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PREFÁCIO 

O Município de Nova Lima entra, no momento da entrega deste documento, para o seletíssimo 

grupo de municípios do País a adotarem um Plano de Contingência Municipal (PLANCON). 

A categoria de município resiliente não é um padrão simples de ser alcançado, demanda 

organização, dedicação, investimentos e determinação do conjunto de seus gestores púbicos, 

além do óbvio comprometimento de sua população, mas, esse é um passo fundamental para 

o município. 

O resultado alcançado, dá mostras inequívocas do quanto é importante a união da iniciativa 

privada, ora representada pela empresa VALE, parceira deste projeto, do poder público, 

assumindo a responsabilidade de respeitar, proteger e acolher as pessoas e de seus 

munícipes, agindo de maneira consciente e responsável, para que o bem comum seja 

alcançado, verdadeiro corolário da vida em sociedade. 

A sinergia de todas estas forças vivas, propiciou o desenvolvimento deste trabalho, 

desencadeando no Município de Nova Lima a possibilidade de reagir a cenários tão diversos 

quanto complexos, porém, de maneira organizada e eficiente como deve ser, garantindo que 

a vida de cada morador ou visitante tenha o mais relevante valor. 

Com isto, após meses de intenso trabalho, as pessoas direta e indiretamente envolvidas, 

colaboradores e consultores, integrantes das defesas civis estadual e municipal, carregam a 

certeza de que o legado representado pelo Plano de Contingência Municipal, oferece 

oportunidade a vida e enaltece o espírito de superação, valorizando a frase do autor 

desconhecido que tão bem exprime o sentimento que os define “a única coisa que cai do céu 

é a chuva... o resto, é luta!”. 

Parabéns, Nova Lima! 
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1 INTRODUÇÃO 

O Plano de Contingência Municipal (PLANCON) do Município de Nova Lima foi elaborado pela 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), no período de agosto a 

setembro de 2022, com a participação das Secretarias e órgãos municipais. 

Sua elaboração procura definir um conjunto de ações a serem planejadas e implementadas 

pelas Secretarias e órgãos municipais, orientadas para a prevenção, preparação, resposta e 

recuperação, em situações de emergências e desastres. 

Nos últimos anos, Minas Gerais foi um dos estados brasileiros mais afetados por desastres 

decorrentes de chuvas intensas, causando enormes prejuízos a diversos municípios. 

Segundo o Plano de Emergência Pluviométrica – 2021/2022 (CEDEC, 2021), no período entre 

2013 e 2020, foram reconhecidos, pelo Estado de Minas Gerais, 313 decretos de Situação de 

Emergência (SE) ou de Estado de Calamidade Pública (ECP), destacando-se entre as regiões 

mais impactadas, em números totais de municípios afetados, a Zona da Mata Mineira, seguida 

das regiões do Vale do Rio Doce e Metropolitana de Belo Horizonte. 

Os desastres naturais mais frequentes identificados no território do Município de Nova Lima 

são aqueles decorrentes de chuvas intensas, causando prejuízos e danos a população, e 

estão relacionados a movimentos de massa, inundações e alagamentos, abrangendo diversos 

locais do município, incluindo áreas centrais da sede urbana. 

Somado à suscetibilidade a desastres naturais, o município também possui riscos 

significativos relacionados a eventos e/ou desastres de natureza tecnológica, associados 

principalmente ao risco de rompimento e/ou colapso de barragens, devido a presença de 

inúmeras barragens com efeitos no seu território. 

É neste contexto complexo que se insere o Plano de Contingência Municipal (PLANCON) do 

Município de Nova Lima, de forma a identificar, planejar e executar um conjunto de medidas, 

que possibilitem a proteção da população de Nova Lima e o fortalecimento da ação municipal 

neste sentido. 
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2 FINALIDADE E OBJETIVOS 

O Plano de Contingência Municipal (PLANCON) do Município de Nova Lima tem como 

principais objetivos: 

• Orientar o planejamento e a execução das ações de prevenção, mitigação, preparação, 

resposta e recuperação, para a proteção da população de Nova Lima e restabelecimento 

da situação de normalidade no território do Município, com a atuação das Secretarias 

Municipais nos esforços de proteção e defesa civil, quando da ocorrência de situações de 

emergência ou desastre. 

Como objetivos adicionais constam os seguintes: 

• Permitir uma atuação planejada e organizada das Secretarias e órgãos municipais na 

execução das ações, sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e 

Defesa Civil (COMPDEC); 

• Proceder o mapeamento e reconhecimento das áreas de risco do município; 

• Assegurar o planejamento de forma antecedente para a execução das ações de 

prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação; 

• Permitir o estabelecimento de uma cultura voltada para a gestão dos riscos no território do 

Município. 

Desta forma, o Plano de Contingência Municipal (PLANCON) contém um conjunto de 

orientações e ações a serem executadas pelas Secretarias e órgãos municipais, integrados 

nos esforços de proteção e defesa civil. 

3 CENÁRIOS DE RISCO 

3.1 MAPEAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE RISCO 

O Relatório de Mapeamento de Áreas de Risco (RMR) de Nova Lima – doc. nº RMR.NVL.001 

– Rev. 2, de 27/07/20222, anexo ao Plano de Contingência Municipal (PLANCON), contempla 

o mapeamento das áreas de risco do município, em concordância com a Classificação e 

Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), apresentando as características gerais do 
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município, os mapas de setorização de risco e os aspectos listados quanto à vulnerabilidade 

da população. 

No Relatório, são apresentadas as áreas de riscos e os dados referentes às populações 

envolvidas, onde se encontram disponíveis as informações. 

3.2 ANÁLISE E DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS DE RISCO 

Com base nas análises e mapas constantes do Relatório de Mapeamento de Áreas de Risco 

(RMR) de Nova Lima, foram elaborados os Cenários de Risco, considerados como os mais 

prováveis e relevantes, de forma a caracterizar as hipóteses de desastres. 

Foram identificados três cenários principais: 

• Cenário de Risco 1 – Movimentos de massa; 

• Cenário de Risco 2 – Inundações e alagamentos;  

• Cenário de Risco 3 – Rompimento e/ou colapso de barragens. 

São apresentadas a seguir as principais características de cada Cenário. 

3.2.1 Cenário de Risco 1 – Movimentos de massa 

As informações identificadas sobre áreas de risco de movimentos de massa constam no 

Relatório de Mapeamento de Áreas de Risco (RMR) de Nova Lima – doc. nº RMR.NVL.001 – 

Rev. 2 e no Mapa de Risco – Movimento de Massa – doc. nº STE-NVL-MVM-002-REV1, 

conforme apresentado na Figura 01.
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Figura 01 – Mapa de risco a movimentos de massa de Nova Lima, Minas Gerais 

 
Fonte: RMR de Nova Lima, 2022. 

No Quadro 01 são apresentadas as informações referentes a classificação do risco das áreas 

verificadas, número de imóveis, população estimada, bairros e referências dos estudos e 

levantamentos realizados, para diversos períodos, em relação ao mapeamento das áreas de 

risco em Nova Lima. 
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Quadro 01 – Movimentos de massa em Nova Lima 

Nº Áreas/Setores Imóveis 
População 
estimada 
(ver nota) 

Bairros Referência 

54 setores de risco alto 
12 setores de risco médio 

3 setores sem risco 
96 480 

Alto do Gaia; Alvorada; Aparecida; Ipê; Boa Vista; 
Cabeceiras; Cascalho; Centro; Chácara; Cristais; 
Jardim Petrópolis; Mingu; Monte Castelo; Nossa 
Senhora de Fátima; Aurilândia; Rosário; Vila 
Esperança; Vila Operária; Vila Passos; Vila São José. 

Plano Municipal de 
Redução de Risco 

(PMRR, 2006). 

11 setores de risco muito alto 
3 setores de risco alto 

10.113 50.565 

Quintas do Sol; Aurilândia; Cabeceiras; Ouro Velho; 
José de Almeida; Ipê; Centro; Retiro; Boa Vista; 
Matadouro; Nossa Senhora de Fátima; Mina D’Água; 
Alvorada; Cascalho; Vila Passos; Vila Operária; 
Cristais; Rosário; Cruzeiro; Cascalho; Vila Esperança; 
Chácara Bom Retiro; Alto do Gaia; Mingu; Paulo 
Gaetane; Nova Suíça. 

Ação Emergencial para 
Delimitação de Áreas em 
Alto e Muito Alto Risco a 
Enchentes e Movimentos 
de Massa (CPRM, 2012). 

21 setores de risco alto 
8 setores de risco médio 
4 setores de risco baixo 

152 760 

Vale da Esperança; Parque Santo Antônio; Vila Monte 
Castelo; Boa Vista; Rosário; Vila Maria do Carmo; Vila 
São José; Parque Aurilândia; Cascalho; Cristais; Vila 
Passos; Barra do Céu; Nossa Senhora de Fátima; 
Fazenda do Benito; Vila Industrial. 

Plano Municipal de 
Redução de Risco 

(PMRR, 2014). 

Nota: A estimativa de população considera o número médio de cinco habitantes por imóvel (mesma relação utilizada pelo CPRM no relatório de 2012). 

Fonte: COMPDEC de Nova Lima, 2022.
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Além das referências indicadas no Quadro 01, consideram-se informações do Plano Municipal 

de Saneamento Básico (PMSB, 2016), onde consta a análise de áreas de risco geológico, 

sendo citada a validação das classes de risco com a realidade de campo através da verificação 

de 76 pontos de ocorrência de risco geológico, obtidas pelo cadastro realizado, entre os anos 

de 2012 e 2013. Segundo o relatório, a região central do município, mais urbanizada, 

contabiliza os maiores números de ocorrências de risco. 

Foram vistoriados locais de risco no município, tendo como destaque o bairro Santa Rita, o 

qual está passando por um processo de ocupação acelerada, aumentando a vulnerabilidade 

do local a possíveis eventos de movimentação de massa. Mais informações constam do 

Relatório de Mapeamento de Áreas de Risco (RMR). 

Foram realizadas vistorias em pontos de ocorrência de deslizamentos, as quais são 

apresentadas no mapa de risco de movimentos de massa demonstrado anteriormente. 

Com base no mapa (Figura 01), pode-se verificar que a maior parte dos setores de risco 

mapeados estão situados nas áreas mais urbanizadas da sede urbana, abrangendo diversos 

bairros, com população expressiva, além da indicação de locais de risco de movimentos de 

massa em diferentes áreas no território do município. 

As tipologias mais encontradas referem-se a deslizamentos planares e processos erosivos 

generalizados em taludes de corte, que podem ocasionar danos às moradias situadas na 

crista e na base dos taludes. 

Como desdobramentos, em função do Cenário de Risco de Movimentos de Massa, podem ser 

esperados, com possíveis agravamentos nos períodos com ocorrência de precipitações: 

• Inúmeras ocorrências de movimentos de massa em diversos bairros, podendo ocorrer 

de forma pontual ou generalizada; 

• Pode haver a necessidade de remoção preventiva das pessoas de áreas de risco, com 

atenção para aquelas áreas classificadas como de risco alto e muito alto, que abrangem 

uma parcela significativa da sede urbana; 
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• Vias e rodovias podem ser comprometidas por interdição parcial ou total pelos 

deslizamentos, limitando o fluxo de veículos e o deslocamento das equipes de resposta 

e resgate; 

• Pode haver a necessidade de bloqueios e interdição de vias e rodovias em função de 

deslizamentos – neste caso, podem ser utilizados bloqueios parciais, totais ou 

assistidos; 

• Pode haver a necessidade de acionamento de abrigos temporários ou de programas 

de moradia do município para alojamento das pessoas desalojadas ou desabrigadas, 

incluindo escolas municipais e casas de passagem; 

• Sendo as escolas municipais escolhidas como abrigo para acomodar a população, que 

pode vir a necessitar de alojamento, torna-se necessário que as atividades escolares 

no período sejam paralisadas; 

• O número de pessoas afetadas pode ser elevado. No desastre de chuvas intensas em 

janeiro de 2022, a COMPDEC atendeu quase 700 chamados referentes a 

deslizamentos de taludes, alagamentos e abatimento de vias públicas, além de imóveis, 

muros e árvores com risco de queda (Jornal Informa – Nova Lima, de 4 de fevereiro de 

2022).  

3.2.2 Cenário de Risco 2 – Inundações e alagamentos 

As informações identificadas sobre áreas de risco de inundação e alagamento constam no 

Relatório de Mapeamento de Áreas de Risco (RMR) de Nova Lima – doc. nº RMR.NVL.001 – 

Rev. 2 e no Mapa de Risco – Hidrológico – doc. nº STE-NVL-IND-002-REV1, conforme 

apresentado na Figura 02. 
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Figura 02 – Mapa de risco hidrológico de Nova Lima, Minas Gerais 

 
Fonte: RMR de Nova Lima, 2022. 

No Quadro 02 são apresentadas informações referentes a classificação do risco das áreas 

verificadas, número de imóveis, população estimada, bairros e referências dos estudos e 

levantamentos realizados, para diversos períodos, em relação ao mapeamento das áreas de 

risco em Nova Lima. 
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Quadro 02 – Inundações e alagamentos em Nova Lima 

Nº Áreas/Setores Imóveis 
População 
estimada 
(ver nota) 

Bairros Referência 

2 setores de risco alto 17 85 Distrito de Honório Bicalho e bairro Santa Rita. 
Plano Municipal de 
Redução de Risco 

(PMRR, 2006). 

1 setor de risco alto 350 1.750 Distrito de Honório Bicalho e bairro Santa Rita. 

“Ação Emergencial para 
Delimitação de Áreas em 
Alto e Muito Alto Risco a 
Enchentes e Movimentos 
de Massa” (CPRM, 2012). 

11 setores - - 

Distrito Honório Bicalho; bairros Santa Rita; Chácara 
dos Cristais; Cristais; Matadouro; rodovia MG-030; rua 
Albertina Lopes; rua Lauro Magalhães Santeiro; rua 
José de Oliveira. 

Plano Municipal de 
Saneamento Básico 

(PMSB, 2016). 

2 setores de risco alto 
2 setores de risco médio 

91 455 
Distrito de Honório Bicalho; bairros Santa Rita; Parque 
Santo Antônio; Barra do Céu. 

Plano Municipal de 
Redução de Risco 

(PMRR, 2014). 

9 locais de risco alto 
8 locais de risco muito alto 

- - 
Distrito de Honório Bicalho; bairros Santa Rita; Bela 
Fama; Nova Suíça; Cristais; Matadouro; Centro; 
Cascalho; Jardim Canadá; Vale do Sol. 

RMR de Nova Lima, 2022. 

Nota: A estimativa de população considera o número médio de cinco habitantes por imóvel (mesma relação utilizada pelo CPRM no relatório de 2012).  

Fonte: COMPDEC de Nova Lima, 2022.
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Após a cheia do rio das Velhas, no início de janeiro de 2022, foi realizada a delimitação da 

mancha de inundação. Os principais locais atingidos pela inundação foram: Honório Bicalho, 

Santa Rita, Nova Suíça e Bela Fama, sendo a mancha delimitada apresentada no Mapa de 

Risco – Hidrológico. 

Foram realizadas vistorias em pontos de ocorrência de inundações, enxurradas e 

alagamentos, disponibilizados em arquivo “shape”, os quais foram incluídos no Mapa de Risco 

Hidrológico. 

As cheias do rio das Velhas se configuram como o principal risco enfrentado pela população 

nas áreas limítrofes ao rio no município de Nova Lima, notadamente em áreas urbanizadas 

no Distrito de Honório Bicalho e bairro Santa Rita. Foram também identificados diversos locais 

de risco de alagamento em bairros da sede urbana.  

Como desdobramentos, em função do Cenário de Risco de Inundações e Alagamentos, 

podem ser esperados, com possíveis agravamentos no período com ocorrência de 

precipitações: 

• Possibilidade de ocorrências de inundações do rio das Velhas, atingindo áreas do 

Distrito de Honório Bicalho e bairro Santa Rita, além de outros bairros e áreas limítrofes 

ao rio; 

• Necessidade de remoção preventiva de pessoas de áreas de risco, com atenção para 

aquelas áreas classificadas como de risco alto e muito alto; 

• Vias e rodovias de acesso ao Distrito de Honório Bicalho e bairro Santa Rita podem ser 

afetadas pelas inundações, limitando o fluxo de veículos e o deslocamento das equipes 

de resposta e resgate, bem como necessitando do uso de barcos para o resgate de 

pessoas; 

• Pode haver a necessidade de bloqueios e interdição de vias e rodovias em função de 

inundações e alagamentos – neste caso, podem ser utilizados bloqueios parciais, totais 

ou assistidos; 

• Pode haver ocorrências de alagamentos pontuais e/ou vários ao mesmo tempo; 
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• Pode haver a necessidade de acionamento de abrigos ou de programas de moradia do 

município para o alojamento das pessoas deslocadas; 

• Sendo as escolas municipais escolhidas como abrigo para acomodar a população, que 

pode vir a necessitar de alojamento, torna-se necessário que as atividades escolares 

no período sejam paralisadas; 

• O número de pessoas afetadas pode ser elevado. De acordo com o Jornal Informa – 

Nova Lima (de 4 de fevereiro de 2022), 2.400 pessoas do Distrito de Honório Bicalho e 

bairro Santa Rita tiveram que deixar suas casas em função do desastre de chuvas 

intensas em janeiro de 2022, sendo que cerca de 40 casas foram destruídas na região 

devido à inundação, além de danos a cerca de 650 habitações (Relatório de Danos 

Materiais – COMPDEC de Nova Lima – ocorrência de desastre de 08/01/2022). 

No Quadro 03 consta um resumo dos danos e prejuízos relacionados a chuvas intensas em 

Nova Lima em janeiro de 2022, que resultaram em ocorrências de inundações, alagamentos 

e movimentos de massa, entre outras, com decretação de Situação de Emergência – Decreto 

nº 11.985, de 9 de janeiro de 2022 – Nova Lima. 

Quadro 03 – Danos e prejuízos relacionados a chuvas intensas em Nova Lima em janeiro 
de 2022 

Danos materiais Valores estimados (R$) 

Unidades habitacionais 36.050.000,00 

Instalações de ensino 600.000,00 

Instalações públicas prestadoras de serviços 480.000,00 

Instituições públicas de uso comunitário 320.000,00 

Obras públicas 42.000.000,00 

Prejuízos públicos 

Saúde pública 1.770.000,00 

Abastecimento de água potável 60.000,00 

Sistemas de águas pluviais e esgotos sanitários 6.000.000,00 

Sistema de limpeza urbana e destinação do lixo 3.240.000,00 

Desinfestação/desinfecção/controle de pragas e vetores 1.200.000,00 

Geração e distribuição de energia elétrica 300.000,00 

Trânsito e obras de reconstrução de vias 12.000.000,00 

Segurança pública 100.000,00 

Ensino público 900.000,00 
Referência: FIDE (data de ocorrência do desastre: 08/01/2022). Relatório de Danos Materiais e Relatório de Prejuízos 
Financeiros.  

Fonte: COMPDEC de Nova Lima, 2022. 
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No período de janeiro de 2022, durante os eventos que resultaram em inundações no Distrito 

de Honório Bicalho e bairro Santa Rita, a Prefeitura Municipal de Nova Lima determinou a 

formação de um Comitê de Gestão de Crise, com a participação dos Secretários Municipais, 

o qual cuidou de orientar as ações para atendimento à população e controle e recuperação da 

situação, sendo que este Comitê funcionou durante o período de atuação das ações e 

restabelecimento. 

3.2.3 Cenário de Risco 3 – Rompimento e/ou colapso de barragens. 

As informações identificadas sobre barragens e manchas de inundação de barragens constam 

no Relatório de Mapeamento de Áreas de Risco (RMR) de Nova Lima – doc. nº RMR.NVL.001 

– Rev. 2 e no Mapa de Risco Tecnológico – Rompimento e Colapso de Barragens – doc. nº 

STE-NVL-BRG-002-REV1, conforme apresentado na Figura 03. 

As manchas de inundação de barragens incluídas no mapa de risco foram identificadas com 

base nos Planos de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) e Planos 

de Ação de Emergência (PAE) disponibilizados pelas empresas. 

