
4ª feira | 26/Mar/2014  - Edição nº 9173100

e conhecimento,

Maringá, 24 de março de 2014.

Osmar Lopes Ferreira

Superintendente Regional

Secretaria do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos 

Instituto das Águas do Paraná - 
ÁGUAS PARANÁ

PORTARIA Nº 14/2014

-

nico, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do Plano de Segurança da 

-

-

-

-

-

-

-

procurador.

-

do Plano de Segurança da Barragem.
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funç

condições adequadas de segurança.

-

de Barragem.

Art. 8º - À medida que ocorrerem as atividades de operação, monitoramento, 

registros devem ser inseridos no Plano de Segurança da Barragem.

-

do Plano de Segurança da Barragem.

-

indicar as ações a serem adotadas pelo Empreendedor para a manutenção da 

II – o exame dos procedimentos de manutenção e operação adotados pelo 

-

-

cumento.

-

-

-

-

o Plano de Segurança da Barragem ao disposto neste dispositivo.

-

reservatórios.

refere o caput.

-



4ª feira | 26/Mar/2014  - Edição nº 9173102

ITEM CONTEÚDO MÍNIMO OBSERVAÇÕES 

I – Relatório do 
Plano de 
Segurança da 
Barragem 

1. Caracterização da Segurança da Barragem: 
1.1. Identificação do Empreendedor 
1.2. Caracterização do empreendimento 
1.3. Características Técnicas do Projeto e da 
Construção 
1.4. Identificação da área do entorno das instalações e 
seus respectivos acessos a serem 
resguardados de quaisquer usos ou ocupações 
permanentes 
1.5. Estrutura organizacional, contatos dos 
responsáveis e qualificação técnica dos 
profissionais da equipe de segurança barragem 
1.6. Quando for o caso, indicação da entidade responsável 
pela regra operacional do reservatório 
1.7. Declaração da classificação da barragem 
quanto à categoria de risco e dano potencial 
1.8. Formulário Técnico da Barragem (modelo 
ANA) 
2. Planos e Procedimentos: 
2.1. Plano de operação, incluindo, mas não se limitando 
à:
a) regra operacional dos dispositivos de descarga; 
b) procedimentos para atendimento às regras 
operacionais definidas pelo Empreendedor ou 
entidade responsável, quando for o caso. 
2.2. Planejamento das manutenções; 
2.3. Plano de monitoramento e instrumentação; 
2.4. Planejamento das inspeções de segurança da barragem; 
e
2.5. Cronograma de testes de equipamentos 
hidráulicos, elétricos e mecânicos quando for o caso. 
3. Relação da Documentação Técnica do 
Empreendimento 
3.1. Projetos (básico e/ou executivo) 
3.2. Projeto como construído (as built) 
3.3. Manuais dos Equipamentos 
3.4. Licenças ambientais, outorgas e demais 
requerimentos legais 
4. Registros e Controles 
4.1. Registros de Operação 
4.2. Registros de Manutenção 
4.3. Registros de Monitoramento e Instrumentação 
4.4. Fichas e relatórios de Inspeções de 
Segurança de Barragens 
4.5. Registros dos testes de equipamentos hidráulicos, 
elétricos e mecânicos se for o caso 

(i) Em relação ao item 2. Planos e 
Procedimentos, para barragens de Classe 
D somente o item 2.1 será obrigatório. 
(ii) Em relação ao item 3. Relação da 
Documentação Técnica do 
Empreendimento e ao item 4. Registros e 
Controles, os documentos técnicos deverão ser 
apresentados em meio 
digital e, se possível, estar disponível para 
download no sitio do empreendedor 

II – Relatório da 
Revisão Periódica 
de 

1.Resultado de inspeção detalhada e adequada do local da 
barragem e de suas estruturas associadas 
2. Reavaliação da categoria de risco e dano 

ANEXO I 

MATRIZ DE CATEGORIA DE RISCO E DANO POTENCIAL ASSOCIADO 

DANO POTENCIAL ASSOCIADO 

CATEGORIA DE RISCO ALTO MÉDIO BAIXO 

ALTO A B C 

MÉDIO A C D 

BAIXO A C D 

ANEXO  II 

ESTRUTURA E CONTEÚDO MÍNIMO DO PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM 
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Segurança da 
Barragem 

potencial associado 
3. Atualização das séries e estudos hidrológicos e 
confrontação desses estudos com a capacidade dos 
dispositivos de descargas existentes 
4. Reavaliação dos procedimentos de operação, 
manutenção, testes, instrumentação e 
monitoramento 
5. Reavaliação do Plano de Ação de Emergência - PAE, 
quando for o caso 
6. Revisão dos relatórios das revisões periódicas 
Anteriores de segurança de barragem 
7. Recomendações 
8. Conclusões 

III - Plano de 
Ação de 
Emergência – 
PAE

O conteúdo mínimo e o nível de 
detalhamento do Plano de Ação de 
Emergência serão definidos em 
regulamento específico 

IV - Resumo 
Executivo do 
Plano de 
Segurança da 
Barragem 

1. Identificação da barragem e empreendedor 
2. Identificação do responsável técnico 
3. Período de realização do trabalho 
4. Listagem dos estudos realizados 
5. Recomendações 
6. Conclusões 
7. Plano de ação de melhoria e cronograma de 
implementação das ações identificadas no 
trabalho 
8. Extrato da Inspeção de Segurança Regular de 
Barragem e a Declaração do Estado Geral de 
Conservação e Segurança da Barragem 

ANEXO III 

CRONOGRAMA COM DATAS LIMITE DE REALIZAÇÃO DA REVISÃO PERIÓDICA DE SEGURANÇA DE BARRAGEM 

Nº DE BARRAGENS POR 
EMPREENDEDOR 

PRAZOS PARA ELABORAÇÃO DAS REVISÕES PERIÓDICAS DE SEGURANÇA DE BARRAGEM 
(contados a partir da publicação desta portaria) 

PRAZOS INTERMEDIÁRIOS PRAZO LIMITE 

1 barragem - 1 ano 

2 a 3 barragens 2 barragens em até 2 anos 3 anos 

4 a 5 barragens 4 barragens em até 4 anos 5 anos 

Mais de 5 barragens 5 barragens em até 5 anos 7 anos 

PORTARIA Nº 15/2014

-

-

-

-
zadas, regularmente, para avaliar as condições físicas e operacionais das partes 

-

-

-
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-

Segurança de

-

procurador.

-
de definida em função da classificação realizada pelo órgão executor da Polí-

alto, independente do risco.

-
peções distintos.

-

-

-

III - avaliação das anomalias encontradas e registradas, identificando possível 

VII - avaliação do resultado de inspeção e revisão dos registros de instrumen-
tação disponíveis, indicando a necessidade de manutenção, de reparos ou de 

-

da respectiva

-

de Barragem.

pela Equipe de Segurança da Barragem, composta por profissionais treinados 
e capacitados.

-

-

-

Instituto Ambiental do Paraná - IAP

PORTARIA IAP Nº 057 DE 24 DE MARÇO DE 2014

-

Luiz Tarcisio Mossato Pinto

Diretor Presidente do Instituto Ambiental do Paraná

PORTARIA IAP Nº 058 DE 24 DE MARÇO DE 2014

-

 

-

-

-


