularmente
apenasrelatóriosde
AnálisedeSegurança
(2)

Possuimanuaisde
procedimentospara
inspeção,monitoramento
eoperação
(0)

PossuiPAE
(0)

Possuiapenasmanualde
procedimentosde
monitoramento
(2)

NãopossuiPAE
(nãoéexigido
peloórgão
fiscalizador)
(2)

Possuiapenasmanualde
procedimentosde
inspeção
(4)

PAEem
elaboração
(4)

Emiteregularmente
apenasrelatóriosde
inspeçãoe
monitoramento
(4)

Nãopossuimanuaisou
procedimentosformais
paramonitoramentoe
inspeções
(8)

NãopossuiPAE
(quandofor
exigidopelo
órgão
fiscalizador)
(8)
Ͳ

Emiteregularmente
apenasrelatóriosde
inspeçãovisual
(6)

Ͳ

INEXISTENTE:nãoexistemquaisquer
instalaçõesnaáreaafetadaajusanteda
barragem
(0)

MATRIZPARACLASSIFICAÇÃODEBARRAGENSPARADISPOSIÇÃODERESIDUOS


Nãoemite
regularmenterelatórios
deinspeçãoe
monitoramentoede
AnálisedeSegurança
(8)


2ͲDANOPOTENCIALASSOCIADO(DPA)
DANOPOTENCIAL
ASSOCIADO
FAIXASDE
CLASSIFICAÇÃO

Manuaisde
Procedimentospara
InspeçõesdeSegurançae
Monitoramento(h)

INSIGNIFICANTE:áreaafetadaa
jusantedabarragemencontraͲse
totalmentedescaracterizadade
suascondiçõesnaturaisea
estruturaarmazenaapenas
resíduosClasseIIB–Inertes,
segundoaNBR10.004daABNT
(0)
POUCOSIGNIFICATIVO:área
afetadaajusantedabarragemnão
apresentaáreadeinteresse
ambientalrelevanteouáreas
protegidasemlegislaçãoespecífica,
excluídasAPPs,earmazenaapenas
resíduosClasseIIB–Inertes,
segundoaNBR10.004daABNT
(2)
SIGNIFICATIVO:áreaafetadaa
jusantedabarragemapresenta
áreadeinteresseambiental
relevanteouáreasprotegidasem
legislaçãoespecífica,excluídas
APPs,earmazenaapenasresíduos
ClasseIIB–Inertes,segundoa
NBR10.004daABNT
(6)



ANEXOV

EstruturaOrganizacionale
Qualificaçãodos
ProfissionaisnaEquipede
SegurançadaBarragem(g)

ImpactosócioͲeconômico(d)

DPA=ɇ(aatéd)



MATRIZDECLASSIFICAÇÃOQUANTOÀCATEGORIADERISCO
PLANODESEGURANÇADABARRAGEM(PS)


Impactoambiental(c)

FREQUENTE:nãoexistem
pessoasocupando
permanentementeaárea
afetadaajusantedabarragem,
masexisterodoviamunicipal
ouestadualoufederalououtro
locale/ouempreendimentode
permanênciaeventualde
pessoasquepoderãoser
atingidas
(5)
MUITOSIGNIFICATIVO:barragem
Grande25
EXISTENTE:existempessoas
armazenarejeitosouresíduos
milhõesa50 ocupandopermanentementea
sólidosclassificadosnaClasseIIAͲ
milhõesm³
áreaafetadaajusanteda
NãoInertes,segundoaNBR10004
(4)
barragem,portanto,vidas
daABNT
humanaspoderãoseratingidas
(8)
(10)
MuitoGrande>
Ͳ
MUITOSIGNIFICATIVOAGRAVADO:
=50milhõesm³
barragemarmazenarejeitosou
(5)
resíduossólidosclassificadosna
ClasseIͲPerigosossegundoaNBR
10004daABNT
(10)




PlanodeAção
EmergencialͲPAE
(quandoexigidopelo
órgãofiscalizador)(i)

POUCOFREQUENTE:não
existempessoasocupando
permanentementeaárea
afetadaajusantedabarragem,
masexisteestradavicinalde
usolocal
(3)

FAIXASDECLASSIFICAÇÃO

Estruturascomproblemas
identificadosemedidascorretivas
emimplantação
(3)

INEXISTENTE:nãoexistem
pessoaspermanentes,
residentesoutemporárias,
transitandonaáreaafetadaa
jusantedabarragem
(0)