Destaca-se que os Planos de Ação de Emergência de Barragens podem ter alterações em 

função da análise pela CEDEC-MG e órgãos estaduais, para barragens destinadas à 

acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de 

mineração e a barragens de água ou líquidos associados a processos industriais ou de 

mineração, conforme o disposto na Lei nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019 (MINAS 

GERAIS, 2019). 
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Figura 03 – Mapa de setorização de risco tecnológico de rompimento e/ou colapso de 
barragens de Nova Lima, Minas Gerais 

 

Fonte: RMR de Nova Lima, 2022. 

No Quadro 04 são apresentadas as informações sobre as barragens identificadas com efeitos 

ou possíveis efeitos no Município de Nova Lima, incluindo barragens situadas em outros 

municípios, no caso Rio Acima, Itabirito e Ouro Preto. 
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Quadro 04 – Barragens com informações relacionadas ao Município de Nova Lima, Minas Gerais 

Empresa Empreendimento Barragem Município Referências 
Referências 

(PAEBM e mapas de inundação) 

Vale S.A. 

Mina Águas Claras 

Sistema 5 MAC –Barragem 
5 e Dique Auxiliar 

6 
7A 
7B 

Nova Lima 
ANM (2022b) 
FEAM (2020) 
SNISB (2021) 

Estudos de PAEBM e mapas de inundação (dam 
breaks) disponibilizados pela Vale S.A. 

Complexo Vargem 
Grande – Mina 

Abóboras 

Dique II 
Dique III 

Vargem Grande – Maciço 
Principal e Dique Sela 

Nova Lima 
ANM (2022b) 
FEAM (2020) 
SNISB (2021) 

Estudos de PAEBM e mapas de inundação (dam 
breaks) disponibilizados pela Vale S.A. 

Dique Fernandinho Nova Lima – 
Estudos de PAEBM e mapas de inundação (dam 
breaks) disponibilizados pela Vale S.A. Não foi 
disponibilizado o kmz da mancha de inundação. 

Dique 1 Nova Lima 
ANM (2022b) 
FEAM (2020) 
SNISB (2021) 

Segundo informações da Vale, não há obrigação 
legal de elaboração de PAEBM. Consta na ANM em 
consulta de 29/03/2022 que não necessita de 
PAEBM. 

Complexo Vargem 
Grande – Mina 

Capitão do Mato 

Dique B 
Capitão do Mato 

Peneirinha 
Nova Lima 

ANM (2022b) 
FEAM (2020) 
SNISB (2021) 

Estudos de PAEBM e mapas de inundação (dam 
breaks) disponibilizados pela Vale S.A. 

Complexo Vargem 
Grande – Mina 

Galinheiro 

Cianita 1 
Cianita 2 

Nova Lima 
ANM (2022b) 
SNISB (2021) Estudos de PAEBM e mapas de inundação (dam 

breaks) disponibilizados pela Vale S.A. 
Cianita 3 Itabirito – 

Complexo Paraopeba 
– Mina Mar Azul 

B3/B4 
B7 
B6 

Taquaras 

Nova Lima 
ANM (2022b) 
FEAM (2020) 
SNISB (2021) 

Estudos de PAEBM e mapas de inundação (dam 
breaks) disponibilizados pela Vale S.A. 

Vale S.A. 

Complexo Paraopeba 
– Mina Mutuca 

Barragem 5 Nova Lima 
ANM (2022b) 
FEAM (2020) 
SNISB (2021) 

Estudos de PAEBM e mapas de inundação (dam 
breaks) disponibilizados pela Vale S.A. 

Complexo Vargem 
Grande – Mina do 

Pico 

Maravilhas II 
Maravilhas III 

Itabirito 
ANM (2022b) 
FEAM (2020) 
SNISB (2021) 

Estudos de PAEBM e mapas de inundação (dam 
breaks) disponibilizados pela Vale S.A. 
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Empresa Empreendimento Barragem Município Referências 
Referências 

(PAEBM e mapas de inundação) 

Complexo Vargem 
Grande – Mina 

Tamanduá 
Capão da Serra Nova Lima 

ANM (2022b) 
FEAM (2020) 
SNISB (2021) 

Estudos de PAEBM e mapas de inundação (dam 
breaks) disponibilizados pela Vale S.A. Não foi 
disponibilizado o kmz da mancha de inundação. 

Mina Mar Azul 
Estrutura de Contenção a 
Jusante (ECJ) Macacos  

(B3/B4) 
Nova Lima Vale (2021) 

PAEBM em elaboração (informação Vale em 
08/04/2022). Refere-se a estrutura de contenção da 
barragem B3/B4 – Mina Mar Azul. 

Mina Fábrica 
Estrutura de Contenção a 

Jusante (ECJ) Fábrica 
Ouro Preto 
e Itabirito 

Vale (2021) 

PAEBM em elaboração (informação Vale em 
08/04/2022). Refere-se a estrutura de contenção das 
barragens Forquilha I, Forquilha II, Forquilha III, 
Forquilha IV e Grupo – Mina Fábrica. 

AngloGold 
Ashanti 

Planta do Queiroz 

Rapaunha 
Calcinados 
Cocuruto 

Nova Lima 
ANM (2022b) 
FEAM (2020) 
SNISB (2021) 

Estudos de PAEBM e mapas de inundação (dam 
breaks) disponibilizados pela AngloGold Ashanti. 

Cambimbe Nova Lima 
FEAM (2020) 
SNISB (2021) 

Estudos de PAEBM e mapas de inundação (dam 
breaks) disponibilizados pela AngloGold Ashanti. 

Vallourec 
Tubos do 

Brasil 
Mina do Pau Branco 

Cachoeirinha Nova Lima 
ANM (2022b) 
FEAM (2020) 
SNISB (2021) 

PAEBM não recebido. Barragem indicada para 
verificação de possíveis efeitos no território do 
Município de Nova Lima. Barragem de mineração 
(consta na ANM, em 29/03/2022, como necessário o 
PAEBM). 

Dique Lisa Nova Lima 
ANM (2022b) 
FEAM (2020) 
SNISB (2021) 

Estudos de PAEBM e mapas de inundação (dam 
breaks) disponibilizados pela AngloGold Ashanti. Não 
foi disponibilizado o kmz da mancha de inundação. 

Extrativa 
Mineral 

Mineração 

Dique Pilha de Rejeito Nova Lima 
ANM (2022b) 
FEAM (2020) 
SNISB (2021) 

Barragem indicada para verificação de possíveis 
efeitos no território do Município de Nova Lima. 

Barragem de Contenção de 
Sólidos Carreados 

Nova Lima 
ANM (2022b) 
FEAM (2020) 
SNISB (2021) 

Barragem indicada para verificação de possíveis 
efeitos no território do Município de Nova Lima. 

Pilha Barragem Nova Lima FEAM (2020) 
Barragem indicada para verificação de possíveis 
efeitos no território do Município de Nova Lima. 

Pedras 
Congonhas 

Mineração 
Dique de Contenção de 

Finos 
Nova Lima 

ANM (2022b) 
FEAM (2020) 
SNISB (2021) 

Barragem indicada para verificação de possíveis 
efeitos no território do Município de Nova Lima. 
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Empresa Empreendimento Barragem Município Referências 
Referências 

(PAEBM e mapas de inundação) 

AngloGold 
Ashanti 

Sistema Hidrelétrico 
Rio de Peixe (SHRP) 

Barragem Codorna e PCH 
Codorna 

Barragem Lagoa Grande 
Barragem Miguelão 
Barragem Marinhos 

Barragem TS 
PCH G 
CGH B 
PCH C 
PCH D 

PCH E-Nova e PCH E 

Nova Lima 
ANEEL (2022) 
SNISB (2021) 

Estudos de PAE das barragens Codornas, Lagoa 
Grande (Lagoa dos Ingleses) e Miguelão, com mapas 
de inundação (dam breaks), disponibilizados pela 
AngloGold Ashanti. 

Município de 
Nova Lima 

Sistema de contenção 
de enchentes 

BI 
BIII 

Nova Lima 
PMSB (2016b) 
SNISB (2021) 

Barragem indicada para verificação de possíveis 
efeitos no território do Município de Nova Lima. 

COPASA Captação Bela Fama 
Barragem de captação no 

rio das Velhas 
Nova Lima PMSB (2016b) 

Barragem indicada para verificação de possíveis 
efeitos no território do Município de Nova Lima. 

Condomínio 
Quintas do 

Sol 
Represa Barragem Nova Lima 

Represa situada em 
Condomínio 

Barragem indicada para verificação. Represa com 
barragem situada no Condomínio Quintas do Sol, em 
área próxima da MG-030. 

Não consta Represa 
Barragem da Represa da 

Água Limpa 
Nova Lima Represa 

Barragem indicada para verificação de possíveis 
efeitos no território do Município de Nova Lima. 
Represa com barragem situada no Bairro Água 
Limpa. 

CEMIG Hidrelétrica PCH Rio de Pedras Itabirito 

Pequena Central 
Hidrelétrica (PCH) 
Município de Nova 

Lima 

Barragem indicada para verificação de possíveis 
efeitos no território do Município de Nova Lima. 
Barragem situada no rio das Velhas, a montante do 
território de Nova Lima. 

Massa 
Falida da 
Mundo 

Mineração 

Mineração 
Barragem da Mina do 

Engenho 
Rio Acima ANM (2022b) 

Barragem indicada para verificação de possíveis 
efeitos no território do Município de Nova Lima. 
Barragem de mineração situada em município vizinho 
a Nova Lima. Segundo consulta a ANM, em 
29/03/2022, a barragem necessita de PAEBM e 
consta com Nível de Emergência 1 (ANM, 2022b). 

Minérios 
Nacional 

Mineração 
B2 Auxiliar 

B2 
Rio Acima ANM (2022b) 

Barragem indicada para verificação de possíveis 
efeitos no território do Município de Nova Lima. 
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Fonte: Adaptado de RMR de Nova Lima, 2022.

Empresa Empreendimento Barragem Município Referências 
Referências 

(PAEBM e mapas de inundação) 

Ecológica 1 Barragem de mineração situada em município vizinho 
a Nova Lima. Segundo consulta a ANM, em 
29/03/2022, as barragens necessitam de PAEBM, 
sendo que a barragem B2 Auxiliar consta com Nível 
de Emergência 2 (ANM, 2022b). 

Herculano 
Mineração 

Mineração B1, B2, B3 e B4 Rio Acima ANM (2022b) 

Barragem indicada para verificação de possíveis 
efeitos no território do Município de Nova Lima. 
Barragens de mineração situadas em município 
vizinho a Nova Lima.  Segundo consulta a ANM em 
29/03/2022, a Barragem B1 está inserida na Política 
Nacional de Segurança de barragens – PNSB (ANM, 
2022b). 
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Com base no Quadro 04, foram identificadas 61 barragens que têm efeitos ou podem ter 

efeitos no Município de Nova Lima, sendo 48 barragens situadas no município e 13 barragens 

situadas em outros municípios. Outras barragens podem não ter sido identificadas, em função 

da não disponibilidade das informações ou envio de relatórios por parte das empresas 

proprietárias. 

O município tem também a influência de duas Estruturas de Contenção a Jusante (ECJ), 

implantadas pela Vale: a ECJ de Macacos (referente a barragem B3/B4, da Mina Mar Azul), 

situada em Nova Lima, e a ECJ Fábrica (referente as barragens de Barragens Forquilha I, 

Forquilha II, Forquilha III, Forquilha IV e Grupo, da Mina Fábrica), situada em Ouro Preto e 

Itabirito, sendo que, segundo informações da Vale, os Planos de Ação de Emergência para 

estas estruturas estão em fase de elaboração. 

Foram disponibilizados pelas empresas para a Defesa Civil de Nova Lima, para consulta e 

elaboração do mapeamento de riscos, um número de 30 Planos de Ação de Emergência para 

Barragens de Mineração (PAEBM) e Planos de Ação de Emergência (PAE), sendo sete de 

barragens da AngloGold Ashanti, 22 de barragens da Vale e uma de barragem da Vallourec 

Tubos do Brasil, incluindo barragens de mineração e hidrelétricas. 

No Apêndice IV do Relatório de Mapeamento de Áreas de Risco (RMR) de Nova Lima – doc. 

nº RMR.NVL.001 – Rev. 2, de 27/07/20222, são apresentadas as informações disponíveis nos 

Planos de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), Planos de Ação de 

Emergência (PAE), e documentos anexos de Ações de Proteção e Defesa Civil, incluindo o 

seguinte: nome do empreendedor; mina ou empreendimento; município onde está situada a 

barragem; tipologia da barragem; população, características e localização da Zona de 

Autossalvamento (ZAS) no território do Município de Nova Lima; população, características e 

localização da Zona de Segurança Secundária (ZSS) no território do Município de Nova Lima. 

O Quadro 05 apresenta um breve resumo das informações disponíveis sobre a população 

situada nas Zonas de Autossalvamento (ZAS) e nas Zonas de Segurança Secundária (ZSS) 

das referidas barragens, com base nas informações disponibilizadas nos Planos de Ação de 

Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) e Planos de Ação de Emergência (PAE).
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Quadro 05 – Barragens com Zona de Autossalvamento (ZAS) e/ou Zona de Segurança Secundária (ZSS) situadas no território do 
Município de Nova Lima, Minas Gerais 

Empreendimento Barragem Empresa Tipologia 

Município 
onde se 
situa a 

barragem 

População na área no Município de Nova Lima 
(número de pessoas) 

Zona de Autossalvamento (ZAS) 
(inclui população residente na mancha de 

inundação, na área de risco e capacidade das 
edificações de uso coletivo, onde informado) 

Zona de Segurança 
Secundária (ZSS) 

Mina Águas 
Claras 

Sistema 5 
MAC – 

Barragem 5 e 
Dique Auxiliar 

Vale S.A. Mineração Nova Lima 

13.085 pessoas  
(2.754 residentes entrevistados; movimento 

pendular de 3.497 trabalhadores e 2.731 
estudantes, e população estimada em processo de 

levantamento e não entrevistadas de 4.103 
pessoas) 

 
28.566 pessoas 

(capacidade dos estabelecimentos – edificações 
com aglomeração de público – público perene) 

Não informada a população no 
PAEBM.  

A área da mancha de 
inundação inclui inúmeras 

edificações em Honório Bicalho. 

Barragem 6 Vale S.A. Mineração Nova Lima 

3.203 pessoas 
(685 residentes entrevistados; movimento 

pendular de 1.360 trabalhadores e 851 
estudantes, e população estimada em população 

estimada em processo de levantamento e não 
entrevistada de 307 pessoas) 

 
20.068 pessoas 

(capacidade dos estabelecimentos – edificações 
com aglomeração de público) 

Não consta ZSS 

Barragem 7A Vale S.A. Mineração Nova Lima 

5.454 pessoas 
(1.014 residentes entrevistados; movimento 

pendular de 1.746 trabalhadores e 2.251 
estudantes, e população estimada em processo de 
levantamento e não entrevistada de 443 pessoas) 

 
21.758 pessoas  

(capacidade dos estabelecimentos – edificações 
com aglomeração de público) 

Não consta ZSS 
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Empreendimento Barragem Empresa Tipologia 

Município 
onde se 
situa a 

barragem 

População na área no Município de Nova Lima 
(número de pessoas) 

Zona de Autossalvamento (ZAS) 
(inclui população residente na mancha de 

inundação, na área de risco e capacidade das 
edificações de uso coletivo, onde informado) 

Zona de Segurança 
Secundária (ZSS) 

Minas Águas 
Claras 

Barragem 7B  Vale S.A. Mineração Nova Lima 

3.079 pessoas 
(pessoas na ZAS e área de risco) 

 
22.723  pessoas 

(capacidade de pessoas nos pontos sensíveis) 
 

2.220 pessoas 
(população na área de risco – área adicional a 

ZAS) 

Não consta ZSS 

Mina Abóboras 

Dique II Vale S.A. Mineração Nova Lima Segundo o PAEBM, não consta população na ZAS Não consta ZSS 

Dique III Vale S.A. Mineração Nova Lima Segundo o PAEBM, não consta população na ZAS Não consta ZSS 

Dique 
Fernandinho 

Vale S.A. Mineração Nova Lima Segundo o PAEBM, não consta população na ZAS Não consta ZSS 

Vargem 
Grande – 
Maciço 

Principal 

Vale S.A. Mineração Nova Lima 

151 pessoas 
(número de pessoas entrevistadas) 

 
559 pessoas 

(capacidade de pessoas nos pontos sensíveis) 
 

65 pessoas 
(população na área de risco – área adicional a 

ZAS) 
 

154 pessoas 
(capacidade dos pontos sensíveis na área de risco 

– área adicional a ZAS) 

3.424 pessoas 

Vargem 
Grande – 

Dique de Sela 
Vale S.A. Mineração Nova Lima Segundo o PAEBM, não consta população na ZAS 2.639 pessoas 

Mina Capitão do 
Mato 

Dique B Vale S.A. Mineração Nova Lima 
64 pessoas 

(população na ZAS) 
2.565 pessoas 
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Empreendimento Barragem Empresa Tipologia 

Município 
onde se 
situa a 

barragem 

População na área no Município de Nova Lima 
(número de pessoas) 

Zona de Autossalvamento (ZAS) 
(inclui população residente na mancha de 

inundação, na área de risco e capacidade das 
edificações de uso coletivo, onde informado) 

Zona de Segurança 
Secundária (ZSS) 

 
288 pessoas 

(capacidade de pessoas nos pontos sensíveis) 
 

48 pessoas  
(população na área de risco – adicional a ZAS) 

Capitão do 
Mato 

Vale S.A. Mineração Nova Lima 

64 pessoas 
(população na ZAS) 

 
288 pessoas 

(capacidade de pessoas nos pontos sensíveis) 
 

48 pessoas  
(população na área de risco – área adicional a 

ZAS) 

2.565 pessoas 

Peneirinha Vale S.A. Mineração Nova Lima 

7 pessoas 
(população na ZAS) 

 
28 pessoas  

(capacidade de pessoas nos pontos sensíveis) 

Não consta ZSS 

Mina Galinheiro 

Cianita 1 Vale S.A. Mineração Nova Lima 

4 pessoas (população na ZAS) 
 

365 pessoas 
(capacidade de pessoas nos pontos sensíveis) 

 
91 pessoas (população na área de risco – área 

adicional a ZAS) 

Segundo o PAEBM, não consta 
população na ZSS 

Cianita 2 Vale S.A. Mineração Nova Lima Segundo o PAEBM, não consta população na ZAS Não consta ZSS 

Cianita 3 Vale S.A. Mineração Itabirito 
Segundo o PAEBM, não consta população na ZAS 

 
Trecho da BR-356 

Não consta ZSS 
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Empreendimento Barragem Empresa Tipologia 

Município 
onde se 
situa a 

barragem 

População na área no Município de Nova Lima 
(número de pessoas) 

Zona de Autossalvamento (ZAS) 
(inclui população residente na mancha de 

inundação, na área de risco e capacidade das 
edificações de uso coletivo, onde informado) 

Zona de Segurança 
Secundária (ZSS) 

Mina Mar Azul 

B3/B4 Vale S.A. Mineração Nova Lima 2  pessoas Não consta ZSS 

B7 Vale S.A. Mineração Nova Lima 
45 pessoas 

(população na área de risco – área adicional a 
ZAS) 

Não consta ZSS 

B6 Vale S.A. Mineração Nova Lima 
45 pessoas 

(população na área de risco – área adicional a 
ZAS) 

Não consta ZSS 

Taquaras Vale S.A. Mineração Nova Lima 
7 pessoas 

(população na área de risco – área adicional a 
ZAS) 

122 pessoas 

Mina Mutuca Barragem 5 Vale S.A. Mineração Nova Lima 

1 pessoa 
(população na ZAS) 

 
12 pessoas 

(capacidade de pessoas nos pontos sensíveis) 
 

121 pessoas 
(população na área de risco – área adicional a 

ZAS) 

2.310 pessoas 

Mina Pico 

Maravilhas II Vale S.A. Mineração Itabirito 

43 pessoas 
(população na ZAS) 

 
60 pessoas 

(capacidade de pessoas nos pontos sensíveis) 
 

46 pessoas 
(população na área de risco – área adicional a 

ZAS) 

4.164 pessoas 

Maravilhas III Vale S.A. Mineração Itabirito 
31 pessoas 

(população na ZAS) 
 

3.864 pessoas 
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Empreendimento Barragem Empresa Tipologia 

Município 
onde se 
situa a 

barragem 

População na área no Município de Nova Lima 
(número de pessoas) 

Zona de Autossalvamento (ZAS) 
(inclui população residente na mancha de 

inundação, na área de risco e capacidade das 
edificações de uso coletivo, onde informado) 

Zona de Segurança 
Secundária (ZSS) 

12 pessoas 
(capacidade de pessoas nos pontos sensíveis) 

 
45 pessoas 

(população na área de risco – área adicional a 
ZAS) 

Mina Tamanduá 
Capão da 

Serra 
Vale S.A. Mineração Nova Lima 

102 pessoas 
(população na ZAS) 

 
16 pessoas 

(capacidade de pessoas nos pontos sensíveis) 
 

100 pessoas 
(população na área de risco – área adicional a 

ZAS) 

2.163 pessoas 

Sistema 
Hidrelétrico Rio 

de Peixe (SHRP) 

Codorna 
AngloGold 

Ashanti 
Sistema 

Hidrelétrico 
Nova Lima 111 pessoas 

Não informada a população no 
PAE. 

