
Construção ou alteamento de barragens de mineração por
método a montante estão proibidas. A proibição anteriormente
era somente determinada pela Agência Nacional de Mineração
(Resolução ANM 13/2019). 

A descaracterização dessas estruturas deve ocorrer até
25.02.2022. 

Este prazo pode ser prorrogado pela ANM? SIM,
nos seguintes casos:

Lei Federal n. 14.066/2020 torna mais rígida a política
nacional de segurança de barragens. Confira abaixo as
principais alterações promovidas pela nova lei:

Conceito de barragem passa a incluir estruturas
construídas em talvegue ou em cava exaurida com dique
para acumulação de líquidos ou misturas de líquidos e
sólidos.

LEI AUMENTA TETO DE 
MULTAS PARA R$1 BILHÃO

Barragens com categoria de risco alto passam a ser
enquadradas na Política Nacional de Segurança de
Barragens. Órgãos fiscalizadores podem exigir a adoção de
medidas para redução da categoria de risco na barragem.

(!) O prazo determinado pela nova lei difere dos prazos
concedidos pela ANM para a descaracterização de
barragens de mineração alteadas a montante:

SEGURANÇA DE 
BARRAGENS:

AM B I E N T A L
M I N E R Á R I O

a execução da
obra seja

tecnicamente
inviável dentro

do prazo original. 

haja o referendo
da decisão pela

autoridade
licenciadora

integrante do
SISNAMA.
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VOLUME DA BARRAGEM PRAZO ANM (RES. 13/2019)

Volume ≤ 12 milhões de m3 15/09/2022

15/09/2025Volume entre 12 milhões e 30
milhões de m3

15/09/2027Volume ≥30 milhões de m3



Plano de Segurança de Barragens (PSB) deve ser assinado
também pelo titular do cargo de maior hierarquia na
estrutura da pessoa jurídica. Além disso, todas as barragens
de mineração devem contar com Plano de Ação de
Emergência, independente de critérios adicionais de
classificação.

Possibilidade de exigência de apresentação de caução,
seguro, fiança ou outras garantias financeiras ou reais
para a reparação dos danos à vida humana, ao meio
ambiente e ao patrimônio público, no caso de barragens
de mineração classificadas como de médio e alto risco ou
de médio e alto dano potencial associado.

O Código de
Mineração passa a
prever multas de

R$2.000,00 a
R$1.000.000.000,00

(um bilhão de reais)
para violações à

legislação minerária e
de barragens. A
dosimetria das
penalidades e

tipificação de sanções
depende de

regulamento. 

As sanções relativas
às barragens de

mineração poderão
incluir embargo,

demolição,
suspensão parcial ou

total de atividades,
apreensão de

minérios, bens e
equipamentos e

sanção restritiva de
direitos.

Para barragens de água, teto máximo de multas foi
ampliado de R$10.000,00 para R$50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais).

PROIBIÇÃO de implantação de barragens de mineração cujos
cenários de ruptura indiquem a existência de comunidade na
Zona de Autossalvamento.

SANÇÕES E VALORES MÁXIMOS 
DAS MULTAS ALTERADOS

Possibilidade de
declaração de

caducidade de
concessão de

lavra em caso de
rompimento de

barragem de
mineração.

A equipe de Direito Ambiental e Minerário do Azevedo Sette Advogados
prossegue à disposição para eventuais esclarecimentos sobre o tema.

www.azevedosette.com.br