Médio5
milhõesa25
milhõesm³
(3)

Comprimento(b)
Comprimentoч50m
(0)
50m<Comprimento<200m
(1)
200чComprimentoч600m
(4)
Comprimento>600m
(7)



ConfiabilidadedasEstruturas
Extravasoras(c)
Estruturascivisbemmantidaseem
operaçãonormal/barragemsem
necessidadedeestruturas
extravasoras
(0)

Existênciadepopulaçãoa
jusante(b)

Pontos

DPA

ALTO

>=13

MÉDIO

7<DPA<13

BAIXO

<=7


3ͲRESULTADOFINALDAAVALIAÇÃO
CATEGORIADERISCO
DANOPOTENCIALASSOCIADO

Alto/Médio/Baixo
Alto/Médio/Baixo




ANEXOͲVIII
CLASSIFICAÇÃODACATEGORIADERISCOEDANOPOTENCIALASSOCIADO


Danopotencialassociado
CategoriadeRisco
Alto
Médio
Baixo
Alto
A
A
B
Médio
A
B
C
Baixo
B
C
D
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ANEXOIX
ESTRUTURAECONTEÚDOMÍNIMODOPLANODESEGURANÇADABARRAGEM

VOLUMES
VolumeI
TomoI
InformaçõesGeraise
Declaraçãode
Classificaçãoda
Barragemquantoao
RiscoeDano
PotencialAssociado

CONTEUDOMÍNIMO/OBSERVAÇÕES


1.IdentificaçãodoEmpreendedor;
2.Caracterizaçãodoempreendimento;
3.Característicasdoresíduoindustrial:classificaçãosegundoaNBR,composição,estadofísico,
quantidades/mêsproduzidas,decadaresíduo,formasdeacondicionamento;
4.Característicastécnicasdoprojeto,dadostécnicosreferentesàimplantaçãoeconstruçãodo
empreendimento(apresentarlevantamentoplaniͲaltimétriconaescaladenãosuperiora1:3000)
5.Indicaçãodaáreadoentornodasinstalaçõeseseusrespectivosacessosaseremresguardadosde
quaisquerusosouocupaçõespermanentes,excetoaquelesindispensáveisàmanutençãoeàoperaçãoda
barragem(apresentarmapaemescalanãoinferiora1:5.000)
6.Estruturaorganizacional,contatosdosresponsáveisequalificaçãotécnicadosprofissionaisdaequipede
segurançadabarragem;
7.Declaraçãodaclassificaçãodabarragemquantoàcategoriaderiscoedanopotencialassociado.
Tomo2
1.Projetos(básicoe/ouexecutivo),casoexistam;
Documentação
2.Projetocomoconstruído(Asbuilt),casoexista;
técnicado
3.ManuaisdosEquipamentos,casoexistam;
Empreendimento 4.Licençasambientais,outorgasedemaisrequerimentoslegais.
VolumeII
1.Planodeoperação,incluindo,masnãoselimitando,à
Planose
a.regraoperacionaldeacumulaçãodoresíduonositeprodutivo,carregamento,transportedosresíduose
Procedimentos
acondicionamentonabarragem;
b.procedimentosparaatendimentoàsregrasoperacionais;
2.Planejamentodasmanutenções;
3.Planodemonitoramentoeinstrumentaçãoemanuaisdeprocedimentosdosroteirosdemonitoramento
4.Planejamentodasinspeçõesdesegurançadabarragememanuaisdeprocedimentosdosroteirosde
inspeções;e
5.Cronogramadetestesdeequipamentos,casoexistam.
VolumeIII
1.Fichas,relatórioseregistrosjáexistentesde:
RegistroseControles a.Operação;
b.Manutenção;
c.MonitoramentoeInstrumentação;
d.InspeçõesdeSegurançadeBarragens;
e.Testesdeequipamentos,casoexistam;
f.Descriçãodosprincipaisacidenteseincidentes,casoexistam;
2.Fichas,relatórioseregistroscitadosnoitem1queforemrealizadasapósaaprovaçãodoPSB.
OBS:
Oconteúdomínimoeoníveldedetalhamentodosrelatóriosdeinspeçõesdesegurançaregularesde
barragenssãodefinidosemregulamentoespecíficoemitidopelaCETESBedeverãoestarcontempladosno
PlanodeSegurançadaBarragem
VolumeIV