A área da macha de inundação 
compreende áreas urbanas de 
Santa Rita, Honório Bicalho e 

outras. 

Lagoa Grande 
(Lagoa dos 
Ingleses) 

AngloGold 
Ashanti 

Sistema 
Hidrelétrico 

Nova Lima 

Não informada a população no PAEBM.  
Na tabela 6.7 do PAEBM constam 77 casas 

ocupadas na ZAS; na tabela 6.12 o somatório de 
pessoas nos pontos de encontro é de 665 

pessoas. 

Não informada a população no 
PAE. A área da macha de 

inundação compreende áreas 
urbanas de Santa Rita, Honório 

Bicalho e outras. 

Miguelão 
AngloGold 

Ashanti 
Sistema 

Hidrelétrico 
Nova Lima 

102 pessoas 
Trechos da BR-356 

Não informado a população no 
PAE. A área da macha de 

inundação compreende áreas 
urbanas de Santa Rita, Honório 

Bicalho e outras. Segundo o 
PAE, "A ruptura da Barragem 
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Notas: 1 – Destaca-se que os Planos de Ação de Emergência de Barragens podem ter alterações em função da análise pela CEDEC-MG e órgãos estaduais (barragens destinadas à 
acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração e a barragens de água ou líquidos associados a processos industriais ou de mineração, 
conforme Lei nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019 – MINAS GERAIS, 2019). 
2 - A população indicada corresponde ao número de pessoas que consta nos Planos de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) e Planos de Ação de Emergência 
(PAE) disponibilizados, incluindo os documentos “Ações de Proteção e Defesa Civil”. Estas informações podem ter alterações, em função da atualização dos cadastros de população pelas 
empresas e pela Defesa Civil, devendo, no caso da elaboração ou execução de ações, serem consultados os documentos de origem e aqueles mais recentes. Esta tabela deve ser revista 
sempre que houver dados mais atualizados de cadastro da população ou quando da revisão e atualização dos Planos de Ação de Emergência de Barragens. 
3 - O objetivo de elaboração desta tabela, com dados de população, foi apenas identificar as diretrizes para a elaboração de Plano de Contingência da Defesa Civil Municipal.  
4 - A população na ZAS inclui a população residente na mancha de inundação, a capacidade informada em número de pessoas das edificações de uso coletivo na área e a população 
residente na área de risco (entorno da mancha de inundação) (onde há informações disponíveis).  
5 - Conforme o PAEBM, a Área de Risco é "caracterizada como a área incremental à mancha de ruptura hipotética, tendo em vista as incertezas intrínsecas às metodologias adotadas no 
estudo de inundação. Esta lateralidade considera um buffer de até 30 metros a partir da borda da mancha hipotética, e dessa forma, cada edificação contida entre a mancha hipotética e 
esta nova área é considerada dentro da Área de Risco".  
6 - Para locais e referências ver também o Relatório de Mapeamento de Riscos – doc. nº RMR.NVL.001 – Rev. 1, de 27/07/20222 e seu Apêndice IV.  
7 - Referências em relação aos documentos de Plano de Ação de Emergência de Barragens consultados para a elaboração da tabela: Sistema 5 MAC - Barragem 5 e Dique Auxiliar: 
PAEBM doc. Nº C06-B50932- S I-PL-V5 - Rev. 0, de 17/12/2021, mapa nº C06-B50932-S II-M P4C1-V5, Fl. 1/8 a 8/8 - Rev. 0 de 16/12/2021; Barragem 6: PAEBM doc. Nº C06-BR 61254-
S I-PL-V1 - R ev. 0, de 22/12/2021, mapa nº C06-BR 61254-S II-M P3C1-V1 -Fl. 1/2 e 2/2 R Ev.0, de 22/12/2021; Barragem 7A: PAEBM doc. Nº C06-B7A1265-S I-PL-V1 - R ev. 0, de 
22/12/2021, mapa nº C06-B7A1265-S II-M P3C1-V1 - R ev.1, de 23/12/2021; Barragem 7B: PAEBM doc. Nº R L-1000AC-X -45046 - R ev. 0, de 21/02/2020; mapa nº 1000AC-X -45031 - 
R EV.0, de 21/02/2020; Dique II: PAEBM doc. Nº R L- 1000AB-X -02918- R ev. 0, de 21/02/2020, mapa nº 1000AB-X -00131 - R ev.0, de 14/02/2020; Dique III: PAEBM doc. Nº R L-
1000AB-X -02920- R ev. 0, de 21/02/2020, mapa nº 1000AB-X -0 0133 - R ev. 0, de 14/02/2020; Dique Fernandinho: PAEBM doc. Nº R L-1000AB-X -02922- R ev. 0, de 17/02/2020, mapa 

Empreendimento Barragem Empresa Tipologia 

Município 
onde se 
situa a 

barragem 

População na área no Município de Nova Lima 
(número de pessoas) 

Zona de Autossalvamento (ZAS) 
(inclui população residente na mancha de 

inundação, na área de risco e capacidade das 
edificações de uso coletivo, onde informado) 

Zona de Segurança 
Secundária (ZSS) 

Miguelão rompe a Barragem 
Capitão do Mato essa última de 

propriedade da Vale." 

Planta do Queiroz 

Rapaunha, 
Calcinados e 

Cocuruto 

AngloGold 
Ashanti 

Mineração Nova Lima 

2.603 pessoas  
(população na ZAS) 

 
1.644 pessoas  

(edificações de uso coletivo)  

Não consta ZSS em Nova Lima 

Cambimbe 
AngloGold 

Ashanti 

Abastecimento 
de água 
industrial 

Nova Lima e 
Raposos 

6 pessoas  
(necessário confirmar população em Nova Lima) 

Não consta ZSS em Nova Lima 

Mina Pau Branco Dique Lisa Vallourec Mineração Nova Lima 
23 pessoas 

Trechos da BR-040 e BR-356 
Não consta ZSS 
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nº 1000AB-X -00135 - R ev.0, de 14/02/2020; Vargem Grande - Maciço Principal: PAEBM doc. Nº R L-1000AB-X -02916 - R ev. 3, de 30/10/2020, mapa nº 1000AB-X -00127, Fl.1/6 a 6/6 
- R ev.2, de 29/10/2020; Vargem Grande - Dique de S ela: PAEBM doc. Nº R L-1000AB-X -02916 - R ev. 3, de 30/10/2020, mapa nº 1000AB-X -00130 Fl. 1/3 a 3/3 - R ev.1, de 06/10/2020; 
Dique B: PAEBM doc. Nº R L-1850DD-X -17683- R ev. 2, de 24/09/2020, mapa nº 1000CM -X - 81030 - R ev.0, de 14/02/2020; Capitão do M ato: PAEBM doc. Nº R L-L-1000CM -X -
81101- R ev. 2, de 24/09/2020, mapa nº 1000CM -X -81028 - R ev.0, de 14/02/2020; Peneirinha: PAEBM doc. Nº R L-1000CM -X -81105 - R ev. 2, de 24/09/2020, mapa nº 1000CM -X -
81032 - R ev. 0 de 14/02/2020; Cianita 1: PAEBM doc. Nº R L-1000PI-X -52469 - R ev.0, de 18/02/2020, mapa nº T ET R AT ECH 19643-CIA1-G01-DE001 - R ev. A de 09/12/2019; Cianita 
2: PAEBM doc. Nº R L-1000PI-X -52471- R ev. 0, de 21/02/2020, mapa nº 1000PI-X -70197 - Rev.0, de 14/02/2020; Cianita 3: PAEBM doc. Nº R L-1000PI-X -52473 - R ev.0, de 21/02/2020, 
mapa nº 1000PI-X -70199 - R ev. 0, de 14/02/2020; B3/B4: PAEBM doc. Nº R L-1850M Z -X -87689- R ev. 0, de 15/01/2021, mapa nº 1850M Z -X - 00524 - R ev.0, de 15/01/2021; B7: 
PAEBM doc. Nº R L-1000M Z -X -00195 - R ev. 0, de 21/02/2020, mapa nº 1000M Z -X -00154 - R ev. 0, 31/01/2020; B6: PAEBM doc. Nº R L-1000M Z -X -00193 - R ev. 0, de 21/02/2020, 
mapa nº 1000M Z -X -00152 - R ev.0, de 31/01/2020; Taquaras: PAEBM doc. Nº R L-1000M Z -X -00191 - R ev.0, de 21/02/2020, mapa nº 1000M Z -X -00150 - R ev. 0, de 31/01/2020; 
Barragem 5: PAEBM doc. Nº R L-1000M U-X -00018- R ev.3, de 24/09/2020, mapa nº 1000M U-X - 10063 - R ev.0, de 31/01/2020; Dique Lisa: PAEBM doc. Nº R OB-GE-PAEBM -1221 
rev.00 de 17/02/2022, mapa nº CEN-C-DL-DE-101– R ev.0, de 17/09/2021; CEN-CDLDE-105 -R ev.10 de 17/09/2021; Maravilhas II: PAEBM doc. Nº R L-1000PI-X - 52477- R ev. 0, de 
21/02/2020, mapa nº 1000PI-X -70203 - R ev.0, Fl. 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 e 9/9, de 14/02/2020; Maravilhas III: PAEBM doc. Nº R L-1850PIX -53282- R ev. 1, de 27/07/21, 
mapa nº 1850PI-X -53403-R ev.0, Fl. 1/52 a 52/52, de 28/01/2021; Barragem Cambimbe: PAEBM nº UC-2022-AGA-R T -004 - Revisão 0, de 26/04/2022; mapas nº UC2022-AGA-M P-
011-01 - R ev.1, de abril de 2022; Fl. 1/3; nº UC2022-AGA-M P-011-02 - R ev.1, de abril de 2022. Fl. 2/3; nº UC2022-AGA-M P-011-03 - R ev. 1 - abril de 2022, Fl. 3/3; nº UC2022-AGAM 
P-011-04 - R ev.1, de abril de 2022. Rapaunha, Calcinados e Cocuruto: PAEBM doc. Nº UC-2022-AGA-R T -001-00 - Revisão 8, de 18/02/2022 PAEBM , mapa UC2022-AGA-M P-011-
01 - R ev.1, de abril de 2022; Fl. 1/3; nº UC2022-AGA-M P-011-02 - R ev.1, de abril de 2022. Fl. 2/3; nº UC2022-AGA-M P-011-03 - R ev. 1 - abril de 2022, Fl. 3/3; nº UC2022-AGAM P-
011-04 - R ev.1, de abril de 2022; Capão da S erra: PAEBM nº R L-1000M D-X - 89867 - R ev. 0, de 31/02/2020, mapa 1000M D-X -89984 – Fl.1/2 – R ev.1, de 23/09/2021 e 1000M D-X 
-89983 - Fl. 1 2/2 R ev. 0, de 31/02/2020; Codornas: PAE doc. Nº PN-0919- R ev. 3, de novembro de 2021, mapa nº AA-145-W A-0980-292DS - 016- R ev.1, de 22/11/2019 - Fl.1/2 e 2/2; 
kmz de 14/12/2021; Lagoa Grande (Lagoa dos Ingleses): PAE doc. Nº PN-0151, revisão 12, de dezembro de 2021, mapa nº AA-145-W A-0980-292-DS -001- Rev.2, de 22/11/2019 - Fl.1/4 
e 4/4; kmz de 14/12/2021; Miguelão: PAE doc. Nº PN-0920- R ev. 3, de novembro de 2021, mapa nº AA-145-W A-0980-292DS -016 - R ev.1, de 22/11/2019 -Fl.1/3 e 3/3; kmz de 
14/12/2021(mapas de envoltória máxima de inundação conforme constam dos estudos). 

Fonte: RMR de Nova Lima, 2022.
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A população nas Zonas de Autossalvamento (ZAS) e nas Zonas de Segurança Secundária 

(ZSS) é muito significativa para algumas barragens, abrangendo áreas urbanas e rurais, 

incluindo bairros da área central da sede urbana e o Distrito de Honório Bicalho. 

Segundo a ANM (2022b), dez barragens com efeitos em Nova Lima estão em nível de 

emergência (segundo consulta ao SIGBM – ANM em 12/08/2022): 

• Oito barragens com Nível de Emergência 1 (Barragens 6, 7A, 5-MAC, Vargem Grande, 

5 – Mutuca, Peneirinha, Barragem B – Vale e Dique Lisa – Vallourec); 

• Uma barragem em Nível de Emergência 2 (Capitão do Mato – Vale);  

• Uma barragem em Nível de Emergência 3 (B3/B4 – Vale). 

No ano de 2022 foram registrados 2 eventos com barragens no município, incluindo o 

alagamento e interdição da BR-040, em função de ocorrência na Pilha Cachoeirinha, da Mina 

Pau Branco (Vallourec Tubos do Brasil), e alagamentos a montante relacionados à Estrutura 

de Contenção a Jusante (ECJ) B3/B4 – Macacos (Vale S.A.), afetando áreas do Distrito de 

São Sebastião das Águas Claras. 

Como desdobramentos em função do Cenário de Rompimento ou colapso de barragem, 

podem ser esperadas: 

• Foram elaborados Planos de Ação de Emergência para Barragens de Mineração 

(PAEBM) e Planos de Ação de Emergência (PAE) para diversas barragens; 

• Os referidos Planos de Ação consideraram a possibilidade de diferentes níveis de 

emergência, inclusive em situação de ruptura da barragem, demandando ações de 

prevenção e preparação significativas a serem implementadas no território do Município 

de Nova Lima; 

• As manchas de inundação, dependendo da barragem, podem se estender por áreas 

urbanas e rurais com população expressiva, podendo incluir a presença de residências, 

comércios, escolas, prédios públicos, indústrias, unidades de saúde, igrejas, templos, 

espaços de entretenimento, estação de tratamento de água, centro social, rodoviária, 

estádio, teatro, vias urbanas, estradas, rodovias, entre outros; 
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• Caso haja elevação dos níveis de emergência das barragens pode ser necessária a 

evacuação da população nas manchas de inundação, relacionadas a Zonas de 

Autossalvamento (ZAS) e Zonas de Segurança Secundária (ZSS); 

• Neste caso, pode haver a necessidade de paralisação de inúmeras atividades, relativas 

a serviços públicos e atividades em edificações localizadas na área das manchas de 

inundação;  

• Nas manchas de inundação estão situadas vias urbanas, rodovias e estradas, incluindo 

rodovias importantes, como a BR-040, BR-356, MG-030, AMG-160, AMG-150 e a 

estrada de ligação Nova Lima a São Sebastião das Águas Claras, que podem ser 

interrompidas no caso de situação de emergência ou rompimento da barragem, 

causando a paralisação do fluxo de veículos e a necessidade de interdição por elevação 

do risco ou rompimento de barragem. 

4 PLANEJAMENTO E PREPARAÇÃO 

4.1 NECESSIDADES E ATRIBUIÇÕES 

Para cada Secretaria Municipal com atuação nas ações de proteção e defesa civil foram 

elaboradas fichas, contendo a identificação do representante do órgão, informações para 

contato, atribuições do órgão no Plano de Contingência Municipal (PLANCON), ações a serem 

executadas (prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação), recursos humanos 

e recursos relacionados a instalações, equipamentos e materiais disponíveis. 

No ANEXO I, constam as ações a serem executadas por cada Secretaria Municipal com 

atuação no Plano de Contingência Municipal (PLANCON). 

É necessário que as ações definidas sejam executadas de forma a assegurar o planejamento 

e a preparação prévia para permitir a realização, de forma organizada e coordenada com a 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Nova Lima, das ações de resposta e 

recuperação quando da ocorrência de situações de emergência ou desastre. 
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4.2 PROGRAMAÇÃO ANUAL DAS AÇÕES 

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Nova Lima, em conjunto com as 

Secretarias e órgãos municipais com ações no Plano de Contingência Municipal (PLANCON) 

têm a responsabilidade de assegurar o cumprimento da Programação Anual de Ações, com 

base em suas atribuições. 

A programação das ações, com base em um cronograma anual de atividades, considera a 

ocorrência dos períodos secos e chuvosos na região, tendo em vista a influência destes 

períodos nos eventos de desastres naturais, com prevalência neste caso para o período 

chuvoso. 

Desta forma, são consideradas a realização das ações, conforme o seguinte: 

• Março a setembro: execução das ações de prevenção, mitigação e preparação para o 

próximo período chuvoso; 

• Setembro a dezembro: manutenção da prontidão das equipes e realização das ações 

de resposta e recuperação, com foco no atendimento da população, onde necessário; 

• Importante ressaltar que situações de emergência de barragens podem ocorrer tanto 

no período seco quanto no período chuvoso. 

A seguir apresenta-se cronograma com a Programação Anual das Ações, conforme Quadro 

06. 

Deve-se considerar que no ano de 2022, com a aprovação no mês de outubro do Plano 

Municipal de Contingência (PLANCON) de Nova Lima, as ações a serem realizadas estão 

voltadas, neste ano, para os itens 6 e 7 do cronograma (monitoramento e alerta e execução 

de ações de resposta e recuperação, onde necessário).
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Quadro 06 – Programação anual de ações do Plano de Contingência Municipal de Nova 
Lima, Minas Gerais 

Plano de Contingência Municipal de Nova Lima 
Programação Anual de Ações 

Elaboração: 2022 
 
Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil (SIMPDEC) 

Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) 

Item Ações  
Ano 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1 Realização do Seminário Anual de Abertura dos Trabalhos              

1.1 
Preparação do balanço de ocorrência e de ações do período chuvoso 
antecedente para apresentação no Seminário 

Plan.             

Real.             

1.2 

Realização do Seminário Anual de abertura dos trabalhos de 
planejamento e preparação das Ações do PLANCON com as 
Secretarias e órgãos municipais envolvidos nas ações de Proteção e 
Defesa Civil do Município 

Plan.             

Real.             

1.3 
Elaboração de cronograma para execução das ações de prevenção 
e preparação para o período de março a setembro envolvendo as 
Secretarias e órgãos municipais 

Plan.             

Real.             

2 Execução das ações de prevenção e mitigação  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

2.1 
Execução das ações programadas de prevenção e mitigação por 
cada Secretaria e órgão municipal 

Plan.             

Real.             

2.2 Execução do programa anual de vistorias em áreas de risco 
Plan.             

Real.             

2.3 
Verificação das necessidades de recursos e instalações para as 
ações para o próximo período chuvoso ou aquelas relacionadas a 
emergências 

Plan.             

Real.             

2.4 
Verificação e programação das necessidades de obras e 
intervenções em áreas de risco 

Plan.             

Real.             

2.5 
Realização de reuniões da Defesa Civil com as Secretarias e órgãos 
municipais para acompanhamento do andamento das medidas de 
prevenção e mitigação 

Plan.             

Real.             

3 Execução do programa anual de comunicação com a população  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

3.1 
Elaboração e atualização da programação anual de comunicação 
com a população 

Plan.             

Real.             

3.2 
Execução das ações de comunicação, com atenção para a 
população em áreas de risco 

Plan.             

Real.             

4 Treinamentos e simulados   Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

4.1 
Treinamento das equipes das Secretarias e órgãos municipais nas 
ações de preparação, resposta e recuperação 

Plan.             

Real.             

4.2 
Treinamento de equipes em Sistema de Operação e Comando 
(SCO) 

Plan.             

Real.             

4.3 
Realização de simulados de mesa com as equipes das Secretarias e 
órgãos municipais 

Plan.             

Real.             

4.4 
Realização de simulado com população e a participação das 
Secretarias e órgãos municipais (riscos naturais: movimentos de 
massa ou inundação) 

Plan.             

