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Barragem Armando Ribeiro Gonçalves 
(Rio Rio Piranhas-Assu/RN)

Reservatório para abastecimento humano

Barragens Fiscalizadas pela ANA – Leis 12.334/201; 14.066/2020 e Resolução ANA 121/2022

https://arquivos.ana.gov.br/_viewpdf/web/?file=https://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2022/0121-
2022_Ato_Normativo_09052022_20220513090215.pdf
http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/downloads/legislacao-aplicada
http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2017/236-2017.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2016/132-2016.pdf
https://www.sema.rs.gov.br/upload/arquivos/201612/22165950-resolucao-cnrh-n-143.pdf

Legislação Aplicada

• Compete fiscalizar as barragens para as quais outorgou o direito de uso dos recursos hídricos, exceto
para fins de aproveitamento hidrelétrico;

https://arquivos.ana.gov.br/_viewpdf/web/?file=https://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2022/0121-2022_Ato_Normativo_09052022_20220513090215.pdfhttp://www.snisb.gov.br/portal/snisb/downloads/legislacao-aplicada
https://arquivos.ana.gov.br/_viewpdf/web/?file=https://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2022/0121-2022_Ato_Normativo_09052022_20220513090215.pdfhttp://www.snisb.gov.br/portal/snisb/downloads/legislacao-aplicada
http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2017/236-2017.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2016/132-2016.pdf
https://www.sema.rs.gov.br/upload/arquivos/201612/22165950-resolucao-cnrh-n-143.pdf


Classificação de Barragens

LEI 12.334/2010 Seção I – Da Classificação

Barragens abrangidas pela PNSB:
I. altura do maciço ≥ 15 m;
II. Volume armazenado ≥ 3.000.000 m³
III. Reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis;
IV. Categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, sociais, ambientais

ou de perda de vidas humanas, conforme definido no Art. 6º.

Art. 7º agentes fiscalizadores→ categoria de risco,
por dano potencial associado e
pelo seu volume

§1º categoria de risco→ alto,
médio ou
baixo

§2º categoria de dano potencial associado→ alto,
médio ou
baixo

Barragens Fiscalizadas pela ANA

𝑓
características técnicas
estado de conservação

Plano de Segurança de Barragem

𝑓
Critérios do Conselho
Nacional de Recursos

Hídricos (CNRH)

𝑓

perdas de vidas humanas,
impactos econômicos,

impactos sociais,
impactos Ambientais

O órgão fiscalizador poderá adotar critérios complementares tecnicamente justificados.



Altura Comprimento
Material de 

construção 
Fundação 

Idade da 

Barragem

Vazão de 

Projeto  (Q)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

H ≤ 15m

(0)

L ≤ 200m

(2)

Concreto convencional

(1)

Rocha sã

(1)

entre 30 e 50 

anos

(1)

Cheia Máxima 

Provável ou 

TR = 10.000 anos 

(3)

15m < H < 

30m

(1)

L > 200m

(3)

Alvenaria de pedra / 

concreto 

ciclópico/CCR

(2)

Rocha alterada dura 

com tratamento 

(2)

entre 10 e 30 

anos

(2)

TR = 1.000 anos

(5)

30m ≤ H ≤ 

60m 

(2)

-

Terra homogênea

/ enrocamento /

terra e enrocamento

(3)

Rocha alterada sem 

tratamento / rocha 

alterada fraturada com 

tratamento

(3)

entre 5 e 10 

anos

(3)

TR = 500 anos

(8)

H  > 60m 

(3)
- -

Rocha alterada mole / 

saprolito / solo 

compacto

(4)

< 5 anos ou 

> 50 anos ou 

sem 

informação

(4)

TR <  500 anos ou

Desconhecida ou 

Estudo não confiável 

(10)

- - -
Solo residual / aluvião

(5)
- -

CT = a+b+c+d+e+f

Características Técnicas (CT) – ANA (critério CNRH 143/2012)



Estado de Conservação (EC) - ANA (critério CNRH 143/2012)

Confiabilidade das Estruturas Extravasoras (a)

Confiabilidade das 

Estruturas de Adução 

(b)