TomoI
1.Resultadodeinspeçãodetalhadaeadequadadolocaldabarragemedesuasestruturasassociadas;
RevisãoPeriódicade 2.Reavaliaçãodoprojetoexistente,deacordocomoscritériosdeprojetoaplicáveisàépocadarevisão.
Segurançada
3.Reavaliaçãodacategoriaderiscoedanopotencialassociado;
4.Atualizaçãodassérieseestudoshidrológicoseconfrontaçãodessesestudoscomacapacidadedos
Barragem
dispositivosdevertimentoexistentes.
5.Reavaliaçãodosprocedimentosdeoperação,manutenção,testes,instrumentaçãoemonitoramento;
6.ReavaliaçãodoPlanodeAçãodeEmergênciaͲPAE,quandoforocaso;
7.Revisãodosrelatóriosdasrevisõesperiódicasdesegurançadebarragemdeanteriores;
8.RelatórioFinaldoestudo.
OBS:
Areavaliaçãodoprojetoexistentedeveenglobar,dentreoselementosdispostosabaixo,aquelesque
possamtersofridoalteraçãodesdearevisãoperiódicaanterior,emvirtudedealteraçõesdecritériosde
projeto,deatualizaçãodesérieshidrológicas,doresultadodainspeçãodetalhadaoudaocorrênciade
eventosextremos:
i.Registrosdeconstrução,paradeterminarseabarragemfoiconstruídaemconformidadecomas
hipótesesdeprojetoeverificaraadequabilidadedasuaestruturaedosmateriaisdefundação.
ii.Avaliaçãodaestabilidadeeadequaçãoestrutural,resistênciaàpercolaçãoeerosãodetodasaspartes
dosbarramentos,incluindoͲsesuasfundações,bemcomoquaisquerbarreirasnaturaissobcondiçõesde
carregamentos,normaiseextremas;
iii.Avaliaçãodacapacidadedetodososequipamentos,casonecessário,emcondiçõesemergenciais;

Tomo2
ResumoExecutivo

VolumeV
PlanodeAçãode
EmergênciaͲPAE

iv.Verificaçãodoprojetodetodasascomportas,válvulas,dispositivosdeacionamentoecontroledefluxo,
incluindoͲseoscontrolesdefornecimentodeenergiaoudefluidoshidráulicosparaasseguraraoperação
seguraeconfiável;
v.Avaliaçãodocomportamentodabarragemfrenteaeventosextremos(sismosecheias),considerandoos
eventosocorridosapartirdaconstruçãodabarragem;
vi.Verificaçãodaadequaçãodasinstalaçõesparaenfrentarfenômenosespeciaisqueafetemasegurança,
porexemplo,entulhosouerosão,quepodemtersidoinsuficientementeavaliadosnafasedeprojeto.
1.Identificaçãodabarragemeempreendedor;
2.Identificaçãodoautordotrabalho;
3.Períododerealizaçãodotrabalho;
4.Listagemdosestudosrealizados;
5.Conclusões;
6.Recomendações;
7.Planodeaçãodemelhoriaecronogramadeimplantaçãodasaçõesindicadasnotrabalho.

Estabelecerasaçõesaseremexecutadasemcasodesituaçãodeemergência,bemcomoidentificaros
agentesaseremnotificadosdessaocorrência,devendocontemplar,pelomenos:
1ͲCaracterizaçãogeraldoempreendimento:
1.1.Caracterizaçãodoempreendimentoedaregião
1.2.Identificaçãodosresíduosdepositadosnabarragem;
1.3.Característicastécnicasdaobra;
1.4.Aspectosoperacionais;
1.5.Característicasambientaisdaregiãosobinterferênciadoempreendimento,contemplando:
a)característicasclimáticas;
b)áreasvulneráveiseinterferências;
2ͲIdentificaçãodosriscosedosdanospotenciaisassociadosàoperaçãodabarragem:
2.1.Definiçãodatipologiadospossíveisacidentes
2.2Definiçãodasconsequênciasnasdiferentesáreasvulneráveis,baseadonasInformaçõesdoAnexoIe
dosAnexosIIIaVIII;
3ͲEstratégiaemeiodedivulgaçãoealertaparaascomunidadespotencialmenteafetadasemsituação
deemergência;
3.1.Órgãosparticipantesesuasrespectivasatribuiçõeseresponsabilidades;
3.2.Organogramadecoordenaçãoesupervisãodasaçõesemergenciais.
3.3.Procedimentosaseremadotadosemsituaçõesdeemergência,comindicaçãodoresponsávelpela
ação:
a.Fluxogramadeacionamento;
b.Procedimentosdeavaliação;
c.Medidasdecontroleemergencial(combateavazamentos,isolamentoeevacuação,controledetráfego,
monitoramentoambiental);
d.AçõespósͲemergenciais(descontaminação,rescaldo,recuperaçãoambiental,etc.).
4.Anexos
4.1.Formuláriodeacionamento;
4.2.Listadeparticipantes;
4.3.Recursoshumanosemateriais;
4.4.Sistemasdecomunicação;
4.5.Informaçõessobreosresíduosdepositados
OPAEdeveestardisponívelnoempreendimentoenasprefeiturasenvolvidas,bemcomoserencaminhado
àsautoridadescompetenteseaosorganismosdedefesacivil.