Real.             

5 Verificação e atualizações  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

5.1 
Atualização de informações das áreas de risco e população em áreas 
de risco 

Plan.             

Real.             

5.2 
Verificação da situação das placas de sinalização (riscos naturais: 
movimentos de massa ou inundação) 

Plan.             

Real.             

6 Monitoramento e alerta   Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

6.1 
Verificação e teste dos procedimentos de monitoramento e alerta 
para o próximo período chuvoso 

Plan.             

Real.             

6.2 Execução das ações de monitoramento e alerta 
Plan.             

Real.             

7 Execução das ações de resposta e recuperação  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

7.1 
Execução das ações de preparação, resposta e recuperação, onde 
necessário 

Plan.             

Real.             

7.2 Acompanhamento e balanço dos eventos 
Plan.             

Real.             

8 Análise e identificação de melhorias  Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

8.1 Análise e identificação de melhorias 
Plan.             

Real.             

Nota: No ano de 2022, com a aprovação do Plano Municipal de Contingência (PLANCON) de Nova Lima em outubro de 2022, 
as ações estão voltadas para os itens 6 e 7 do cronograma (monitoramento e alerta e execução de ações de resposta e 
recuperação, onde necessário). 

Fonte: COMPDEC de Nova Lima, 2022. 
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5 MONITORAMENTO E ACIONAMENTO DAS AÇÕES 

5.1 ACIONAMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

É de responsabilidade da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Nova Lima 

acionar o Plano de Contingência Municipal (PLANCON), bem como cuidar da convocação das 

Secretarias e órgãos municipais para a execução das ações. 

O PLANCON pode ser acionado para outros eventos de desastre que não aqueles 

considerados nos Cenários de Risco, podendo ser utilizadas as orientações referentes a 

alertas e emergências e ações definidas para outras situações de emergência, com as 

adequações necessárias. 

Para o acionamento das ações do PLANCON, considera-se o monitoramento da situação, os 

níveis de alerta e de emergência, conforme apresentado em: 

• 5.2: Monitoramento, alerta e emergência para movimentos de massa, inundações e 

alagamentos; 

• 5.3: Monitoramento, alerta e emergência para barragens. 

5.2 MONITORAMENTO, ALERTA E EMERGÊNCIA – MOVIMENTOS DE MASSA, 

INUNDAÇÕES E ALAGAMENTOS 

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Nova Lima deve realizar o 

monitoramento para definir os níveis de alerta e emergência, os quais estabelecem a 

realização das ações de preparação e resposta. 

É necessário que o monitoramento seja realizado, em relação aos riscos de movimentos de 

massa, inundações e alagamentos, conforme indicado em: 

• Quadro 07 – Metodologias a serem utilizadas nos monitoramentos para definição dos 

níveis de alerta e emergência – Movimentos de massa, Inundações e Alagamentos. 

Com base nos monitoramentos realizados, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 

Civil de Nova Lima deve providenciar o estabelecimento dos níveis de alerta e de emergência, 
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os quais irão orientar a execução das ações de prevenção, preparação, resposta e 

recuperação, a serem executadas pelas diversas Secretarias e órgãos municipais envolvidos. 

Para determinar os níveis de alerta e emergência devem ser utilizadas as orientações 

constantes dos seguintes quadros: 

• Quadro 08 – Monitoramento, alerta e emergência – Movimentos de massa – 

Acionamento do Plano de Contingência Municipal (PLANCON) de Nova Lima; 

• Quadro 09 – Monitoramento, alerta e emergência – Inundações – Acionamento do 

Plano de Contingência de Municipal (PLANCON) de Nova Lima. 

Os objetivos operacionais para execução considerados para cada nível de emergência 

constam nos seguintes quadros: 

• Quadro 10 – Objetivos operacionais para cada nível de alerta e emergência – 

Movimentos de massa; 

• Quadro 11 – Objetivos operacionais para cada nível de alerta e emergência – 

Inundações e alagamentos. 

Os níveis de alerta e emergência podem ser também alterados em função do recebimento de 

orientações ou informações dos órgãos do Sistema de Proteção e Defesa Civil – Nacional ou 

Estadual. 
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Quadro 07 – Metodologias a serem utilizadas nos monitoramentos para definição dos níveis de alerta e emergência – Movimentos 
de massa, Inundações e Alagamentos 

Aspecto a ser monitorado Como monitorar 

Informações dos órgãos do Sistema 
de Proteção e Defesa Civil – Nacional 
e Estadual. 

Informações meteorológicas e alertas do CEMADEN, CEDEC-MG e SIMGE-MG; 
Contatos com os órgãos do Sistema de Proteção e Defesa Civil – Nacional ou Estadual e 
recebimento de boletins e informações; 
Pesquisa em sites de órgãos oficiais na internet. 

Chuva acumulada 
Informações meteorológicas e alertas do CEMADEN, CEDEC-MG e SIMGE-MG; 
informações de precipitações de pluviômetros no município. 

Previsão de chuva Informações meteorológicas e alertas do CEMADEN, CEDEC-MG e SIMGE-MG. 

Vistorias nas áreas de risco de 
movimentos de massa 

Programação anual de vistorias em áreas de risco; 
Monitoramentos dos locais nos períodos com ocorrência de precipitações. 

Vistorias nas áreas de risco de 
inundação 

Programação anual de vistorias em áreas de risco; 
Monitoramentos dos locais nos períodos com ocorrência de precipitações.  

Vistorias nas áreas de risco de 
alagamento 

Programação anual de vistorias em áreas de risco; 
Monitoramentos dos locais nos períodos com ocorrência de precipitações. 

Monitoramento do rio das Velhas Acompanhamento do nível do rio da Velhas. 

Informações das Defesas Civil dos 
municípios situados no rio das Velhas 
a montante e jusante 

Contatos com as Defesas Civis dos municípios situados no rio das Velhas a montante e 
jusante. 

Fonte: COMPDEC de Nova Lima, 2022.  
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Quadro 08 – Monitoramento, alerta e emergência – Movimentos de massa – Acionamento do Plano de Contingência Municipal 
(PLANCON) de Nova Lima 

Risco Monitoramento 
Nível de 

alerta 
Acionamento dos alertas 

Nível de emergência a 
ser acionado 

Movimentos 
de massa 

Informações dos 
órgãos do Sistema 

de Proteção e 
Defesa Civil – 
Nacional ou 
Estadual. 

 
Chuva acumulada 

 
Previsão de chuva 

 
Vistorias nas áreas 

de risco 

Verde 
(Moderado) 

Verde: neste nível é feito o monitoramento meteorológico, com especial 
cuidado quando da previsão de ocorrência de precipitações. 

Observação 

Amarelo 
(Alto) 

Amarelo: quando a chuva acumulada e a previsão de chuva indicarem; ou 
quando as vistorias nas áreas de risco indicarem ocorrências de 
movimentos de massa; ou quando de alerta do CEMADEN – Alto; ou 
quando de decisão da Defesa Civil. 

Atenção 

Laranja 
(Muito alto) 

Laranja: quando a chuva acumulada e a previsão de chuva indicarem; ou 
quando as vistorias nas áreas de risco indicarem ocorrências de 
movimentos de massa em vários locais; ou quando de alerta do 
CEMADEN – Muito Alto; ou quando de decisão da Defesa Civil. 

Alerta 

Vermelho 
(Alerta 

máximo) 

Vermelho: quando as vistorias nas áreas de risco indicarem ocorrências 
generalizadas de movimentos de massa; ou quando de decisão da Defesa 
Civil. 

Emergência ou alerta 
máximo 

Nota: O nível pode ser alterado em função do recebimento de orientações ou informações dos órgãos do Sistema de Proteção e Defesa Civil – Nacional ou Estadual.  

Fonte: COMPDEC de Nova Lima, 2022.



 

 

 

Plano de Contingência Municipal (PLANCON) de Nova Lima 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Nova Lima 

Nova Lima, Outubro de 2022 

REV. 
2 

PÁGINA 
40/93 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Quadro 09 – Monitoramento, alerta e emergência – Inundações – Acionamento do Plano de Contingência Municipal (PLANCON) 
de Nova Lima 

Risco Monitoramento 
Nível de 

alerta 
Acionamento dos alertas 

Nível de emergência a 
ser acionado 

Inundações 

Informações dos 
órgãos do Sistema 

de Proteção e 
Defesa Civil – 
Nacional ou 

Estadual. 
 

Chuva acumulada 
 

Previsão de chuva 
 

Monitoramento do 
nível e vazão no 
rio das Velhas 

 
Vistorias nas 
áreas de risco 

 
Informações das 

Defesas Civis dos 
municípios no rio 

das Velhas a 
montante 

Verde 
(Moderado) 

Verde: neste nível é feito o monitoramento meteorológico constante, 
com especial cuidado quando da previsão de ocorrência de 
precipitações. 

Observação 

Amarelo 
(Alto) 

Amarelo: quando a chuva acumulada e a previsão de chuva indicarem; 
ou quando houver elevação do nível e vazão do rio das Velhas; ou 
quando houver informações de inundações das Defesa Civis de 
municípios no rio das Velhas a montante; ou quando de alerta do 
CEMADEN – Alto; ou quando de decisão da Defesa Civil. 

Atenção 

Laranja 
(Muito alto) 

Laranja: quando a chuva acumulada e a previsão de chuva indicarem; 
ou quando houver elevação do nível e vazão do rio das Velhas; ou 
quando forem identificadas situações de início de inundações nas 
margens do rio ou nas proximidades das áreas de risco; ou quando 
houver informações de inundações das Defesas Civis de municípios 
no rio das Velhas a montante; ou quando de alerta do CEMADEN – 
Muito Alto; ou quando de decisão da Defesa Civil. 

Alerta 

Vermelho 
(Alerta 

máximo) 

Vermelho: quando houver informações de inundações em várias áreas; 
ou quando houver informações de inundações das Defesas Civis de 
municípios no rio das Velhas a montante; ou quando de decisão da 
Defesa Civil.  

Emergência ou alerta 
máximo 

Nota: O nível pode ser alterado em função do recebimento de orientações ou informações dos órgãos do Sistema de Proteção e Defesa Civil – Nacional ou Estadual.  

Fonte: COMPDEC de Nova Lima, 2022.
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Quadro 10 – Objetivos operacionais para execução em cada nível de alerta e emergência – Movimentos de massa 

Nível de alerta 
Nível de 

Emergência/ 
Operacional 

O que deve ser feito Objetivos operacionais 

Verde 
(Moderado) 

Observação 

Compreende o acompanhamento dos boletins 
meteorológicos e realização de vistorias nas áreas de 
risco, com identificação de medidas que possam ser 
realizadas de imediato para a prevenção de eventos. 

Monitorar e acompanhar as informações meteorológicas e alertas do 
CEMADEN, CEDEC-MG e SIMGE-MG; 
Realizar vistorias em áreas de risco; 
Acionar os demais órgãos do município para preparação das ações.  

Amarelo 
(Alto) 

Atenção 

Intensificação das vistorias e identificação de casos de 
pessoas que necessitem de ação imediata para evitar 
situações de risco. Decisão pela emissão de alerta a 
população para preparação da evacuação. Convocação 
das equipes dos órgãos municipais para preparação e 
organização das ações. 

Intensificar o monitoramento das informações meteorológicas; 
Intensificar vistorias nas áreas de risco; 
Decidir pela emissão de alerta a população para preparação de 
evacuação; 
Divulgar alerta a população; 
Identificar casos críticos de pessoas para ação imediata (monitoramento 
ou remoção da população); 
Convocar as equipes dos diversos órgãos, definindo inclusive as 
necessidades de plantão e sobreaviso; 
Verificar a necessidade de acionamento das equipes para posicionamento 
em locais estratégicos. 

Laranja 
(Muito Alto) 

Alerta 

Acionamento do alarme para evacuação da população. 
Realização das ações de resposta, incluindo atividades 
de remoção e evacuação da população, abrigamento de 
pessoas desalojadas ou desabrigadas, isolamento de 
vias e áreas de risco. 

Acionar alarme para evacuação da população; 
Divulgar alerta para população; 
Evacuar a população; 
Estabelecer Posto de Comando e áreas de apoio; 
Executar as ações de resposta pelos órgãos responsáveis; 
Prover assistência, apoio e resgate da população em risco; 
Proteger as equipes operacionais nas suas atividades; 
Mobilizar e operar os abrigos temporários para recepção da população 
desalojada ou desabrigada; 
Proceder ao bloqueio parcial ou total de vias para atendimento de 
emergências e isolamento de áreas de risco; 
Proceder as ações para a manutenção do funcionamento dos serviços 
essenciais de atendimento à população; 
Dar andamento as ações voltadas ao controle, estabilização e recuperação 
de áreas afetadas; 
Definir necessidade de Declaração de Decretação de Situação de 
Emergência / Estado de Calamidade Pública. 
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Nível de alerta 
Nível de 

Emergência/ 
Operacional 

O que deve ser feito Objetivos operacionais 

Vermelho 
(Máximo) 

Emergência ou 
alerta máximo 

Acionamento do alarme para evacuação da população. 
Realização das ações de resposta e evacuação da 
população. Acionamento de todos os recursos 
disponíveis para evacuação, atendimento da população 
e controle da situação. 

Acionar do alarme para evacuação da população; 
Divulgar alerta para população; 
Realizar a evacuação da população nas áreas de risco; 
Acionar recursos adicionais para assistência, apoio e resgate população 
em risco; 
Proteger as equipes operacionais nas suas atividades; 
Proceder ao bloqueio parcial ou total de vias para atendimento de 
emergências e isolamento de áreas de risco; 
Proceder as ações para a manutenção do funcionamento dos serviços 
essenciais de atendimento à população; 
Dar andamento as ações voltadas ao controle, estabilização e recuperação 
de áreas afetadas; 
Definir necessidade de Declaração de Decretação de Situação de 
Emergência / Estado de Calamidade Pública.  

Notas: 1 – O nível pode ser alterado em função do recebimento de orientações ou informações dos órgãos do Sistema de Proteção e Defesa Civil – Nacional ou Estadual.  
2 – Para elaboração e emissão de alertas para a população verificar o atendimento da Portaria nº 3.027, de 4 de dezembro de 2020 – Ministério do Desenvolvimento Regional, 
que define os procedimentos para envio de informações à população (MDR, 2020). 

Fonte: COMPDEC de Nova Lima, 2022.
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Quadro 11 – Objetivos operacionais para execução em cada nível de alerta e emergência – Inundações e alagamentos 

Nível de alerta 
Nível de 

Emergência/ 
Operacional 

O que deve ser feito Objetivos operacionais 

Verde 
(moderado) 

Observação 

Compreende o acompanhamento dos boletins 
meteorológicos, o monitoramento do rio das Velhas e o 
compartilhamento de informações com outros municípios 
limítrofes ao rio. 

Monitorar e acompanhar as informações meteorológicas e alertas do 
CEMADEN, CEDEC-MG e SIMGE-MG; 
Monitorar o rio das Velhas; 
Acionar os demais órgãos do município para preparação das ações. 

Amarelo 
(Alto) 

Atenção 

Intensificação do monitoramento do rio das Velhas, com 
identificação de casos de pessoas que necessitem ação 
imediata. Decisão pela emissão de alerta a população para 
preparação da evacuação. Convocação das equipes dos 
órgãos municipais para preparação e organização das 
ações. 

Intensificar o monitoramento do rio das Velhas e os contatos com municípios 
a montante e a jusante do rio; 
Decidir pela emissão de alerta a população para preparação para evacuação; 
Decidir pela preparação da evacuação do escritório da Regional Nordeste, com 
definição de novo local de atendimento fora da área de risco; 
Decidir pela preparação e evacuação dos equipamentos públicos em área de 
risco; 
Divulgar alerta a população; 
Identificar casos críticos de pessoas para ação imediata (monitoramento ou 
remoção de população); 
Convocar as equipes dos diversos órgãos, definindo inclusive as necessidades 
de plantão e sobreaviso; 
Verificar necessidade de acionamento das equipes para posicionamento em 
locais estratégicos para resgate de pessoas, principalmente em relação aos 
acessos a Honório Bicalho e Bairro Santa Rita; 
Verificar se os recursos para resgate e salvamento em áreas inundadas estão 
disponíveis e preparados. 
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Notas: 1 – O nível pode ser elevado em função do recebimento de orientações ou informações dos órgãos do Sistema de Proteção e Defesa Civil – Nacional ou Estadual.  
2 – Para elaboração e emissão de alertas para a população verificar o atendimento da Portaria nº 3.027, de 4 de dezembro de 2020 – Ministério do Desenvolvimento Regional, 
que define os procedimentos para envio de informações à população (MDR, 2020). 

Fonte: COMPDEC de Nova Lima, 2022.

Nível de alerta 
Nível de 

Emergência/ 
Operacional 

O que deve ser feito Objetivos operacionais 

Laranja 
(Muito alto) 

Alerta 

Acionamento do alarme para evacuação da população. 
Realização das ações de resposta, incluindo atividades de 
remoção e evacuação da população, abrigamento de 
pessoas desalojadas ou desabrigadas, isolamento de vias 
e áreas de risco. Monitoramento do rio das Velhas, incluindo 
troca de informações com municípios a montante e a 
jusante do rio. 

Acionar alarme para evacuação da população; 
Divulgar alerta para população; 
Evacuar a população nas áreas de risco; 
Evacuar equipe do escritório da Regional Nordeste, com início do atendimento 
em novo local fora da área de risco; 
Proceder a evacuação dos equipamentos públicos em área de risco; 
Estabelecer o Posto de Comando e áreas de apoio; 
Executar as ações de resposta pelos órgãos responsáveis; 
Prover assistência, apoio e resgate população em risco; 
Proteger as equipes operacionais nas suas atividades; 
Mobilizar e operar abrigos temporários para recepção da população desalojada 
ou desabrigada; 
Proceder ao bloqueio parcial ou total de vias para atendimento de emergências 
e isolamento de áreas de risco; 
Proceder as ações para a manutenção do funcionamento dos serviços 
essenciais de atendimento à população; 
Dar andamento as ações voltadas ao controle, estabilização e recuperação de 
áreas afetadas; 
Intensificar o monitoramento do rio das velhas e contatos com defesas civis de 
municípios limítrofes ao rio para verificar alterações de nível; 
Definir necessidade de Declaração de Decretação de Situação de Emergência 
/ Estado de Calamidade Pública. 

Vermelho 
(Máximo) 

Emergência ou 
alerta máximo 

Acionamento do alarme para evacuação da população. 
Realização das ações de resposta e evacuação da 
população. Acionamento de todos os recursos disponíveis 
para atendimento da população e controle da situação. 

Acionar alarme para evacuação da população; 
Divulgar alerta para população; 
Realizar a evacuação da população nas áreas de risco; 
Acionar recursos adicionais para assistência, apoio e resgate da população em 
risco; 
Proteger as equipes operacionais nas suas atividades; 
Dar andamento as ações voltadas ao controle, estabilização e recuperação de 
áreas afetadas; 
Definir necessidade de Declaração de Decretação de Situação de Emergência 
/ Estado de Calamidade Pública.  
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5.3 MONITORAMENTO, ALERTA E EMERGÊNCIA – BARRAGENS 

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Nova Lima deve 

realizar o acompanhamento, bem como, verificar a situação e os níveis de emergência das 

barragens com influência no município de Nova Lima. 

O acompanhamento deve ser realizado considerando o seguinte: 

• Quadro 12 – Orientações gerais para o acompanhamento da situação das barragens e 

níveis de emergência 

Os Planos de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) e Planos de Ação 

de Emergência (PAE) incluem os procedimentos para a determinação dos níveis de alerta e 

emergência, devendo ser observados para cada barragem. 

Os objetivos operacionais gerais considerados para cada nível de emergência constam no 

seguinte quadro: 

• Quadro 13 – Objetivos operacionais gerais para emergências – Barragens – atuação 

da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Nova Lima. 

Os objetivos operacionais apresentados no Quadro 13 referem-se aqueles a serem 

considerados pela Defesa Civil de Nova Lima e órgãos municipais. Os empreendedores das 

barragens devem executar as ações contidas nos Planos de Ação de Emergência de 

Barragens (PAEBM) e Planos de Ação de Emergência (PAE) e aquelas definidas pela 

legislação e pelos órgãos de Defesa Civil e órgãos oficiais de controle. 