Percolação

(c)

Deformações e Recalques 

(d)

Deterioração dos Taludes / 

Paramentos

(e)

Eclusa (*)

(f)

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)

Não possui eclusa

(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 e 

hidroeletromecânicas

bem mantidas e 

funcionando 

(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  e com 

medidas corretivas em 

implantação

(2)

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 

comprometimento da 

segurança

(8)

Depressões acentuadas nos 

taludes, escorregamentos, 

sulcos profundos de erosão, 

com potencial de 

comprometimento da 

segurança

(7)

Estruturas civis 

comprometidas ou 

dispositivos 

hidroeletromecânicos

com problemas 

identificados  e sem 

medidas corretivas  

(4)

EC = a + b+ c +d +e +f



Plano de Segurança de Barragens (PSB) – ANA (critério CNRH 143/2012)

Existência de 

documentação de 

projeto

(a)

Estrutura organizacional  e 

qualificação técnica dos profissionais 

da equipe de Segurança da Barragem

(b)

Procedimentos de roteiros 

de inspeções de segurança e 

de monitoramento

(c)

Regra operacional 

dos dispositivos de 

descarga da 

barragem

(d)

Relatórios de 

inspeção de 

segurança com 

análise e 

interpretação

(e)

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 ela 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)

- - - -

PSB = a + b+ c +d +e



Dano Potencial Associado (DPA) – ANA (critério ANA 132/2016)

Volume Total do 

Reservatório

(a)

Potencial de perdas de vidas humanas

(b)

Impacto ambiental

(c)

Impacto sócio-econômico

(d)

PEQUENO

≤ 5x106m³

(1)

INEXISTENTE

(não existem pessoas permanentes/residentes 

ou temporárias/transitando na área afetada a 

jusante da barragem)

(0)

POUCO SIGNIFICATIVO

(quando a 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

(Quando não existem quaisquer instalações e 

serviços de navegação na área afetada por acidente 

da barragem)

(0)

MÉDIO 

5x106m³ a 75x106m³

(2)

POUCO FREQUENTE

(não existem pessoas ocupando 

permanentemente a área afetada a  jusante da 

barragem, mas existe estrada vicinal de uso 

local)

(4)

SIGNIFICATIVO

(quando a área afetada incluir 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

(quando existem de 1 a 5 instalações residenciais e 

comerciais, agrícolas, industriais ou infraestrutura na 

área afetada da barragem)

(1)

GRANDE 

75x106m³ a 

200x106m³

(3)

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

(quando 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) 

MUITO GRANDE 

>200x106m³

(5)

EXISTENTE

(existem pessoas ocupando permanentemente 

a área afetada a jusante da barragem, 

portanto, vidas humanas poderão ser atingidas)

(12)

-

ALTO

(existe grande concentração de instalações 

residenciais e comerciais, agrícolas, industriais, de 

infraestrutura e servicos de lazer e turismo na área 

afetada da barragem ou instalações portuárias ou 

servicos de navegacao)

(8)

DPA= a + b + c + d



CRI = CT + EC + PSB

FAIXAS DE 

CLASSIFICAÇÃO

CATEGORIA DE RISCO (CRI) ANA (critério CNRH 143/2012)

ALTO CRI  60 ou EC  8

MÉDIO 35 < CRI < 60

BAIXO CRI ≤35

EC ≥ 8 O valor do Estado de Conservação (EC) implica automaticamente em CATEGORIA

DE RISCO ALTA e necessidade de providências imediatas pelo responsável da

barragem.