[

VISITE NOSSAS LIVRARIAS:
· livraria.imprensaoﬁcial.com.br – Livraria Virtual
· Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h

sexta-feira, 20 de novembro de 2015

ANEXOX
MODELODEFICHADEINSPEÇÃOESPECIALDEBARRAGEM

DADOSGERAISDABARRAGEM
1–NomedaBarragem:
2–Coordenadas:°’”S°’”O;Datum:
3–Município/Estado:
4–DatadaVistoria://
VistoriaN.º:/
5–Bacia:Cursod’águabarrado:
6–Empreendedor:
DADOSTÉCNICOSDABARRAGEM
TipodaBarragem
පConcreto
පTerra
ANOMALIASIDENTIFICADAS–SITUAÇÃOPRETÉRITA(ÚLTIMAINSPEÇÃO)
Pontuação
Identificação
Situação
Coluna(s)do
quadrode
Estadode
Conservação
comanomalia
පConĮabilidadedasEstruturasExtravasoras;
පPercolação;
පDeformaçõeseRecalques;
පDeterioraçãodosTaludes/Paramentos
ANOMALIASIDENTIFICADAS–AÇÕESEXECUTADAS
IdentificaçãodaAnomalia

AçõesExecutadas

Observações

Classificaçãodoresultadodasações
tomadas

පExƟnto;
පControlado;
පNãoextinto.
ANOMALIASIDENTIFICADAS–SITUAÇÃOATUAL(APÓSAÇÕESEXECUTADAS)
Identificação

Situação

Coluna(s)do
quadrode
Estadode
Conservação
comanomalia
පConĮabilidadedasEstruturasExtravasoras;
පPercolação;
පDeformaçõeseRecalques;
පDeterioraçãodosTaludes/Paramentos
IDENTIFICAÇÃODOAVALIADOR:
Nome:
Cargo:
CREAn°:ARTn°:
Assinatura:

Pontuação

Observações

ANEXOXI
DECLARAÇÃODECONDIÇÃODEESTABILIDADEDEBARRAGEM



Empreendedor:
Barragem:
ProcessosCETESBassociadosàbarragem:
Classificaçãodabarragem:
Município/UF:

Datadaúltimainspeção:

DeclaroparafinsdeacompanhamentoecomprovaçãojuntoàCETESB,querealizeiInspeçãode
SegurançaRegulardeBarragemnaestruturaacimaespecificadaconformeRelatóriodeInspeção
deSegurançaRegulardeBarragem,elaboradoem.............(dia)/.............(mês)/...........(ano),e
atestoaestabilidadedamesmaemconsonânciacomaLein.º12.334,de20desetembrode2010,
eexigênciastécnicasdefinidasnoprocessodelicenciamentoambientalvigentes.

AmencionadaestruturaencontraͲse(informardeformasucintaeclaraacondiçãodeestabilidade
daestrutura).

Paramelhorar/manterascondiçõesdesegurançadabarragemforamespecificadasasseguintes
recomendaçõesqueserãoimplementadasconformecronogramaaseguir(relacionarmedidas
propostaseprazosdeexecução).

Emanexo,cópiadaAnotaçãodeResponsabilidadeTécnicadoRelatóriodeauditoriade
Segurança.




Localedata.
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NomecompletoeassinaturadoResponsávelpelaInspeçãoRegulardaBarragem
Formaçãoprofissional


NºdoregistronoConselhodeClasse