Destaca-se que os Planos de Ação de Emergência de Barragens podem ter alterações em 

função da análise pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC-MG) e órgãos 

estaduais, no caso de barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária 

de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração e a barragens de água ou líquidos 

associados a processos industriais ou de mineração, conforme o disposto na Lei nº 23.291, 

de 25 de fevereiro de 2019 (MINAS GERAIS, 2019). 
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Considerando a elaboração do PLANCON e o cenário referente a barragens, dentre as ações 

em andamento, foram realizadas reuniões, por solicitação desta Coordenadoria Municipal de 

Defesa Civil (COMPDEC) de Nova Lima com os empreendedores de barragens com efeitos 

no município (AngloGold Ashanti e Vale), em setembro de 2022, relativas a: 

• Necessidade de integração dos planos de emergência implantados em uma mesma área 

do município; 

• Extensão dos elementos de autoproteção das Zonas de Autossalvamento (ZAS) para as 

zonas de Segurança Secundária (ZSS) no município. 

Estas reuniões e solicitações podem ser estendidas a outros empreendedores, dependendo 

das avaliações em andamento.
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Quadro 12 – Orientações gerais para o acompanhamento da situação das barragens e níveis de emergência 

Aspecto a ser acompanhado Como acompanhar 

Situação de segurança das 
barragens 

Informações dos órgãos de controle (ANM, ANA, ANEEL, SNISB, FEAM) obtidas nos sites dos respectivos 
órgãos ou de comunicações dos órgãos com a Defesa Civil; 
Informações referentes a análise dos Planos de Ação de Emergência de Barragens pela CEDEC-MG e 
órgãos estaduais (barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos e 
resíduos industriais ou de mineração e a barragens de água ou líquidos associados a processos industriais 
ou de mineração, conforme Lei nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019 – MINAS GERAIS, 2019); 
Informações recebidas dos empreendedores de barragens; 
Solicitação de informações por parte da Defesa Civil Municipal. 

Nível de emergência das 
barragens 

Informações dos órgãos de controle (ANM, ANA, ANEEL, SNISB, FEAM) obtidas nos sites dos respectivos 
órgãos ou de comunicações dos órgãos com a Defesa Civil; 
Notificações e informações recebidas dos órgãos de controle ou dos empreendedores de barragens. 

Situação dos Planos de Ação de 
Emergência para Barragens de 

Mineração (PAEBM) e Planos de 
Ação de Emergência para 

Barragens (PAE) 

Controle dos protocolos, realizados pelos empreendedores junto a Defesa Civil Municipal, dos Planos de 
Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) e Planos de Ação de Emergência (PAE); 
Informações referentes a análise dos Planos de Ação de Emergência de Barragens pela CEDEC-MG e 
órgãos estaduais (barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos e 
resíduos industriais ou de mineração e a barragens de água ou líquidos associados a processos industriais 
ou de mineração, conforme Lei nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2019 – MINAS GERAIS, 2019). 

Notificação de elevação de nível 
de emergência de barragem 

Recebimento de notificação por parte do empreendedor da barragem; 
Recebimento de notificação de órgãos oficiais de controle de barragens. 

Notas: Devem ser observadas as orientações dos órgãos oficiais de Defesa Civil (Estadual e Federal) e órgãos oficiais de controle de barragens, e consultados os procedimentos 
dos Planos de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) e Planos de Ação de Emergência (PAE) na sua versão mais atual. 

Fonte: COMPDEC de Nova Lima, 2022.  
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Quadro 13 – Objetivos operacionais gerais para cada nível de emergência – Barragens – atuação da Coordenadoria Municipal de 
Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Nova Lima 

Nível de 
Emergência 

O que deve ser feito – 
COMPDEC Nova Lima 

Principais objetivos operacionais – COMPDEC de Nova Lima 

Sem 
emergência 

Acompanhar a situação das 
barragens e receber informações 
dos órgãos oficiais de controle. 

Receber informações dos órgãos oficiais de controle e dos empreendedores; 

Identificar, com o apoio dos órgãos municipais e do CEDEC-MG, as ações de Defesa Civil Municipal 
relacionadas aos Planos de Emergência de Barragens (PAEBM/PAE), considerando a Zona de 
Autossalvamento (ZAS) e Zona de Segurança Secundária (ZSS); 

Participar da distribuição à população do material educativo e informativo elaborado pelos empreendedores; 

Participar da realização de simulados de situação de emergência. 

Nível 1 

Receber notificação do 
empreendedor ou dos órgãos de 
controle de barragens em relação 

ao Nível de Emergência 1. 

Receber informações dos órgãos oficiais de controle e dos empreendedores; 

Identificar, com o apoio dos órgãos municipais e do CEDEC-MG, as ações de Defesa Civil Municipal 
relacionadas aos Planos de Emergência de Barragens (PAEBM/PAE), considerando a Zona de 
Autossalvamento (ZAS) e Zona de Segurança Secundária (ZSS), para barragens com Nível de Emergência 1; 

Participar da distribuição à população do material educativo e informativo elaborado pelos empreendedores; 

Participar da realização de simulados de situação de emergência; 

Verificar a necessidade de participação de Posto de Comando para barragem com Nível de Emergência 1. 

Nível 2 

Receber notificação do 
empreendedor ou dos órgãos de 
controle de barragens em relação 

ao Nível de Emergência 2. 
Participar do Posto de Comando. 

Participar do Posto de Comando, em conjunto com outros órgãos e empreendedor, para encaminhamento das 
ações de emergência e comunicação com a sociedade, incluindo as ações a serem executadas na Zona de 
Autossalvamento (ZAS) e Zona de Segurança Secundária (ZSS); 

Acionar os órgãos do Município para a execução de ações, onde necessário. 

Nível 3 

Receber notificação do 
empreendedor ou dos órgãos de 
controle de barragens em relação 

ao Nível de Emergência 3. 
Participar do Posto de Comando. 

Participar do Posto de Comando, em conjunto com outros órgãos e empreendedor, para encaminhamento das 
ações de emergência e comunicação com a sociedade, incluindo as ações a serem executadas na Zona de 
Autossalvamento (ZAS) e Zona de Segurança Secundária (ZSS); 

Acionar os órgãos do Município para a execução de ações, considerando todos os recursos disponíveis. 

Notas: Posto de Comando para situações de emergência de barragens pode incluir a participação de órgãos oficiais de Defesa Civil (Municipal, Estadual e Federal), órgãos 
oficiais de controle da barragem, empresa proprietária da barragem e responsável pelo Plano de Ação de Emergência de Barragem, além de outros participantes, conforme a 
situação de emergência. A Lei Federal nº 14.066, de setembro de 2020, estabelece em seu Artigo 12 - § 8º: “Em caso de desastre, instala-se sala de situação para 
encaminhamento das ações de emergência e para comunicação transparente com a sociedade, com participação do empreendedor, de representantes dos órgãos de proteção 
e Defesa Civil, da autoridade licenciadora do SISNAMA, dos órgãos fiscalizadores e das comunidades e municípios afetados.(NR)” (BRASIL, 2020) 
Fonte: COMPDEC de Nova Lima, 2022.
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5.3.1 Níveis de emergências nas Resoluções da ANA e ANM 

A Lei Estadual nº 23.291, de 25 de fevereiro de 2022, de Minas Gerais, que institui a política 

estadual de segurança de barragens, definiu em seu Art. 1º § único:  

“Esta lei aplica-se a barragens destinadas à acumulação ou à disposição final 
ou temporária de rejeitos e resíduos industriais ou de mineração e a barragens 
de água ou líquidos associados a processos industriais ou de mineração, que 
apresentem, no mínimo, uma das características a seguir: 
I – altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior 
ou igual a 10m (dez metros); 
II – capacidade total do reservatório maior ou igual a 1.000.000m³ (um milhão 
de metros cúbicos); 
III – reservatório com resíduos perigosos; 
IV – potencial de dano ambiental médio ou alto, conforme regulamento.” 
(MINAS GERAIS, 2019) 

De acordo com o Art. 21 do Decreto nº 48.078, de 05 de novembro de 2020 (MINAS GERAIS, 

2020), que regulamenta os procedimentos para análise e aprovação do Plano de Ação de 

Emergência (PAE), estabelecidos no art. 9º da referida Lei Estadual nº 23.291 (MINAS 

GERAIS, 2019), o empreendedor ao ter conhecimento de situação de emergência deve avaliá-

la e classificá-la, por intermédio do coordenador do PAE e da equipe de segurança de 

barragens, de acordo com os níveis de emergência do Quadro 14. 

De acordo com o § 1º do referido artigo: “Será utilizada a matriz “estado de conservação” 

definida pela Agência Nacional de Mineração (ANM), até que o Estado defina os critérios de 

classificação por categoria de risco.” 

Quadro 14 – Decreto nº 48.078, de 05/11/2020, Minas Gerais– Art.21 – níveis de 
emergência 

Nível de 
Emergência 

Situação 

Nível 1 

Quando detectada anomalia com pontuação dez em qualquer coluna da 
matriz referente ao item “estado de conservação” da classificação de 
categoria de risco, ou qualquer anomalia com potencial de comprometimento 
da segurança da barragem. 

Nível 2 
Quando o resultado das ações adotadas para controle da anomalia referida 
no inciso I for classificado como “não controlado” ou "não extinto", gerando 
maiores riscos que comprometam a segurança da barragem. 

Nível 3 Quando a ruptura for iminente ou estiver ocorrendo. 

Fonte: MINAS GERAIS, 2020. 
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A Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA) estabelece na Resolução ANA nº 236, de 

30 de janeiro de 2017 (ANA, 2017), com alterações da Resolução nº 121, de 9 de maio de 

2022, em seu artigo 27, que, ao se detectar uma situação que possivelmente comprometa a 

segurança da barragem e/ou de áreas no vale a jusante, dever-se-á avaliá-la e classificá-la, 

de acordo com o Nível de Resposta, conforme código de cores padrão, conforme consta no 

Quadro 15. 

Quadro 15 – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) – Resolução nº 236, 
de 30 de janeiro de 2017 – Art. 27 – níveis de resposta 

Nível de 
Resposta 

Situação 

Nível 0 
(verde) 

Quando a situação encontrada ou a ação de eventos externos à barragem não compromete a 
sua segurança, mas deve ser monitorada, controlada ou reparada ao longo do tempo. 

Nível 1 
(amarelo) 

Quando a situação encontrada ou a ação de eventos externos à barragem não compromete a 
sua segurança no curto prazo, mas deve ser controlada, monitorada ou reparada. 

Nível 2 
(laranja) 

Quando a situação encontrada ou a ação de eventos externos à barragem represente ameaça 
à segurança da barragem no curto prazo, devendo ser tomadas providências para a eliminação 
do problema. 

Nível 3 
(vermelho) 

Quando a situação encontrada ou a ação de eventos externos à barragem acarreta alta 
probabilidade de acidente ou desastre, devendo ser tomadas medidas para prevenção e 
redução dos danos decorrentes do colapso da barragem. 

Fonte: ANA, 2017. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que estabelece os procedimentos para 

critérios para classificação, formulação do Plano de Segurança e realização da Revisão 

Periódica de Segurança de barragens de hidrelétricas, estabelece na Resolução ANEEL nº 

696, de 15 de dezembro de 2015 (ANEEL, 2015), que os relatórios de inspeção de segurança 

regular devem conter informações sobre o diagnóstico do nível de segurança da barragem, 

de acordo com as categorias constantes no Quadro 16 (Art. 9º, § 2º, inciso VI). 

Quadro 16 – Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) – Resolução nº 696, de 15 de 
dezembro de 2015 – Art. 9 – níveis de segurança da barragem 

Nível de 
Segurança 

Situação 

Normal 
Quando não houver anomalias ou caso existam, não comprometem a segurança da 
barragem, mas devem ser controladas e monitoradas ao longo do tempo. 

Atenção 
Quando as anomalias não comprometem a segurança da barragem no curto prazo, mas 
exigem monitoramento, controle ou reparo ao decurso do tempo. 

Alerta 
Quando as anomalias representem risco à segurança da barragem, exigindo providências 
para manutenção das condições de segurança. 

Emergência 
Quando as anomalias representem risco de ruptura iminente, exigindo providências para 
prevenção e mitigação de danos humanos e materiais. 

Fonte: ANEEL, 2015. 
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A Agência Nacional de Mineração (ANM), que estabelece os procedimentos para elaboração 

dos Planos de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), estabelece na 

Resolução ANM nº 95, de 07 de fevereiro de 2022, em seu artigo 41, que o empreendedor, 

ao ter conhecimento de uma situação de alerta ou de emergência expressa no artigo 40 da 

Resolução, deve avaliá-la e classificá-la, por intermédio do coordenador do PAEBM e da 

equipe de segurança de barragens, de acordo com os Níveis apresentados no Quadro 17. 

Quadro 17 – Resolução ANM nº 95, de 07 de fevereiro de 2022 – Art. 41 – Níveis de alerta e 
emergência 

Nível de 
Emergência 

Agência Nacional de Mineração (ANM)  
Planos de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) 

Nível de alerta 

Art. 41- I – Nível de Alerta: quando identificada situação descrita no inciso I do art. 
40: a) for detectada anomalia com pontuação 6 na mesma coluna do Quadro 3 – 
Matriz de Classificação Quanto à Categoria de Risco (1.2 - Estado de 
Conservação) do Anexo IV em 2 EIR seguidos; ou b) for detectada anomalia que 
não implique em risco imediato à segurança, mas que deve ser controlada e 
monitorada; ou c) a critério da ANM.  

Nível de 
Emergência 1 

(NE1) 

Art. 41 - II – Nível de Emergência 1 (NE1): a) quando a barragem de mineração 
estiver com Categoria de Risco Alta; ou b) quando for detectada anomalia com 
pontuação 6 na mesma coluna do Quadro 3 – Matriz de Classificação Quanto à 
Categoria de Risco (1.2 - Estado de Conservação) do Anexo IV em 4 EIR seguidos; 
ou c) quando for detectada anomalia com pontuação 10 no EIR; ou d) qualquer 
situação elencada no § 1º do art. 5º desta Resolução; ou e) quando o Fator de 
Segurança drenado estiver entre 1,3 ≤ FS < 1,5 ou Fator de Segurança não 
drenado de pico estiver entre 1,2 ≤ FS < 1,3 ou quando o Fator de Segurança não 
drenado de pico estiver entre 1,2 ≤ FS < 1,5 para os casos elencados no inciso I, 
§ 5º, do art. 54 desta Resolução; ou f) para qualquer outra situação com potencial 
comprometimento de segurança da estrutura. 

Nível de 
Emergência 2 

(NE2) 

Art. 41 - III – Nível de Emergência 2 (NE2): a) quando o resultado das ações 
adotadas na anomalia referida no inciso I for classificado como “não controlado”, 
de acordo com a definição do § 1º do art. 31 desta Resolução; ou b) quando o 
Fator de Segurança drenado estiver entre 1,1 ≤ FS < 1,3 ou Fator de Segurança 
não drenado de pico estiver entre 1,0 ≤ FS < 1,2. 

Nível de 
Emergência 3 

(NE3) 

Art. 41 - IV – Nível de Emergência 3 (NE3): a) a ruptura é inevitável ou está 
ocorrendo; ou b) quando o Fator de Segurança drenado estiver abaixo de 1,1 ou 
Fator de Segurança não drenado de pico estiver abaixo de 1,0. 

Fonte: ANM, 2022a. 

5.4 AÇÕES DE RESPOSTA A INCIDENTES 

É necessário que a execução das ações de resposta considere os Objetivos Operacionais 

constantes dos seguintes quadros, conforme apresentado nos itens 5.2 e 5.3 deste relatório: 



 

 

 

Plano de Contingência Municipal (PLANCON) de Nova Lima 
Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Nova Lima 

Nova Lima, Outubro de 2022 

REV. 
2 

PÁGINA 
52/93 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

• Quadro 10 – Objetivos operacionais para cada nível de emergência – Movimentos de 

massa;  

• Quadro 11 – Objetivos operacionais para cada nível de emergência – Inundações e 

alagamentos; 

• Quadro 13 – Objetivos operacionais para cada nível de emergência – Barragens – atuação 

da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Nova Lima. 

Com base nos objetivos operacionais, foram estabelecidas as ações a serem executadas por 

cada Secretaria Municipal integrante do Plano de Contingência Municipal (PLANCON) de 

Nova Lima, a lista de contatos para acionamento e os recursos disponíveis a serem utilizados, 

conforme a seguir: 

• ANEXO I – Caderno de ações das Secretarias e órgãos municipais; 

• ANEXO II – Contatos dos órgãos para notificação e alerta; 

• ANEXO III – Relação de recursos disponíveis. 

As ações devem ser executadas considerando o Cronograma do Quadro 06 – Programação 

Anual de Ações e quando do acionamento do Plano de Contingência Municipal (PLANCON) 

pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Nova Lima. 

5.4.1 Alerta e alarme para a população 

Os moradores das áreas de risco podem receber orientações, alertas e alarmes de situações 

de emergências, com base nos meios indicados no Quadro 18. 

Para isto, é imprescindível observar os procedimentos definidos na legislação, entre os quais 

a Portaria nº 3.027, de 4 de dezembro de 2020 – Ministério do Desenvolvimento Regional, que 

define os procedimentos para envio de informações à população (MDR, 2020).
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Quadro 18 – Meios a serem utilizados para orientação, alerta e alarme aos moradores de 
áreas de risco 

Meio a ser utilizado Procedimentos 

Realização de reuniões nas 
comunidades 

Realizar reuniões presenciais com as comunidades em áreas 
de risco. 

Realização de contatos com 
lideranças comunitárias 

Realizar contatos e reuniões com lideranças comunitárias com 
atuação em áreas de risco 

Site da Prefeitura de Nova Lima 
Divulgar mensagens com alertas e orientações para a 
população do município. 

Redes sociais da Prefeitura de 
Nova Lima: Facebook, Instagram 
e WhatsApp 

Apresentar e informar alertas e orientações nas redes sociais 
da Prefeitura para a população do município e comunidades em 
áreas de risco. 

Órgãos e veículos de imprensa; 
canais de Rádio e/ou TV  

Veicular alertas, orientações e balanços da situação de 
emergência. 

Veículos e carros de som da 
Defesa Civil e outros órgãos do 
Município 

Utilizar veículos e carros de som para alerta e alarme da 
população em áreas de risco. 

Sinal sonoro (sirenes) de 
empreendedores de barragens 

Acionamento pelo empreendedor de barragens das sirenes 
(fixas ou móveis), com base nos Planos de Ação de 
Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) e Planos 
de Ação de Emergência (PAE), no caso de alertas para 
barragens. 

Nota: Para elaboração e emissão de alertas verificar o disposto na Portaria nº 3.027, de 4 de dezembro de 2020 – Ministério 
do Desenvolvimento Regional, que define procedimentos para envio de informações à população (MDR, 2020). 

Fonte: COMPDEC de Nova Lima, 2022. 

5.4.2 Sistema de Comando de Operações (SCO) 

É importante que a coordenação das operações contidas no Plano de Contingência Municipal 

(PLANCON) de Nova Lima adote, sempre que possível, o modelo estabelecido pelo Sistema 

de Comando em Operações (SCO). 

Nas ações relacionadas a situações de emergência de movimento de massa, inundações e 

alagamentos (desastres naturais), o Sistema de Comando de Operações (SCO) é acionado 

pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), que designa, em 

conjunto com as Secretarias e órgãos envolvidos nas ações, os integrantes do Comando 

Unificado da operação. 

Com o estabelecimento do Comando, é necessário que sejam consideradas para realização, 

as seguintes providências: 

• Instalação do Posto de Comando; 
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• Definição e instalação das áreas de apoio; 

• Convocação das equipes necessárias; 

• Definição dos objetivos operacionais; 

• Elaboração do Plano de Ação para orientar a atuação das diversas Secretarias e 

órgãos envolvidos, onde necessário. 

É necessário que as equipes das Secretarias e órgãos municipais com ações no Plano de 

Contingência Municipal (PLANCON) sejam treinadas em Sistema de Comando em Operações 

(SCO). 

No caso de emergências de barragens, ressalta-se que a presença da Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) se faz necessária no Posto de Comando, 

que pode ser formado pelos órgãos oficiais de Defesa Civil (municipal, estadual e federal), 

órgãos oficiais de controle da barragem, empreendedor da barragem, além de outros 

participantes, conforme a situação de emergência, para a condução dos procedimentos dos 

Planos de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) e Planos de Ação de 

Emergência (PAE). 