Classificação de Barragens

Barragens Fiscalizadas pela ANA

FAIXAS DE

CLASSIFICAÇÃO

DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA) Classificação ANA

ALTO DPA 16

MÉDIO 10 < DPA <16

BAIXO ≤10

CRI
DPA

ALTO MÉDIO BAIXO

ALTO A B C

MÉDIO A B D

BAIXO A B D

Matriz de Classificação (Alterada pela Resolução ANA nº 121, de 9 de maio de 2022) – ANEXO 
I



Resolução CNRH 143/2012

Classificação de Barragens

Barragens Fiscalizadas pela ANA



No endereço eletrônico:
http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/downloads/capacitacao/copy_of_cursos

Está o link para os vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=ltU1vdkUl_w&list=PLdDOTUuInCuxjJDGYqB_rOQh5OFlqzlJr

Classificação de Barragens

Barragens Fiscalizadas pela ANA

http://www.snisb.gov.br/portal/snisb/downloads/capacitacao/copy_of_cursos
https://www.youtube.com/watch?v=ltU1vdkUl_w&list=PLdDOTUuInCuxjJDGYqB_rOQh5OFlqzlJr


• Realizado pelo Empreendedor

• Objetivo é reduzir o risco de perda de vidas

• A responsabilidade atribuída aos benificiários (caso ela não tenha nenhum responsável)

• Barragens sem dono (órfãs) podem ser descomissionadas

• Elaboração antes do início do primeiro enchimento Barragens novas
Atualização f(operação, monitoramento, manutenção, da realização de ISR, ISE e RPSB, atualizações do PAE)

• Estabelece as ações a serem executadas em caso de situação de emergência

• Identificados os agentes a serem notificados (Art. 12 da Lei nº 12.334/2010).

• Itens mínimos do Plano de Segurança da Barragem
✓Identificação
✓Dados técnicos
✓Estrutura organizacional
✓Manuais de procedimentos
✓Regra operacional
✓Mapa da área do entorno
✓PAE
✓Relatórios
✓Revisões

• Qualificação dos responsáveis técnicos registro no CREA
recolher ART.
equipe multidisciplinar

Barragens Fiscalizadas pela ANA

Resolução nº 236, de 30 de janeiro de 2017 alterada pela nº 121/2022 estabelece que o PSB:



O PSB* é composto por até 6 Volumes:

Volume I – Informações Gerais

Volume II – Documentação Técnica do Empreendimento

Volume III – Planos e Procedimentos

Volume IV – Registros e Controles inserir Relatórios de ISR e

das ISE

Volume V – Revisão Periódica de Segurança de Barragem

Volume VI – Plano de Ação de Emergência (quando exigido ou solicitado)
*Detalhamento no Anexo II da Resolução ANA 121/2022

De acordo com a Lei Federal 12.334/2010 e Resolução ANA 121/2022

f(           )ANA - 6 volumes, sendo:
5 obrigatórios + 1 (PAE - Classe A e B) 

Dano Potencial alto ou médio; 
Risco de perda de vidas;
Área ambiental atingida.

Resolução nº 236, de 30 de janeiro de 2017 estabelece:

Barragens Fiscalizadas pela ANA

CRI DPA

ALTO MÉDIO BAIXO

ALTO A B C

MÉDIO A B D

BAIXO A B D



Definições de: Barragens Novas 1º enchimento após a resolução;
Barragens Existentes 1º enchimento antes resolução;
Nível de perigo da Anomalia (NPA) f(perigo à barragem);
Nível de perigo global (NPGB)  f(efeito conjunto das anomalias);
Nível de resposta.

A) Conteúdo mínimo e nível de detalhamento

• O produto final da ISR é um Relatório (conteúdo mínimo no Anexo II).

• A classificação do Nível de Perigo da Anomalia (NPA) deverá constar no Relatório da ISR:

a) Normal: anomalia não compromete a segurança da barragem;

b) Atenção: anomalia não compromete de imediato a segurança da barragem, mas, caso venha a
progredir, pode comprometê-la, devendo ser controlada, monitorada ou reparada;

c) Alerta: anomalia compromete a segurança da barragem, devendo ser tomadas providências
imediatas para a sua eliminação;

d) Emergência: anomalia representa alta probabilidade de ruptura da barragem.

No caso de anomalias classificadas como Alerta ou Emergência, deverá constar obrigatoriamente no
Relatório da ISR o prazo máximo para que sejam sanadas.

Nível de Perigo Global da Barragem (NPGB) deverá constar no Relatório da ISR (corresponde ao
efeito conjugado das anomalias):

Resolução nº 236, de 30 de janeiro de 2017 Inspeções Regulares (ISR) - capítulo III

Barragens Fiscalizadas pela ANA



Nível de Perigo Global da Barragem (NPGB) (efeito conjugado das anomalias)

• Normal: não compromete a segurança da barragem..

