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“The time is now. 

The focus is on saving lives. 

The dedication is to public safety.” 
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RESUMO 

 

Barragens são estruturas civis complexas do ponto de vista de segurança. Falhas nessas 

estruturas podem se transformar em uma situação de emergência. O Plano de Ação Emergencial 

(PAE) é um documento oficial que identifica possíveis condições de emergência em uma 

barragem e as ações a serem adotadas para prevenir e minimizar possíveis danos em situação 

emergencial. Um item primordial do PAE é o Estudo de Inundação (dam break), o qual prevê 

por meio modelos computacionais áreas atingidas em um evento de ruptura. O conhecimento 

dessas áreas permite que a Defesa Civil prepare e colabore com a população sob risco, 

assegurando sua integridade em caso concreto de rompimento. Isto posto, esta pesquisa se 

propôs a estudar o conteúdo do estudo de dam break de barragens de alto dano potencial do 

Quadrilátero Ferrífero (QF) e a percepção de agentes da Defesa Civil municipal no 

planejamento e gestão de ações emergenciais. Para tanto, foram visitadas 19 Coordenadorias 

de Defesa Civil Municipal (COMPDEC) da região do QF. Nas visitas foram requisitadas cópias 

dos PAEs (para análise dos dam break) e aplicados questionários estruturados para análise da 

percepção dos agentes daquelas agências. Verificou-se que todos os dam break apresentam os 

itens: estudos hidrológicos, definição do modo de falha e hidrograma de ruptura, e propagação 

e mapeamento da onda de ruptura no vale a jusante da barragem. Um aspecto positivo dos 

estudos foi a utilização de malhas topográficas precisas para construção do modelo, o que 

garante maior precisão na delimitação da mancha de inundação. Apesar disso, os estudos 

apresentaram deficiências como falta de informações de metodologia e da abordagem dos 

rejeitos como fluído não-newtonianos, sendo que a primeira dificulta a avaliação do estudo e a 

última interfere diretamente na definição de extensão da mancha de inundação e na previsão de 

danos em eventual vazamento de rejeitos. A análise de percepção dos agentes de Defesa Civil, 

mostrou que estes entendem a importância do PAE e do dam break em sua atuação na 

preparação à situação de emergências. Mostrou também que algumas Defesas Civis do QF 

dependem das empresas para obtenção de informação das barragens e para o planejamento e 

execução dos exercícios simulados. Apesar disso, de forma geral as Defesas Civis municipais 

têm se mostrado protagonistas na preparação a emergências, principalmente após os últimos 

desastres com barragens de rejeitos em Minas Gerais. Por fim, este estudo mostrou como a 

integração entre a teoria (estudos de dam break) e a prática (atuação das Defesas Civis) é 

fundamental na prevenção e preparação em situações emergenciais com barragens de rejeito de 

mineração.  

Palavras-chave: Plano de Ação Emergencial; Estudo de inundação; Percepção; Gestão de 

emergências.   
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ABSTRACT 

 

Dams are complexes civil structures from a security point of view. Failures in these structures 

can become an emergency. The Emergency Action Plan (EAP) is an official document that 

identifies possible emergency conditions in a dam and the actions to be taken in order to prevent 

and minimize possible damage in an emergency. A primary item of the EAP is the Inundation 

Study (dam break), which forecasts through computational model areas affected in a rupture 

event. The previous knowledge of these areas allows the Civil Defense to prepare and 

collaborate with the population at risk, ensuring their integrity given the event of a disruption. 

That being said, this research aimed to study the content of the dam break study of high potential 

damage dams in the Quadrilátero Ferrífero (QF) and the perception of municipal Civil Defense 

agents in the planning and management of emergency actions. To this end, 19 Municipal Civil 

Defense Coordinators (COMPDEC) of the QF region were visited. During visits, copies of 

EAPs were requested (for dam break analysis) and structured questionnaires were applied to 

analyze the perception of agents at those agencies. It was found that all dam breaks have the 

following items: hydrological studies, the definition of the failure mode and rupture 

hydrograph, and propagation and mapping of the rupture wave in the valley downstream of the 

dam. A positive aspect of the study was the use of precise topographic meshes for the model’s 

construction, which guarantees greater precision in the delimitation of the flooded spot. In spite 

of this, the studies revealed deficiencies such as lack of information on methodology and on the 

approach of tailings as non-Newtonian fluid, the former hindering the evaluation of the study 

and the latter directly interfering the definition of the extension of the flood spot and in the 

forecast of damage in the eventual leakage of tailings. The perception analysis of the Civil 

Defense agents showed that they understand the importance of the PAE and the dam break in 

their performance in the preparation for the emergency. It also showed that some QF’s Civil 

Defenses depend on companies to obtain information on dams and to plan and execute the 

simulated exercises. Despite this, in general, the municipal Civil Defenses have shown 

themselves to be protagonists in emergency preparedness, mainly after the last disasters with 

tailings dams in Minas Gerais. Finally, this study showed how the integration between theory 

(dam break studies) and practice (performance of Civil Defenses) is fundamental in the 

prevention and preparation in emergency with mining tailings dams. 