6 ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

O Plano de Contingência Municipal (PLANCON), elaborado no período de agosto a setembro 

de 2022, tem autoria da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de 

Nova Lima, com a participação das Secretarias e órgãos municipais. 

A Vale S.A. contratou a empresa Sete Soluções e Tecnologia Ambiental para apoiar a 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Nova Lima na 

elaboração do referido Plano. 

Com isso, o trabalho desenvolvido pela Sete Soluções e Tecnologia Ambiental limitou-se a 

auxiliar a COMPDEC de Nova Lima na organização das informações disponíveis, sendo que 

todas as decisões de elaboração e informações incluídas foram de definição da COMPDEC.
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Órgão: Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) 

Representantes do órgão no PLANCON Nova Lima: 

Robson Silveira – Coordenador da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil  

(31) 991194195  

robson.silveira@pnl.mg.gov.br 
 
William Ferreira Silva – Diretor de Gestão de Riscos e Desastres 

(31) 993664091 

william.silva@pnl.mg.gov.br 
 
Armando Hideo Momose – Assessor da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil 

(31) 991841326 

armando.momose@pnl.mg.gov.br 

Principais ações no PLANCON:  

Coordenar as ações de Defesa Civil no âmbito municipal. Promover a interação entre as diversas 
Secretarias e órgãos municipais para a execução do planejamento e ações necessárias de Defesa Civil. 
Vistoriar edificações e áreas de risco. 

Ações de prevenção e mitigação: 

• Elaborar o Plano de Ações de Defesa Civil e propor as atualizações que se fizerem necessárias; 

• Emitir relatório mensal informando os indicadores para análise gráfica e quantitativa; 

• Coordenar as ações de Defesa Civil no âmbito local, em articulação com a União e os Estados; 

• Providenciar treinamento e preparação em Sistema de Comando em Operações (SCO) ou sistema 
equivalente para as equipes envolvidas em ações de resposta; 

• Incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal; 

• Promover a interação entre as diversas Secretarias envolvidas para a execução do planejamento e 
ações necessárias. 

• Cuidar da realização do planejamento anual, envolvendo as demais Secretarias, para a realização 
das ações preventivas, de mitigação e de monitoramento; 

• Identificar e mapear as áreas de risco de desastres; 

• Promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas; 

• Vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a 
evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis; 

• Solicitar a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos a verificação de comprometimento do 
sistema de drenagem que possa agravar a situação das enxurradas; 

• Realizar regularmente exercícios simulados, conforme Plano de Contingência de Proteção e Defesa 
Civil; 

• Estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, 
organizações não-governamentais e associais de classe e comunitárias nas ações do Sistema 
Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e promover o treinamento de associações de 
voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas; 

• Realizar outras atividades relacionadas com sua área de atuação. 
 
Planos de Ação de Emergência de Barragens (PAEBM e PAE): 

• Acompanhar a execução dos planos pelos empreendedores;  

• Participar da distribuição à população do material educativo e informativo elaborado pelos 
empreendedores e da preparação e promoções da cultura de prevenção; 

• Participar de simulados de situação de emergência, que devem ser realizados pelo empreendedor. 

mailto:robson.silveira@pnl.mg.gov.br
mailto:william.silva@pnl.mg.gov.br
mailto:armando.momose@pnl.mg.gov.br
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Ações de preparação, resposta, recuperação e restabelecimento:  

• Coordenar as ações de Defesa Civil no âmbito local, em articulação com a União e os Estados, 
durante as ações de resposta; 

• Compartilhar as informações e previsões meteorológicas com os órgãos municipais envolvidos nas 
ações; 

• Orientar a Secretaria de Comunicação na realização da comunicação interna e externa relacionada 
a eventos críticos; 

• Vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a 
evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis; 

• Intensificar o monitoramento nas áreas e locais de risco de forma antecedente no período chuvoso;  

• Prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres; 

• Manter a população informada sobre áreas de risco e sobre a ocorrência de eventos extremos, bem 
como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de 
desastres; 

• Proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres; 

• Acompanhar e verificar as ações de restabelecimento dos serviços essenciais; 

• Recomendar a decretação de situação de emergência e do estado de calamidade pública; 

• Manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades de proteção 
civil no Município; 

 
Planos de Ação de Emergência de Barragens (PAEBM e PAE): 

• Participar do Posto de Comando no caso de situação de emergência, em conjunto com outros órgãos 
e o empreendedor, para encaminhamento das ações de emergência e comunicação com a 
população. 

Recursos humanos: 

Equipe técnica para vistorias; 
Equipe administrativa e de atendimento à população; 
Equipe de monitoramento de barragens; 
Equipe de monitoramento de áreas de risco; 
Equipe de resposta; 
Equipe de plantão no caso de situações de emergência. 

Recursos (instalações, equipamentos e materiais): 

Veículos; 
Instalações de escritório; 
Mapas e relatórios de áreas de risco. 

Responsáveis pelo preenchimento: 

Nome / telefone / e-mail 
 
Robson Silveira – Coordenador da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil  

(31) 991194195 

robson.silveira@pnl.mg.gov.br 
 
William Ferreira Silva – Diretor de Gestão de Riscos e Desastres 
(31) 993664091 

william.silva@pnl.mg.gov.br 
 
Armando Hideo Momose – Assessor da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil 

(31) 991841326 
armando.momose@pnl.mg.gov.br 

Data do preenchimento: 11-08-2022 

mailto:robson.silveira@pnl.mg.gov.br
mailto:william.silva@pnl.mg.gov.br
mailto:armando.momose@pnl.mg.gov.br
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Órgão: Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana 

Representantes do órgão no PLANCON Nova Lima:  

Henrique dos Santos Machado – Diretor de Trânsito e Transportes Públicos 

(31) 992373346 

henrique.machado@pnl.mg.gov.br 
 
André Luis Sousa – Comandante da Guarda Municipal  

(31) 985393827 

andre.luis@pnl.mg.gov.br 
 
Marcello de Paiva Gomes – Assessor do Secretário  

(31) 984757555 

marcello.gomes@pnl.mg.gov.br 

Principais ações no PLANCON: 

Cuidar do apoio administrativo, financeiro e logístico à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
Civil. Cuidar do planejamento e execução das alterações do trânsito e fechamento de vias na ocorrência 
de situações de emergência. Realizar, com base no planejamento da Defesa Civil, a sinalização das 
áreas de risco. Atuar para a segurança dos técnicos e profissionais em atuação nas áreas de risco. 

Ações de prevenção e mitigação: 

• Realizar a solicitação de recursos, com base no planejamento elaborado pela Coordenadoria 
Municipal de Proteção e Defesa Civil; 

• Planejar previamente os bloqueios do sistema viário, as rotas alternativas, as providências para sua 
viabilização, os materiais de sinalização necessários e as ações de comunicação com a população, 
com a participação do Departamento de Trânsito e Transportes Públicos, da Guarda Civil Municipal 
e da Defesa Civil; 

• Considerar no planejamento a possibilidade de instalação de pontos descentralizados de apoio, para 
permitir o armazenamento dos materiais de sinalização; 

• Articular as ações da Guarda Civil Municipal com os demais órgãos municipais envolvidos nas ações 
de resposta, para planejamento das necessidades de acesso em áreas de risco, durante as situações 
de emergência; 

• Realizar, com base no planejamento da Defesa Civil, a instalação de placas de orientação e 
sinalização nas áreas de risco, incluindo este serviço nos contratos de sinalização viária. 

mailto:henrique.machado@pnl.mg.gov.br
mailto:andre.luis@pnl.mg.gov.br
mailto:marcello.gomes@pnl.mg.gov.br
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Ações de preparação, resposta, recuperação e restabelecimento: 

• Articular com os órgãos oficiais para bloqueios e interrupções de vias e estradas: DEER-MG, 
ANTT/DNIT – Concessionária Via 040, Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e Polícia Rodoviária 
Federal (PRF); 

• Definir os roteiros alternativos de trânsito e transporte a serem utilizados, considerando as áreas de 
risco; 

• Articular com a Secretaria Municipal de Saúde as informações referentes aos bloqueios e rotas 
alternativas; 

• Cuidar da instalação de placas de orientação e sinalização em situações de emergência; 

• Providenciar o isolamento das áreas de risco e locais afetados, o fechamento de vias, com a 
participação da Guarda Civil Municipal e do Departamento de Trânsito e Transportes Públicos, com 
base em avaliações realizadas pela Defesa Civil; 

• Reavaliar a temporização ou parada da sinalização semafórica; 

• Garantir a fiscalização do trânsito nas áreas afetadas; 

• Intensificar o patrulhamento próximo as áreas afetadas para coibir saques e vandalismos; 

• Trabalhar junto às demais Secretarias para tornar seguro o trabalho de técnicos e profissionais; 

• Providenciar a segurança para os abrigos temporários para a população desabrigada ou desalojada, 
em apoio a Secretaria Municipal de Educação, incluindo também o envolvimento do Departamento 
de Defesa Social da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana.  

Recursos humanos: 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações; 
Equipe do Departamento de Trânsito e Transportes Públicos; 
Guarda Civil Municipal. 

Recursos (instalações, equipamentos e materiais): 

Placas de sinalização para instalação em áreas de risco; 
Placas, cavaletes, cones, gradis, fitas, sinalizadores sonoros e luminosos e outros materiais para 
sinalização em operações de bloqueio e desvio do trânsito e para o isolamento de áreas de risco; 
Caminhonete 4 x 4 – Guarda Civil Municipal – 3 unidades; 
Viaturas – 12 unidades – Guarda Civil Municipal; 
Caminhonete saveiro – Trânsito – 1 unidade; 
Viaturas – Trânsito e Vigilância Patrimonial - 2 unidades. 
Veículos  

Responsáveis pelo preenchimento: 

Nome / telefone / e-mail 
 
Henrique dos Santos Machado – Diretor de Trânsito e Transportes Públicos 

(31) 992373346 

henrique.machado@pnl.mg.gov.br 
 
André Luis Sousa – Comandante da Guarda Municipal  

(31) 985393827 

andre.luis@pnl.mg.gov.br 
 
Marcello de Paiva Gomes – Assessor do Secretário  

(31) 984757555 

marcello.gomes@pnl.mg.gov.br 

Data do preenchimento: 24-08-2022 

mailto:henrique.machado@pnl.mg.gov.br
mailto:andre.luis@pnl.mg.gov.br
mailto:marcello.gomes@pnl.mg.gov.br
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Órgão: Secretaria Municipal de Governo  

Representantes do órgão no PLANCON Nova Lima:  

Francisco Eduardo de Queiroz Cançado – Secretário de Governo 

(31) 999210656 

francisco.cançado@pnl.mg.gov.br 
 
Rodrigo Pinto Resende Costa 

(37) 998715005 

rodrigo.costa@pnl.mg.gov.br 

Principais ações no PLANCON: 

Manter o Prefeito Municipal informado sobre a situação e as ações em andamento em situação de 
emergência. Elaborar e dar andamento, com base nas informações repassadas pela Defesa Civil, 
aos Decretos de Situação de Emergência e de Estado de Calamidade Pública. Estabelecer os 
parâmetros para a distribuição de donativos em situações de emergência. 

Ações de prevenção e mitigação: 

• Realizar a articulação e o relacionamento com os órgãos oficiais estaduais e federais e com as 
empresas privadas para o atendimento das necessidades de Defesa Civil do Município; 

• Organizar o recebimento e estabelecer os parâmetros para a distribuição de donativos em 
situações de emergência. 

Ações de preparação, resposta, recuperação e restabelecimento: 

• Acompanhar a situação das ações de preparação, resposta, recuperação e restabelecimento, 
em caso de desastre ou situação de emergência, mantendo o Prefeito Municipal informado sobre 
a situação e as ações em andamento; 

• Realizar a articulação e o relacionamento com os órgãos estaduais e federais e com as 
empresas privadas para as ações necessárias;  

• Elaborar e dar andamento, com base nas informações repassadas pela Defesa Civil, dos 
Decretos de Situação de Emergência e do Estado de Calamidade Pública, quando necessário; 

• Orientar e organizar a distribuição de donativos. 

Recursos humanos: 

Equipe para acompanhamento das ações em andamento e para organização da distribuição de 
donativos. 
Equipe para preparação de Decretos de Situação de Emergência e do Estado de Calamidade 
Pública. 

Recursos (instalações, equipamentos e materiais): 

Escritório. 

Responsáveis pelo preenchimento: 

Nome / telefone / e-mail 
 
Rodrigo Pinto Resende Costa 

(37) 998715005 

rodrigo.costa@pnl.mg.gov.br 

Data do preenchimento: 30-08-2022 

mailto:francisco.cançado@pnl.mg.gov.br
mailto:rodrigo.costa@pnl.mg.gov.br
mailto:rodrigo.costa@pnl.mg.gov.br
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Órgão: Secretaria Municipal de Administração 

Representantes do órgão no PLANCON Nova Lima:  

Pedro Muniz – Diretor Administrativo  

(31) 99387-0838 

pedro.muniz@pnl.mg.gov.br 

Principais ações gerais no PLANCON:  

Atuar na gestão dos recursos necessários para o planejamento e execução das ações de Defesa Civil no 
Município, em relação a Recursos Humanos, Suprimentos, Compras, Licitações e Contratos, Informática, 
Recursos de comunicação, Serviços Gerais e Controle de veículos. 

Ações de prevenção e mitigação: 

• Cuidar das demandas e necessidades da Defesa Civil referentes a recursos humanos, suprimentos, 
compras, licitações, contratos, recursos de comunicação e informática; 

• Assegurar os recursos necessários para as ações planejadas de prevenção e mitigação de desastres, 
quando necessário; 

• Incluir nos contratos a previsão dos recursos adicionais para o atendimento de situações de emergência, 
relacionados a equipes, veículos, suprimentos, recursos de comunicação e informática, conforme 
planejamento a ser realizado com a Defesa Civil e Secretarias envolvidas; 

• Realizar o planejamento da frota de veículos para atendimento das necessidades em situação de 
emergência, com a participação da Defesa Civil e Secretarias envolvidas nas ações, incluindo veículos de 
transporte de passageiros e de cargas; 

• Prever a possibilidade de uso do contrato de equipamentos que atendem a Secretaria de Obras para as 
ações em situação de emergência; 

• Providenciar, com a participação da Defesa Civil, os recursos de comunicação necessários para utilização 
em situações de emergência (rádios e outros equipamentos); 

• Prever a mobilização dos engenheiros e técnicos de segurança do trabalho para atuação em apoio as 
ações de Defesa Civil. 

Ações de preparação, resposta, recuperação e restabelecimento: 

• Remanejar recursos materiais e humanos para o atendimento de necessidades em situação de 
emergência, em articulação com a Defesa Civil; 

• Providenciar e mobilizar os recursos adicionais necessários para as ações em situação de emergência, 
incluindo veículos, suprimentos, recursos de comunicação e informática; 

• Providenciar o atendimento da frota de veículos, onde necessário. 

Recursos humanos: 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações; 
Equipe de transportes internos; 
Equipe de recursos humanos; 
Equipe de segurança do trabalho; 
Equipe de informática; 
Equipe de suprimentos, incluindo equipamentos de comunicação. 

Recursos (instalações, equipamentos e materiais): 

Veículos – Divisão de Transporte: 130 veículos (frota própria: 30 veículos; empresas cooperadas: 100 
veículos). 

Responsáveis pelo preenchimento: 

Nome / telefone / e-mail 
 
Pedro Muniz – Diretor Administrativo  

(31) 99387-0838 

pedro.muniz@pnl.mg.gov.br 

Data do preenchimento: 30/08/2022 

mailto:pedro.muniz@pnl.mg.gov.br
mailto:pedro.muniz@pnl.mg.gov.br


  

 

ANEXO I 
Caderno de Ações das Secretarias e Órgãos Municipais 

Plano de Contingência Municipal (PLANCON) de Nova Lima 

REV. 
2 

PÁGINA 
66/93 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Órgão: Secretaria Municipal de Comunicação 

Representantes do órgão no PLANCON Nova Lima:  

Juliana Anacleto Ferreira – Secretaria Municipal de Comunicação – Diretora do Departamento de 

Comunicação Digital 

F. (31) 987916136 

juliana.ferreira@pnl.mg.gov.br 
 
Ana Thereza Magnani Ferreira – Secretaria Municipal de Comunicação 

F. (31) 980314841 

ana.ferreira@pnl.mg.gov.br  

Principais ações no PLANCON:  

Planejar e executar as ações de comunicação interna e externa em situações de emergência. 
Providenciar o alerta à população em situações de emergências, mediante o acionamento a ser realizado 
pela Defesa Civil. A comunicação ocorre em três etapas: comunicação preventiva; comunicação durante 
os eventos; comunicação pós-evento, que dura um período mais longo para informar as ações de 
recuperação, restabelecimento e resultados das ações. 

Ações de prevenção e mitigação: 

• Planejar as ações de comunicação internas (entre as equipes das Secretarias e Defesa Civil em 
situações de emergência); 

• Planejar as ações de comunicação externa em situações de emergência (imprensa e população); 

• Elaborar o Plano de Comunicação para desastres, incluindo as comunidades em áreas de risco; 

• Realizar treinamento para os órgãos envolvidos para agilizar a comunicação durante os eventos 
(trânsito, ação social, abrigos); 

• Identificar formas de atuação referentes a prevenção e atuação relativas a Fake News (notícias 
falsas); 

• Elaborar e atualizar a lista de órgãos e veículos de imprensa para comunicação; 

• Elaborar lista de meios a serem utilizados para comunicação interna e externa; 

• Definir a atuação dos porta-vozes e da equipe de comunicação e providenciar o seu treinamento para 
atuação em situações de emergência; 

• Enviar, quando convocado, representante para apoiar as ações da Defesa Civil. 

Ações de preparação, resposta, recuperação e restabelecimento: 

• Realizar as ações de comunicação interna e divulgação de informações entre a Defesa Civil e 
Secretarias envolvidas, com a centralização das informações e preparação dos informes; 

• Monitorar notícias e ações da Defesa Civil e Secretarias envolvidas, com divulgação interna do 
andamento das atividades; 

• Providenciar o alerta à população em situações de emergências, mediante o acionamento a ser 
realizado pela Defesa Civil; 

• Divulgar notas de esclarecimento a população; 

• Definir porta-vozes para atendimento da imprensa; 

• Definir o nível de detalhe das informações e os horários e datas para informação à população nos 
locais afetados; 

• Elaborar notas oficiais para a imprensa;  

• Providenciar notícias no Facebook, Instagram e site da Prefeitura Municipal para a população; 

• Incluir relatos do andamento da situação no WhatsApp da lista de servidores da Prefeitura; 

• Incluir relatos na lista de distribuição de informes da população; 

• Realizar a comunicação pós-eventos com informações para a população sobre as ações de 
recuperação e restabelecimento e seus resultados. 

mailto:juliana.ferreira@pnl.mg.gov.br
mailto:ana.ferreira@pnl.mg.gov.br
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Recursos humanos: 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações; 
Equipe de comunicação interna e externa em situações de emergência; 
Porta-vozes para situações de emergência. 

Recursos (instalações, equipamentos e materiais): 

Facebook, Instagram e site da Prefeitura Municipal de Nova Lima; 
WhatsApp da lista de servidores da Prefeitura; 
WhatsApp para informação a população; 
Lista de órgãos e veículos de imprensa para comunicação; 
Outros meios de comunicação (jornal, rádio, TV, site). 

Responsáveis pelo preenchimento: 

Nome / telefone / e-mail 
 
Juliana Anacleto Ferreira – Secretaria Municipal de Comunicação – Diretora do Departamento de 

Comunicação Digital 

F. (31) 987916136 

juliana.ferreira@pnl.mg.gov.br 
 
Ana Thereza Magnani Ferreira – Secretaria Municipal de Comunicação 

F. (31) 980314841 

ana.ferreira@pnl.mg.gov.br  

Data do preenchimento: 19-08-2022 

mailto:juliana.ferreira@pnl.mg.gov.br
mailto:ana.ferreira@pnl.mg.gov.br
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

Representantes do órgão no PLANCON Nova Lima:  

Dulcimara Paixão – Diretora de Proteção Social Especial 

F. (31) 994923481 

protecaoespecial.semds@pnl.mg.gov.br 
 
Caroline Soeiro Lanna – Diretora de Proteção Social Básica 

(31) 985402708 

protecaobasica.semds@pnl.mg.gov.br 

Principais ações no PLANCON:  

Coordenar o planejamento e o atendimento social a população em áreas de risco, cuidando do apoio 
à população desabrigada, desalojada e afetada em situações de emergência. 