• Atenção: não compromete de imediato, mas caso venha a progredir, pode comprometê-la,

devendo ser monitorada, controlada ou reparada;

• Alerta: compromete a segurança da barragem, devendo ser tomadas providências imediatas

para eliminá-las.

• Emergência: representa alta probabilidade de ruptura da barragem.

NPGB = NPA de maior gravidade compatibilizado com o Nível de Resposta previsto no artigo 27.

NPGB classificado como EMERGÊNCIA, informar imediatamente a ANA e a Defesa Civil

Resolução ANA nº 121, de 2022  Inspeções Regulares (ISR) - capítulo III

Barragens Fiscalizadas pela ANA

Produtos da ISR  Ficha de inspeção preenchida
Relatório regular 
Extrato da  ISR

Periodicidade da ISR



A) Parecer conclusivo sobre as condições de segurança da barragem, contendo:

• Recomendações;

• Medidas detalhadas para mitigação;

• Solução dos problemas encontrados e/ou

• Prevenção de novas ocorrências.

B) Realização da ISE

• quando o NPGB Alerta ou Emergência;

• antes do início do primeiro enchimento do reservatório;

• quando da realização da Revisão Periódica de Segurança de Barragem (RPSB);

• quando houver deplecionamento rápido do reservatório;

• após eventos extremos, tais como: cheias extraordinárias, sismos e secas prolongadas;

• em situações de descomissionamento ou abandono da barragem;

• em situações de sabotagem.

As barragens na Classe D devem realizar ISE, obrigatoriamente, nas situações 1, 2 e 3.

Resolução nº 236, de 30 de janeiro de 2017 Inspeções Especiais (ISE)- Cap. IV

Barragens Fiscalizadas pela ANA



A) Diagnostico do estado geral de segurança da barragem, considerando:

• o atual estado da arte para os critérios de projeto,

• a atualização de dados hidrológicos,

• as alterações das condições a montante e a jusante do empreendimento, e

• indicar as ações a serem adotadas pelo empreendedor para a manutenção da segurança.

Produtos do RPSB  Relatório e 
um Resumo Executivo (Volume V)

B) PERIODICIDADE DE EXECUÇÃO DA RPSB

Resolução nº 236, de 30 de janeiro de 2017 Revisão Periódica (RPSB) - Cap. V

Barragens Fiscalizadas pela ANA



No endereço eletrônico:
https://institutominere.com.br/curso-legislacao-seguranca-de-barragens-gratuito-ead
Para o presente conteúdo recomendo assistir vídeos 6.1 a 6.9.

Resolução nº 236, de 30 de janeiro de 2017 Plano de Ações de Emergência (PAE) – Cap. VI

Barragens Fiscalizadas pela ANA

https://institutominere.com.br/curso-legislacao-seguranca-de-barragens-gratuito-ead


A) Diretrizes para elaboração, conteúdo mínimo e detalhamento

• Exigido para Classes A e B (Matriz de Classificação).

• Nível de Detalhamento (Anexo II)

•ANA pode determinar a elaboração do PAE, independente da Classe da barragem.

•Barragens altura inferior <15m e

Volume < 3 hm³,

B) Prazo para elaboração e periodicidade de atualização e revisão

• Elaborado antes do início do enchimento.

• Atualizado anualmente, quanto a aspectos formais,

responsabilidade do empreendedor a divulgação e atualização do PAE,

• Revisado quando da realização de cada RPSB – reavaliação da ocupação a jusante e

do novo mapa de inundação

C) Disponibilização do PAE

• no próprio local da barragem, no escritório regional do empreendedor, na sua sede;
• na residência do coordenador do PAE;
• nas prefeituras dos município, na Defesa Civil da área abrangida pelo PAE;
• outros locais que sejam estratégicos para tomada de providências.