Ações de prevenção e mitigação: 

• Elaborar o planejamento para atendimento social à população em situações de emergência; 

• Executar, em conjunto com a defesa civil e demais secretarias, as ações de capacitação e 
mobilização social para a prevenção e mitigação dos riscos no município; 

• Revisar o fluxo interno de atendimento em situações de emergência; 

• Planejar as necessidades de suprimentos para situações de emergência; 

• Orientar a população em relação aos cuidados em situações de emergência, com a participação 
dos equipamentos da secretaria municipal de desenvolvimento social, dos líderes comunitários 
e entidades socioassistenciais, e apoio da defesa civil; 

• Participar da realização de simulados, a serem executados pelos empreendedores de 
barragens. 

Ações de preparação, resposta, recuperação e restabelecimento: 

• Verificar a situação socioassistencial de famílias em áreas de risco, quando do acionamento pela 
Defesa Civil; 

• Articular com as demais Secretarias a utilização dos equipamentos públicos disponíveis para 
atender a demanda necessária da população; 

• Providenciar a identificação e atendimento social à população desabrigada, desalojada e 
afetada, mantendo o seu cadastramento; 

• Realizar o acompanhamento social das famílias; 

• Realizar a instalação e operação de abrigos temporários, com apoio da: Defesa Civil, Secretaria 
Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança e 
Mobilidade Urbana, Guarda Civil Municipal e Departamento de Defesa Social e, onde 
necessário; 

• Participar das campanhas de donativos, em conjunto com a Defesa Civil; 

• Instalar pontos de apoio para o auxílio e acolhimento das famílias afetadas em situação de 
emergência; 

• Orientar e apoiar a saída das famílias e pessoas acolhidas no abrigo, no processo de 
desabrigamento; 

• Realizar a gestão de voluntários nos pontos de apoio para auxílio e acolhimento das famílias. 

Recursos humanos: 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações; 
Equipe de Gestão dos Abrigos temporários. 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Recursos (instalações, equipamentos e materiais): 

Materiais e insumos para cuidados com a população; 
Materiais e insumos para uso na instalação e operação dos abrigos temporários; 
Depósitos para materiais e insumos; 
Veículos para utilização pelas equipes. 

Responsáveis pelo preenchimento: 

Nome / telefone / e-mail 
 
Dulcimara Paixão – Diretora de Proteção Social Especial 

(31) 994923481 

protecaoespecial.semds@pnl.mg.gov.br 
 
Caroline Soeiro Lanna – Diretora de Proteção Social Básica 

(31) 985402708 

protecaobasica.semds@pnl.mg.gov.br 

Data do preenchimento: 23-08-2022 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Órgão: Secretaria Municipal de Educação 

Representantes do órgão no PLANCON Nova Lima:  

Richarley Wilky Mezedes – Secretaria Municipal de Educação – Diretor de Obras de Educação  

(31) 999719047 

obras.semed@pnl.mg.gov.br 
 
Cristiane Paula Costa – Secretaria Municipal de Educação - Administrativo do Setor de Obras da 

Educação  

(31) 987697666 

obras.semed@pnl.mg.gov.br 

Principais ações no PLANCON: 

Colaborar nas campanhas educativas e preventivas para a orientação para o risco no município. 
Cuidar da implementação de programas de prevenção e treinamento nas escolas. Ceder as escolas 
para serem utilizadas como abrigos emergenciais e cuidar da preparação da alimentação, serviços 
gerais, transporte das pessoas para os abrigos e das ações de segurança e zeladoria. 

Ações de prevenção e mitigação: 

• Colaborar nas campanhas educativas e preventivas para a orientação da prevenção do risco no 
Município; 

• Participar e implementar programas de prevenção e treinamento nas escolas, com atenção para 
aquelas situadas em áreas de risco; 

• Planejar as tarefas para preparação e designação de instalações de escolas como abrigos 
temporários e as atividades de apoio necessárias (passo a passo para definição e organização 
de escolas para uso como abrigos); 

• Manter relação atualizada das instalações que podem ser utilizadas como abrigos; 

• Planejar as necessidades de transporte das famílias em situações de emergência. 

Ações de preparação, resposta, recuperação e restabelecimento: 

• Ceder as escolas para funcionamento como abrigos emergenciais e temporários; 

• Realizar nos abrigos instalados a preparação de refeições e limpeza dos espaços para 
atendimento das pessoas abrigadas, com o apoio de cozinheiras, merendeiras e auxiliares de 
serviços gerais; 

• Mobilizar os veículos (ônibus e vans) para o transporte das pessoas abrigadas; 

• Providenciar a zeladoria e segurança dos abrigos durante a sua operação, com apoio da Guarda 
Municipal e Polícia Militar. 

Recursos humanos: 

Equipe para planejamento e execução das ações; 
Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações referentes aos abrigos temporários; 
Equipe para auxílio da operação e cuidados nos abrigos temporários (cozinheiras, merendeiras, 
auxiliares de serviços gerais, vigilância e zeladoria). 

mailto:obras.semed@pnl.mg.gov.br
mailto:obras.semed@pnl.mg.gov.br
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Recursos (instalações, equipamentos e materiais): 

Relação de escolas que podem ser utilizadas como abrigos temporários e emergenciais, com 
verificação das condições de atendimento e segurança da população, a ser realizada de forma 
prévia e quando de situações de emergência; 
 
Veículos para transporte das famílias: 6 vans e 2 microônibus (total de 147 lugares); 
Veículos de apoio. 

Responsáveis pelo preenchimento: 

Nome / telefone / e-mail 
 
Cristiane Paula Costa – Secretaria Municipal de Educação – Administrativo do Setor de Obras da 

Educação  

(31) 987697666 

obras.semed@pnl.mg.gov.br 

Data do preenchimento: 19-08-2022 

mailto:obras.semed@pnl.mg.gov.br
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Órgão: Secretaria Municipal de Habitação 

Representantes do órgão no PLANCON Nova Lima:  

Abner Lopes – Diretor de Políticas Habitacionais 
(31) 987385480  
abner.lopes@pnl.mg.gov.br 
 
Rodrigo Senna – Chefe de Divisão Habitacional 
(31) 988143405 
rodrigo.senna@pnl.mg.gov.br 

Principais ações no PLANCON:  

Planejar as necessidades de atendimento às famílias desabrigadas ou desalojadas em situações de 
emergência, com relação ao programa habitacional Bolsa Moradia e outros programas disponíveis. 

Ações de prevenção e mitigação: 

• Planejar as necessidades de atendimento às famílias em situações de emergência; 

• Identificar os programas disponíveis para atendimento das famílias em áreas de risco; 

• Apoiar a Defesa Civil nas ações de remoção da população em áreas de risco de forma preventiva, 
onde necessário; 

• Proceder ao encaminhamento das famílias para novas moradias (permanentes ou temporárias), com 
base nos relatórios da Defesa Civil relativos à interdição de casas e nas informações de número de 
pessoas e risco de cada casa; 

• Elaborar o fluxo de procedimentos para atendimento da população desabrigada ou desalojada, 
envolvendo a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para enquadramento 
das famílias nos programas habitacionais em situações de emergência. 

Ações de preparação, resposta, recuperação e restabelecimento: 

• Realizar os procedimentos para o encaminhamento da população desabrigada ou desalojada, onde 
necessário; 

• Contribuir para o cadastramento da população desabrigada ou desalojada; 

• Analisar as possibilidades e dar andamento ao enquadramento das famílias nos programas 
habitacionais disponíveis; 

• Promover o atendimento no programa bolsa moradia; 

• Cuidar do acolhimento das pessoas nas novas moradias. 

Recursos humanos: 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações. 

Recursos (instalações, equipamentos e materiais): 

Formulários; 
Relatórios. 

Responsáveis pelo preenchimento: 

Nome / telefone / e-mail 
 
Abner Lopes – Diretor de Políticas Habitacionais 
F. (31) 987385480 
abner.lopes@pnl.mg.gov.br 
 
Rodrigo Senna – Chefe de Divisão Habitacional 
F. (31) 988143405 
rodrigo.senna@pnl.mg.gov.br  

Data do preenchimento: 19-08-2022 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 

Representantes do órgão no PLANCON Nova Lima:  

Rodolfo Junior Gomes – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Subsecretário de 

Manutenção  

(31) 993913907 

rodolfo.gomes@pnl.mg.gov.br 
 
Allan César Silva – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Diretor de Limpeza Urbana 

F. (31) 993369517 

allan.silva@pnl.mg.gov.br  

Principais ações no PLANCON:  

Realizar o planejamento e atuação para o atendimento das situações de emergência, no que se 
refere ao apoio a Defesa Civil para a realização de vistorias em habitações e áreas de risco, 
execução de obras públicas de prevenção e recuperação, recuperação de estradas e vias, serviços 
de limpeza e demolição. 

Ações de prevenção e mitigação: 

• Coordenar o planejamento e a realização de obras de prevenção e mitigação do risco no 
município; 

• Proceder o apoio a Defesa Civil para a realização de vistorias nas construções e áreas de risco, 
quando acionado; 

• Incluir no planejamento anual as obras em áreas de risco; 

• Planejar a realização de campanhas educativas com a população sobre os cuidados com a 
destinação adequada do lixo; 

• Cuidar de obras emergenciais em áreas de risco, onde necessário; 

• Realizar o planejamento da destinação final dos resíduos de eventos de desastres; 

• Cuidar de obras e ações preventivas de recuperação e limpeza do sistema de drenagem, onde 
necessário. 

Ações de preparação, resposta, recuperação e restabelecimento: 

• Providenciar o apoio a Defesa Civil na realização de vistorias de construções de forma preventiva 
e quando da ocorrência de situações de emergência; 

• Executar obras emergenciais onde necessário; 

• Realizar a avaliação local das demandas imediatas para definição das necessidades de 
desobstrução total ou parcial de vias e rodovias afetadas (trechos municipais); 

• Verificar a existência de novos riscos em locais afetados, em apoio a Defesa Civil; 

• Providenciar a limpeza e recuperação das áreas afetados; 

• Realizar o transporte e destinação final dos resíduos relacionados aos eventos de desastres; 

• Cuidar da desobstrução e recuperação de vias e obras de arte especiais (pontes, passarelas, 
entre outras); 

• Realizar obras de recuperação de equipamentos públicos (postos de saúde, escolas, CRAS, 
entre outros equipamentos); 

• Realizar o transporte de bens das famílias no caso de necessidade de remoção; 

• Supervisionar e executar a demolição, quando solicitado; 

• Apoiar a Defesa Civil na realização de vistorias nas áreas afetadas por desastres. 

mailto:rodolfo.gomes@pnl.mg.gov.br
mailto:allan.silva@pnl.mg.gov.br
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Recursos humanos: 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações; 
Equipe de apoio a Defesa Civil em vistorias; 
Equipes de execução de obras: obras preventivas, contenção de encostas, desobstrução e 
recuperação de vias, limpeza e desobstrução dos sistemas de drenagem, estradas e obras de arte 
(pontes, passarelas), limpeza, demolição, recuperação de equipamentos públicos. 

Recursos (instalações, equipamentos e materiais): 
Equipamento/número de equipamentos: 

Retroescavadeira – 6  
Caminhão com hidrojato – 2  
Carregadeira – 3 
Caminhão basculante – 10 
Caminhão Pipa (água não potável) – 3  
Caminhão Pipa (água potável) – 3 
Caminhão com carroceria fixa – 12 
Caminhão Munck – 1 
Minicarregadeira – 3 
Mini retroescavadeira – 1 
Escavadeira hidráulica – 1 
Gerador diesel  
Gerador elétrico 
Marteletes 
Torre de iluminação – 1 
Bombas de sucção 
Rádio de comunicação 
Motocicleta – 2 
Caminhonete 4 x 4 – 6 
Van – 5 
Microônibus – 1 
Veículos  
Ferramentas e equipamentos. 

Responsáveis pelo preenchimento: 

Nome / telefone / e-mail 
 
Rodolfo Junior Gomes – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Subsecretário de 

Manutenção  

(31) 993913907 

rodolfo.gomes@pnl.mg.gov.br 
 
Allan César Silva – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos – Diretor de Limpeza Urbana 

(31) 993369517 

allan.silva@pnl.mg.gov.br  

Data do preenchimento: 19-08-2022 

mailto:rodolfo.gomes@pnl.mg.gov.br
mailto:allan.silva@pnl.mg.gov.br
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde 

Representantes do órgão no PLANCON Nova Lima:  

Cássia Lopes – Subsecretária de Urgência, Emergência e Especialidade 

(31) 997917998 

cassia.lopes@pnl.mg.gov.br 
 
Dayanna Castro – Subsecretária de Atenção Básica 

(35) 991816698 

dayanna.castro@pnl.mg.gov.br 

Principais ações no PLANCON: 

Planejar as ações de saúde para atendimento da população em situações de emergência. Cuidar 
da assistência e saúde da população desabrigada, desalojada e afetada e aquela alojada em abrigos 
temporários. Cuidar do controle de vetores e da qualidade da água nas áreas afetadas.  

Ações de prevenção e mitigação: 

• Planejar as ações de saúde de forma preventiva para atendimento às situações de emergência; 

• Elaborar e manter atualizado o protocolo municipal para situações de emergência; 

• Manter atualizada a relação de hospitais e unidades de atendimento à saúde para atuação em 
situações de emergência; 

• Definir o planejamento e os cuidados necessários à limitação de trânsito de ambulâncias devido 
a situações de emergência, com base nas informações repassadas pela Secretaria Municipal de 
Segurança e Mobilidade Urbana;  

• Planejar e avaliar a instalação de unidades de saúde temporárias para atendimento em situações 
de emergência; 

• Realizar a orientação à população para os cuidados com a saúde em situações de emergência, 
com a participação dos agentes comunitários de saúde; 

• Planejar, em conjunto com a Defesa Civil, a organização das informações para identificação das 
famílias com limitações e agravos de saúde. 

Ações de preparação, resposta, recuperação e restabelecimento: 

• Providenciar o cuidado da saúde da população desalojada, desabrigada e afetada; 

• Cuidar da coordenação da triagem das necessidades de saúde e promover a assistência médica, 
odontológica, de saúde mental e hospitalização, onde necessária; 

• Providenciar a identificação de acamados, domiciliados, gestantes e crianças nas famílias 
afetadas; 

• Verificar a situação do abastecimento de água nos locais das ocorrências; 

• Mobilizar a vigilância sanitária para verificar os estabelecimentos afetados; 

• Mobilizar a vigilância ambiental e de zoonoses para verificar os locais e a situação das 
residências afetadas; 

• Dar o apoio necessário referente a saúde da população em abrigos temporários, com atenção 
inclusive para a saúde mental; 

• Providenciar ambulâncias, medicamentos, vacinas, entre outros; 

• Dar as orientações referentes a possíveis contaminações nas áreas habitadas que tiverem sido 
inundadas ou que sejam focos de doenças transmissíveis; 

• Viabilizar o controle de vetores nas áreas afetadas; 

• Articular-se com a Secretaria Estadual de Saúde e outros órgãos para o apoio nas ações 
necessárias. 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Recursos humanos: 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações; 
Equipe médica e de cuidados com a saúde; 
Equipe de vigilância em saúde; 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

Recursos (instalações, equipamentos e materiais): 

Relação de hospitais e unidades de atendimento à saúde para atuação em situações de emergência  
Ambulâncias; 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); 
Medicamentos, vacinas, insumos médicos e hospitalares. 

Responsáveis pelo preenchimento: 

Nome / telefone / e-mail 
 
Cássia Lopes – Subsecretária de Urgência, Emergência e Especialidade 

(31) 997917998 

cassia.lopes@pnl.mg.gov.br 
 
Dayanna Castro – Subsecretária de Atenção Básica 
(35) 991816698 

dayanna.castro@pnl.mg.gov.br 

Data do preenchimento: 23-08-2022 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Órgão: Secretaria Municipal de Meio Ambiente  

Representantes do órgão no PLANCON Nova Lima:  

Gabriel Coutinho – Secretário de Meio Ambiente  

(31) 999573792 

meioambiente@pnl.mg.gov.br 
 
Gilson Lourenzo Junior – Secretário Adjunto de Meio Ambiente 

(31) 999427397 

meioambiente@pnl.mg.gov.br 
 
Ederson Lirio – Coordenadoria do Bem-Estar Animal 

(31) 991159419 

meioambiente@pnl.mg.gov.br 

Principais ações no PLANCON:  

Planejar e conduzir os cuidados com os aspectos ambientais relacionados à prevenção de riscos e 
orientação da população. Realizar os cuidados com animais afetados pelas situações de 
emergência. 

Ações de prevenção e mitigação: 

• Realizar ações de educação ambiental e recuperação de área degradadas; 

• Auxiliar na gestão dos recursos hídricos e seu uso racional; 

• Participar dos Comitês de Bacias Hidrográficas; 

• Monitorar e acompanhar os licenciamentos ambientais nas áreas de risco e áreas próximas; 

• Auxiliar a Defesa Civil na realização de vistorias e no monitoramento de barragens com influência 
no munícipio, através da participação da equipe técnica de meio ambiente; 

• Planejar os cuidados necessários com os animais afetados (domésticos e silvestres) em 
situações de emergência e aqueles pertencentes às famílias desabrigadas, desalojadas ou 
afetadas. 

Ações de preparação, resposta, recuperação e restabelecimento: 

• Realizar o monitoramento dos trechos afetados por inundações e os aspectos relacionados a 
qualidade de água, em conjunto com o IGAM e a COPASA; 

• Fiscalizar as áreas de risco, com monitoramento dos impactos relacionados ao meio ambiente 
nas situações de emergência; 

• Realizar os cuidados necessários com os animais afetados pelas situações de emergência e 
aqueles pertencentes às famílias desabrigadas, desalojadas ou afetadas. 

Recursos humanos: 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações; 
Equipe de veterinários e cuidadores de animais. 

Recursos (instalações, equipamentos e materiais): 

Instalações e equipamentos para os cuidados com animais, a serem utilizados de forma provisória 
e temporária, quando necessário; 
Medicamentos, vacinas. 

mailto:meioambiente@pnl.mg.gov.br
mailto:meioambiente@pnl.mg.gov.br
mailto:meioambiente@pnl.mg.gov.br
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Responsáveis pelo preenchimento: 

Nome / telefone / e-mail 
 
Gabriel Coutinho – Secretário de Meio Ambiente  

(31) 999573792 

meioambiente@pnl.mg.gov.br 

Data do preenchimento: 30-08-2022 

mailto:meioambiente@pnl.mg.gov.br
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Órgão: Regional Noroeste 

Representantes do órgão no PLANCON Nova Lima:  

Marcelo Silva – Assessor da Regional Noroeste 

(31) 993380206 

marcelo.silva@pnl.mg.gov.br 
 
Benjamin Kalic – Apoio operacional da Regional Noroeste 

(31)991301963 

benkalic@hotmail.com  

Principais ações gerais no PLANCON:  

Realizar o repasse de informações à população sobre áreas de risco e situações de emergência, 
com base nas orientações da Defesa Civil. Organizar e repassar a Defesa Civil as demandas e 
informações recebidas sobre áreas de risco e situações de emergências relatadas pelos moradores; 
Realizar obras de manutenção preventiva e corretiva, quando necessário. 

Ações de prevenção e mitigação: 

• Realizar, em conjunto com a Defesa Civil, o planejamento das necessidades de atendimento da 
Regional para atuação em situações de emergências, incluindo veículos, equipamentos e 
recursos necessários; 

• Realizar obras de manutenção preventiva; 

• Contribuir para a identificação e mapeamento das áreas de risco, com base nas informações 
repassadas pelos moradores; 

• Auxiliar a Defesa Civil na fiscalização das áreas de risco; 

• Contribuir para a verificação de comprometimento do sistema de drenagem e de situações de 
deslizamento de encostas, com base nas informações repassadas pelos moradores. 

Ações de preparação, resposta, recuperação e restabelecimento: 

• Atuar para o atendimento emergencial da população em situações de emergências, com apoio 
da Defesa Civil; 

• Executar obras de manutenção corretiva, quando necessário; 

• Auxiliar a Defesa Civil no monitoramento das áreas e locais de risco de forma antecedente no 
período chuvoso, com base com base nas informações repassadas pelos moradores; 

• Auxiliar no repasse de informações à população sobre áreas de risco e sobre a ocorrência de 
situações de emergência; 

• Auxiliar no repasse de informações para atendimento às famílias atingidas por desastres. 

Recursos humanos: 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe de obras. 

Recursos (instalações, equipamentos e materiais): 

Escritório da Regional 
Caminhão basculante – 1 
Pá carregadeira – 1 
Retroescavadeira – 1 
Van – 15 passageiros  
Veículos – 2  

mailto:marcelo.silva@pnl.mg.gov.br
mailto:benkalic@hotmail.com
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Responsáveis pelo preenchimento: 

Nome / telefone / e-mail 
 
Marcelo Silva – Assessor da Regional Noroeste 

(31) 993380206 
marcelo.silva@pnl.mg.gov.br 
 
Benjamin Kalic – Apoio operacional da Regional Noroeste 

(31)991301963 

benkalic@hotmail.com  

Data do preenchimento: 30-08-2022 

mailto:marcelo.silva@pnl.mg.gov.br
mailto:benkalic@hotmail.com


  

 

ANEXO I 
Caderno de Ações das Secretarias e Órgãos Municipais 

Plano de Contingência Municipal (PLANCON) de Nova Lima 

REV. 
2 

PÁGINA 
81/93 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Órgão: Regional Nordeste 

Representantes do órgão no PLANCON Nova Lima:  

Ismael Soares da Cruz – Subsecretário da Regional Nordeste 

(31) 973426311 

ismael.soares@pnl.mg.gov.br 
 
Elton Biaggi – Assessor da Regional Nordeste 

(31) 991632914 

elton.biaggi@pnl.mg.gov.br 
 
Glauco Barbosa – Assessor da Regional Nordeste 

(31) 995932523 

glauco.barbosa@pnl.mg.gov.br  

Principais ações gerais no PLANCON:  

Planejar, em conjunto com a Defesa Civil, a evacuação da equipe da Regional e paralisação das 
atividades no local em situações de emergência, devido a localização do escritório em área de risco. 
Planejar a instalação de novo local para atendimento à população no caso de situação de 
emergência. Realizar o repasse de informações à população sobre áreas de risco e situações de 
emergência, com base nas orientações da Defesa Civil. Organizar e repassar a Defesa Civil as 
demandas e informações recebidas sobre áreas de risco e situações de emergências relatadas 
pelos moradores. 

Ações de prevenção e mitigação: 

• Planejar, em conjunto com a Defesa Civil, a evacuação da equipe do escritório da Regional 
Nordeste e a paralisação das atividades no local em situações de emergência, devido a 
localização do escritório em área de risco (avenida Natalício de Jesus Carsalade, nº 358, em 
Honório Bicalho – Nova Lima); 

• Planejar, em conjunto com a Defesa Civil, a instalação de novo local para atendimento à 
população no caso de situações de emergência; 

• Realizar, em conjunto com a Defesa Civil, o relacionamento com a comunidade para a 
divulgação das medidas de preparação para situações de emergência; 

• Contribuir para a identificação e mapeamento das áreas de risco de desastres, com base nas 
informações repassadas pelos moradores; 

• Auxiliar a Defesa Civil na fiscalização das áreas de risco de desastre. 

Ações de preparação, resposta, recuperação e restabelecimento: 

• Realizar a evacuação da equipe do escritório da Regional Nordeste da área de risco e a 
paralização das atividades do escritório; 

• Realizar o atendimento da população em novo local, situado fora da área de risco; 

• Auxiliar na orientação da população no caso de situações de emergência ou de necessidade de 
evacuação da população na área; 

• Auxiliar a Defesa Civil no monitoramento das áreas e locais de risco de forma antecedente no 
período chuvoso, com base com base nas informações repassadas pelos moradores;  

• Auxiliar no repasse de informações para atendimento às  famílias atingidas por desastres. 

mailto:ismael.soares@pnl.mg.gov.br
mailto:elton.biaggi@pnl.mg.gov.br
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Recursos humanos: 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento do atendimento em situações de emergência e escolha de local 
alternativo. 

Recursos (instalações, equipamentos e materiais): 

Escritório da Regional (avenida Natalício de Jesus Carsalade, 358) – situado na área de risco; 
Escritório em local alternativo para uso em situações de emergência – a providenciar. 

Responsáveis pelo preenchimento: 

Nome / telefone / e-mail 
 
Glauco Barbosa – Assessor da Regional Nordeste 

(31) 995932523 

glauco.barbosa@pnl.mg.gov.br  

Data do preenchimento: 30-08-2022 

mailto:glauco.barbosa@pnl.mg.gov.br
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Órgão: Regional Norte (Vila da Serra) 

Representantes do órgão no PLANCON Nova Lima:  

Lilian Viana – Subsecretária da Regional Norte 

(31) 999728287 

lilian.viana@pnl.mg.gov.br 
 
Christiana Mascarenhas – Diretora da Regional Norte 

(31) 984393460 

regional.norte@pnl.mg.gov.br  

Principais ações gerais no PLANCON:  

Realizar o repasse de informações à população sobre áreas de risco e situações de emergência, 
com base nas orientações da Defesa Civil. Organizar e repassar a Defesa Civil as demandas e 
informações recebidas sobre áreas de risco e situações de emergências relatadas pelos moradores.  

Ações de prevenção e mitigação: 

• Participar da realização do planejamento anual, envolvendo a Defesa Civil e Secretarias, para a 
realização das ações preventivas, de mitigação e de monitoramento; 

• Contribuir para a identificação e mapeamento das áreas de risco de desastres, com base nas 
informações repassadas pelos moradores; 

• Auxiliar a Defesa Civil na fiscalização das áreas de risco de desastre; 

• Contribuir para a verificação de comprometimento do sistema de drenagem e de situações de 
deslizamento de encostas, com base nas informações repassadas pelos moradores. 

Ações de preparação, resposta, recuperação e restabelecimento: 

• Auxiliar a Defesa Civil no monitoramento das áreas e locais de risco de forma antecedente no 
período chuvoso, com base com base nas informações repassadas pelos moradores;  

• Auxiliar no repasse de informações à população sobre áreas de risco e sobre a ocorrência de 
situações de emergência; 

• Auxiliar no repasse de informações para atendimento às  famílias atingidas por desastres. 

Recursos humanos: 

Equipe para execução e planejamento das ações. 

Recursos (instalações, equipamentos e materiais): 

Escritório da Regional Norte; 
Auditório – 100 lugares; 
Local para armazenamento de materiais e donativos. 

Responsáveis pelo preenchimento: 

Nome / telefone / e-mail 
 
Lilian Viana – Subsecretária da Regional Norte 

(31) 999728287 

lilian.viana@pnl.mg.gov.br 
 
Christiana Mascarenhas – Diretora da Regional Norte 

(31) 984393460 

regional.norte@pnl.mg.gov.br  

Data do preenchimento: 30-08-2022 

mailto:lilian.viana@pnl.mg.gov.br
mailto:regional.norte@pnl.mg.gov.br
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Secretarias e Órgãos Municipais de Nova Lima 

Órgão Nome do representante Telefone E-mail 

Coordenadoria 
Municipal de 

Proteção e Defesa 
Civil – COMPDEC 

Robson Silveira – Coordenador da Coordenadoria 
de Proteção e Defesa Civil  

(31) 991194195 robson.silveira@pnl.mg.gov.br 

William Ferreira Silva – Diretor de Gestão de 
Riscos e Desastres 

(31) 993664091 william.silva@pnl.mg.gov.br 

Armando Hideo Momose – Assessor da 
Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil 

(31) 991841326 armando.momose@pnl.mg.gov.br 

Secretaria Municipal 
de Segurança e 

Mobilidade Urbana 

Henrique dos Santos Machado – Diretor de 
Trânsito e Transportes Públicos 

(31) 992373346 henrique.machado@pnl.mg.gov.br 

André Luis Sousa – Comandante da Guarda 
Municipal 

(31) 985393827 andre.luis@pnl.mg.gov.br 

Marcello de Paiva Gomes – Assessor do 
Secretário  

(31) 984757555 marcello.gomes@pnl.mg.gov.br 

Secretaria Municipal 
de Governo 

Francisco Eduardo de Queiroz Cançado – 
Secretário de Governo 

(31) 999210656 francisco.cançado@pnl.mg.gov.br 

Rodrigo Pinto Resende Costa  (37) 998715005 rodrigo.costa@pnl.mg.gov.br 

Secretaria Municipal 
de Comunicação 

Juliana Anacleto Ferreira – Secretaria Municipal 
de Comunicação – Diretora do Departamento de 
Comunicação Digital 

(31) 987916136 juliana.ferreira@pnl.mg.gov.br 

Ana Thereza Magnani Ferreira – Secretaria 
Municipal de Comunicação 

(31) 980314841 ana.ferreira@pnl.mg.gov.br 

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 

Social 

Dulcimara Paixão – Diretora de Proteção Social 
Especial 

(31) 994923481 protecaoespecial.semds@pnl.mg.gov.br 

Caroline Soeiro Lanna – Diretora de Proteção 
Social Básica  

(31) 985402708 protecaobasica.semds@pnl.mg.gov.br 

Secretaria Municipal 
de Educação 

Richarley Wilky Mezedes – Secretaria Municipal 
de Educação – Diretor de Obras de Educação  

(31) 999719047 obras.semed@pnl.mg.gov.br 

mailto:robson.silveira@pnl.mg.gov.br
mailto:william.silva@pnl.mg.gov.br
mailto:armando.momose@pnl.mg.gov.br
mailto:henrique.machado@pnl.mg.gov.br
mailto:andre.luis@pnl.mg.gov.br
mailto:marcello.gomes@pnl.mg.gov.br
mailto:francisco.cançado@pnl.mg.gov.br
mailto:rodrigo.costa@pnl.mg.gov.br
mailto:juliana.ferreira@pnl.mg.gov.br
mailto:ana.ferreira@pnl.mg.gov.br
mailto:obras.semed@pnl.mg.gov.br
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Órgão Nome do representante Telefone E-mail 

Cristiane Paula Costa – Secretaria Municipal de 
Educação - Administrativo do Setor de Obras da 
Educação 

(31) 987697666 obras.semed@pnl.mg.gov.br 

Secretaria Municipal 
de Habitação 

Abner Lopes – Diretor de Políticas Habitacionais (31) 987385480 abner.lopes@pnl.mg.gov.br 

Rodrigo Senna – Chefe de Divisão Habitacional (31) 988143405 rodrigo.senna@pnl.mg.gov.br 

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 

Urbanos 

Rodolfo Junior Gomes – Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos – Subsecretário de 
Manutenção  

(31) 993913907 rodolfo.gomes@pnl.mg.gov.br 

Allan César Silva – Secretaria Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos – Diretor de Limpeza Urbana 

(31) 993369517 allan.silva@pnl.mg.gov.br 

Secretaria Municipal 
de Saúde 

Cássia Lopes – Subsecretária de Urgência, 
Emergência e Especialidade 

(31) 997917998 cassia.lopes@pnl.mg.gov.br 

Dayanna Castro – Subsecretária de Atenção 
Básica 

(35) 991816698 dayanna.castro@pnl.mg.gov.br 

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente 

Gabriel Coutinho – Secretário de Meio Ambiente  (31) 999573792 meioambiente@pnl.mg.gov.br 

Gilson Lourenzo Junior – Secretário Adjunto de 
Meio Ambiente 

(31) 999427397 meioambiente@pnl.mg.gov.br 

Ederson Lirio – Coordenadoria do Bem-Estar 
Animal 

(31) 991159419 meioambiente@pnl.mg.gov.br 

Regional Noroeste 

Marcelo Silva – Assessor da Regional Noroeste (31) 993380206 marcelo.silva@pnl.mg.gov.br 

Benjamin Kalic – Apoio operacional da Regional 
Noroeste 

(31)991301963 benkalic@hotmail.com 

Regional Nordeste 

Ismael Soares da Cruz – Subsecretário da 
Regional Nordeste 

(31) 973426311 ismael.soares@pnl.mg.gov.br 

Elton Biaggi – Assessor da Regional Nordeste (31) 991632914 elton.biaggi@pnl.mg.gov.br 

Glauco Barbosa – Assessor da Regional Nordeste (31) 995932523 glauco.barbosa@pnl.mg.gov.br 

mailto:obras.semed@pnl.mg.gov.br
mailto:rodolfo.gomes@pnl.mg.gov.br
mailto:allan.silva@pnl.mg.gov.br
mailto:meioambiente@pnl.mg.gov.br
mailto:meioambiente@pnl.mg.gov.br
mailto:meioambiente@pnl.mg.gov.br
mailto:marcelo.silva@pnl.mg.gov.br
mailto:benkalic@hotmail.com
mailto:ismael.soares@pnl.mg.gov.br
mailto:elton.biaggi@pnl.mg.gov.br
mailto:glauco.barbosa@pnl.mg.gov.br
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Órgão Nome do representante Telefone E-mail 

Regional Norte (Vila 
da Serra) 

Lilian Viana – Subsecretária da Regional Norte (31) 999728287 lilian.viana@pnl.mg.gov.br 

Christiana Mascarenhas – Diretora da Regional 
Norte 

(31) 984393460 regional.norte@pnl.mg.gov.br 

 

Órgãos externos e empresas de serviços públicos: 

Órgão Nome do representante Telefone E-mail 

Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil 

(SEDEC) 
   

Coordenadoria Estadual de 
Defesa Civil (CEDEC) MG 

Ten. Valmer Andrade (31) 985359773 defesacivil@defesacivil.mg.gov.br 

Centro Nacional de 
Monitoramento e Alertas de 

Desastres Naturais (CEMADEN) 
   

Polícia Militar de Minas Gerais 
(PMMG) 

Ten. Cel. Fabio Luís dos Santos 
Cassavari 

(31) 21383202  

Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais (CBBMG) 

Ten. Cel. Estella Coeli Maciel Vieira (31) 32892073  

Núcleo de Emergências 
Ambientais – SEMAD 

   

Exército Brasileiro    

Marinha do Brasil    

Aeronáutica    

Polícia Rodoviária Federal    

CEMIG Anderson Ribeiro Mourão (31) 995063684 anderson.mourao@cemig.com.br 

mailto:lilian.viana@pnl.mg.gov.br
mailto:regional.norte@pnl.mg.gov.br
mailto:defesacivil@defesacivil.mg.gov.br
mailto:anderson.mourao@cemig.com.br
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Órgão Nome do representante Telefone E-mail 

COPASA (ETA Bela Fama) Hamilton Rodrigo (31) 999920870  

GASMIG    

Claro    

Oi    

Vivo    
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Órgão Recursos humanos Recursos (instalações, equipamentos e materiais) 

Coordenadoria 
Municipal de Proteção 

e Defesa Civil 
(COMPDEC) 

Equipe técnica para vistorias; 
Equipe administrativa e de atendimento à população; 
Equipe de monitoramento de barragens; 
Equipe de monitoramento de áreas de risco; 
Equipe de resposta; 
Equipe de plantão no caso de situações de emergência. 

Veículos; 
Instalações de escritório; 
Mapas e relatórios de áreas de risco. 

Secretaria Municipal 
de Segurança e 

Mobilidade Urbana 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações; 
Equipe do Departamento de Trânsito e Transportes 
Públicos; 
Guarda Civil Municipal. 

Placas de sinalização para instalação em áreas de risco; 
Placas, cavaletes, cones, gradis, fitas, sinalizadores 
sonoros e luminosos e outros materiais para sinalização 
em operações de bloqueio e desvio do trânsito e para o 
isolamento de áreas de risco; 
Caminhonete 4 x 4 – Guarda Civil Municipal – 3 unidades; 
Viaturas – 12 unidades – Guarda Civil Municipal; 
Caminhonete saveiro – Trânsito – 1 unidade; 
Viaturas – Trânsito e Vigilância Patrimonial – 2 unidades  
Veículos. 

Secretaria Municipal 
de Governo 

Equipe para acompanhamento das ações em 
andamento e para organização da distribuição de 
donativos. 
Equipe para preparação de Decretos de Situação de 
Emergência e do Estado de Calamidade Pública. 

Escritório 
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Órgão Recursos humanos Recursos (instalações, equipamentos e materiais) 

Secretaria Municipal 
de Comunicação 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações; 
Equipe de comunicação interna e externa em situações 
de emergência; 
Porta-vozes para situações de emergência. 

Facebook, Instagram e site da Prefeitura Municipal de 
Nova Lima do Município; 
WhatsApp da lista de servidores da Prefeitura; 
WhatsApp para informação a população; 
Lista de órgãos e veículos de imprensa para 
comunicação; 
Outros meios de comunicação (jornal, rádio, TV, site). 

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento 

Social 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações; 
Equipe de Gestão dos Abrigos temporários. 

Materiais e insumos para cuidados com a população; 
Materiais e insumos para uso na instalação e operação 
dos abrigos temporários; 
Depósitos para materiais e insumos; 
Veículos para utilização pelas equipes. 

Secretaria Municipal 
de Educação 

Equipe para planejamento e execução das ações; 
Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações 
referentes aos abrigos temporários; 
Equipe para auxílio da operação e cuidados nos abrigos 
temporários (cozinheiras, merendeiras, auxiliares de 
serviços gerais, vigilância e zeladoria). 

Relação de escolas que podem ser utilizadas como 
abrigos temporários e emergenciais, com verificação 
das condições de atendimento e segurança da 
população, a ser realizada de forma prévia e quando de 
situações de emergência; 
Veículos para transporte das famílias: 6 vans e 2 
microônibus (total de 147 lugares); 
Veículos de apoio. 

Secretaria Municipal 
de Habitação 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações; 

Formulários; 
Relatórios. 
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Órgão Recursos humanos Recursos (instalações, equipamentos e materiais) 

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 

Urbanos 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações; 
Equipe de apoio a Defesa Civil em vistorias; 
Equipes de execução de obras: obras preventivas, 
contenção de encostas, desobstrução e recuperação de 
vias, limpeza e desobstrução dos sistemas de drenagem, 
estradas e obras de arte (pontes, passarelas), limpeza, 
demolição, recuperação de equipamentos públicos. 

Equipamento/número de equipamentos: 
Retroescavadeira – 6; 
Caminhão com hidrojato – 2; 
Carregadeira – 3; 
Caminhão basculante – 10; 
Caminhão Pipa (água não potável) – 3; 
Caminhão Pipa (água potável) – 3; 
Caminhão com carroceria fixa – 12; 
Caminhão Munck – 1; 
Minicarregadeira – 3; 
Mini retroescavadeira – 1; 
Escavadeira hidráulica – 1; 
Gerador diesel; 
Gerador elétrico; 
Marteletes; 
Torre de iluminação – 1; 
Bombas de sucção; 
Rádio de comunicação; 
Motocicleta – 2; 
Caminhonete 4 x 4 – 6; 
Van – 5; 
Microônibus – 1; 
Veículos; 
Ferramentas e equipamentos. 
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Órgão Recursos humanos Recursos (instalações, equipamentos e materiais) 

Secretaria Municipal 
de Saúde 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações; 
Equipe médica e de cuidados com a saúde; 
Equipe de vigilância em saúde; 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

Relação de hospitais e unidades de atendimento a 
saúde para atuação em situações de emergência; 
Ambulâncias; 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); 
Medicamentos, vacinas, insumos médicos e 
hospitalares. 

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente 

Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento e execução das ações; 
Equipe de veterinários e cuidadores de animais; 

Instalações e equipamentos para os cuidados com 
animais, a serem utilizados de forma provisória e 
temporária, quando necessário; 
Medicamentos, vacinas. 

Regional Noroeste 
Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe de obras. 

Escritório da Regional; 
Caminhão basculante – 1; 
Pá carregadeira – 1; 
Retroescavadeira – 1; 
Van – 15 passageiros; 
Veículos – 2. 

Regional Nordeste 
Equipe de plantão no caso de situações de emergência; 
Equipe para planejamento do atendimento em situações 
de emergência e escolha de local alternativo. 

Escritório da Regional (avenida Natalício de Jesus 
Carsalade, 358) – situado em área de risco; 
Escritório em local alternativo para uso em situações de 
emergência – a providenciar. 

Regional Norte (Vila 
da Serra) 

Equipe para execução e planejamento das ações. 
Escritório da Regional Norte; 
Auditório – 100 lugares; 
Local para armazenamento de materiais e donativos. 

 