Resolução nº 236, de 30 de janeiro de 2017 Plano de Ações de Emergência (PAE) – Cap. VI

Barragens Fiscalizadas pela ANA

ANA poderá aceitar um estudo simplificado para a
elaboração do mapa de inundação.



De acordo com a Lei Federal 12.334/2010:

Preparação e notificação durante ocorrências.

Art. 12: O PAE estabelece as ações do empreendedor da barragem e identifica os agentes a serem 
notificados; contemplam, pelo menos:

“PAE INTERNO” – Ações do Empreendedor
1. Detecção de situações de emergência;
2. Decisão e Notificação de condições potenciais de ruptura da barragem;
3. Ações preventivas e corretivas e responsabilidades.

“PAE EXTERNO” – Ações do empreendedor com a comunidade
4. Estratégia de divulgação, alerta e alarme para as comunidades.

Quem prepara o plano?
Art. 17: O empreendedor da barragem obriga-se a:
X – Elaborar o PAE, quando exigido.

Barragens Fiscalizadas pela ANA

Plano de Ações de Emergência (PAE)



D) Situações de emergência em potencial f(situação encontrada)

Pode comprometer a Barragem ou a jusante?

avaliá-la e classificá-la

I- Nível de Resposta 0 (verde): não compromete a sua segurança,

deve ser controlada e monitorada ao longo do tempo;

II- Nível de Resposta 1 (amarelo): não compromete a sua segurança no curto prazo,

deve ser controlada, monitorada ou reparada;

III- Nível de Resposta 2 (laranja): representa ameaça à segurança da barragem no curto prazo,
devendo ser tomadas providências para a eliminação do problema;

IV- Nível de Resposta 3 (vermelho): representa alta probabilidade de acidente ou desastre,
devendo ser tomadas medidas para prevenção e redução dos danos
decorrentes do colapso da barragem.

Este Código deve ser utilizado na comunicação entre o empreendedor e as autoridades competentes sobre

a situação de emergência em potencial.
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E) Responsabilidades do empreendedor

I. providenciar a elaboração do PAE;

II. promover treinamentos internos, no máximo a cada dois anos, e manter os respectivos registros das
atividades;

III. participar de simulações de situações de emergência, em conjunto com prefeituras, Defesa Civil e
população potencialmente afetada na ZAS;

IV. designar, formalmente, o Coordenador do PAE podendo ser o próprio empreendedor;

V. detectar, avaliar e classificar as situações de emergência em potencial, de acordo com os Níveis de
Resposta;

VI. emitir declaração de início e encerramento de emergência, obrigatoriamente para os Níveis de
Resposta 2 e 3 (laranja e vermelho);

VII. executar as ações previstas no Fluxograma de Notificação do PAE;

VIII. alertar a população potencialmente afetada na ZAS, caso se declare Nível de Resposta 2 e 3 (laranja e
vermelho), sem prejuízo das demais ações previstas no PAE e das ações das autoridades públicas
competentes;

IX. estabelecer, em conjunto com a Defesa Civil, estratégias de comunicação e de orientação à população
potencialmente afetada na ZAS sobre procedimentos a serem adotados nas situações do inciso
anterior.

X. providenciar a elaboração do relatório de encerramento de emergência.

Resolução nº 236, de 30 de janeiro de 2017 Plano de Ações de Emergência (PAE) – Cap. VI

Barragens Fiscalizadas pela ANA



Zona de alto Salvamento (ZAS)
• Avisos de alerta responsabilidade do empreendedor → sirenes, etc.
• Remoção responsabilidade da autoridade publica (Defesa Civil)
• Distância correspondente a chegada da onda de inundação: 30 min (Resolução nº 121/2022).

ANA Resolução 121/2022 -

Elaboração do PAE:
• Classe A e B Estudo Detalhado
• H < 15 m
• V < 3 hm3

Atualizado anualmente telefones, e-mails etc.
(ideal atualização instantânea).

Os avisos de alerta à população são da responsabilidade do empreendedor

Documentos ou Métodos Simplificados
ZSS

ZSS: Zona de Segurança Secundária
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ZSS: trecho constante do mapa de inundação não definido como ZAS.

Tempo de chegada da onda igual 
a 30 min
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