 

Keywords: Emergency Action Plan; Inundation study; Perception; Emergency management. 
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1. INTRODUÇÃO 

Uma barragem pode ser definida como estrutura civil construída em um curso 

permanente ou temporário de água, para fins de contenção ou acumulação de substâncias 

líquidas ou de misturas de líquidos e sólidos, compreendendo o barramento e outras 

estruturas associadas (BRASIL, 2010a). Devido à complexidade, essas estruturas civis, 

carregam consigo elevados riscos potenciais humano e ambientais, demandando maior 

atenção do ponto de vista de segurança, dado que  um evento extremo como o seu 

rompimento, resulta em consequências custosas e significativas como danos ambientais, 

sociais e econômicos (MEDEIROS, 2009). 

Nesse contexto, a Gestão da Segurança de Barragens é primordial na prevenção 

de falhas e desastres envolvendo essas estruturas. Embora a operação e o monitoramento 

das barragens priorizem a prevenção, os responsáveis devem-se sempre estarem 

preparados para uma eventual emergência. O documento que integra a preparação e 

execução de ações de resposta a uma situação de emergência em barragens é o Plano de 

Ação Emergencial (PAE). Este fornece informações para subsidiar a gestão de 

contingências com o objetivo de salvaguardar as populações de jusante da barragem e 

bens ambientais, patrimoniais e econômicos (FEDERAL EMERGENCY 

MANAGEMENT AGENCY, 2013).  

Em geral, todo PAE contém fluxogramas de notificação, processo de resposta, 

responsabilidades e atividades de preparação (FEMA, 2013). A preparação das 

emergências depende da definição das áreas que podem ser potencialmente atingidas e a 

partir disso seguem as identificações de ações de planejamento de respostas à 

contingência. Nesse sentido, um item primordial do conteúdo do PAE é o estudo de 

propagação da inundação decorrente da ruptura de uma barragem ou, como comumente 

é chamado, estudo de inundação ou dam break (BERNEDO, JULIEN e LEON, 2011; 

DAY, 2016).  

Internacionalmente não existem critérios padronizados sobre metodologias ou 

conteúdo para os estudos de dam break (BERNEDO, JULIEN e LEON, 2011; MOON et 

al., 2019). Mesmo com esta falta metodológica, países como Portugal, Canadá, Espanha, 

Reino Unido, Estados Unidos Austrália e Índia, têm diretrizes que regulamentam alguns 

parâmetros como os softwares a serem utilizados para modelar a onda de ruptura, a malha 

topográfica mais adequada para a construção da geometria do modelo e os formatos 

disponibilizados de mapeamento da inundação. 
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 No Brasil não é diferente, e as poucas menções na legislação sobre o estudo de 

inundação (dam break) para Planos de Ação Emergencial, não citam parâmetros 

metodológicos ou indicações de como esse estudo deve ser elaborado. Para barragens de 

mineração, houve avanços quanto a alguns itens do Estudo de Inundação, apresentado na 

Portaria DNPM n° 70.389, publicada em maio de 2017, após o rompimento da barragem 

de rejeitos de Fundão da Samarco Mineração SA, em Mariana, MG, em novembro de 

2015.  

Conforme a portaria, o Estudo de Inundação (dam break) para barragens de 

mineração deve contemplar no mínimo a definição de Zona de Autossalvamento (ZAS), 

Zona de Salvamento Secundário (ZSS) e mapas georreferenciados (DNPM, 2017). 

Salienta-se que antes dessa regulamentação não eram exigidas a delimitação das áreas de 

atingimento e a vinculação dos mapas de inundação com sistemas de informação 

espaciais. Apesar desses avanços, a ocorrência de um novo desastre, com a barragem de 

rejeitos B1 da Vale SA  em Brumadinho, MG, em janeiro de 2019, corroborou com novos 

questionamentos sobre a efetividade do PAE e a fiel previsibilidade dos estudos de 

inundação (dam break) (PAIVA, 2019).  

Esses questionamentos relacionam-se diretamente com a forma que o estudo de 

dam break foi elaborado e como as populações são preparadas para a emergência por 

meio da avaliação e execução do PAE. Uma vez que tais documentos devem ser 

protocolados nos organismos de Defesa Civil, as informações contidas neles são 

utilizadas para a preparação de ações emergenciais a um eventual rompimento de 

barragem. Assim sendo, quanto melhor a predição dos estudos de dam break, mostrada 

no mapeamento da onda de ruptura, mais assertivas são as ações da Defesa Civil no 

sentido de treinar a população e avaliar a aplicabilidade do PAE (ANA, 2016). Assim, 

fica demonstrada a dependência entre a qualidade dos estudos de dam break elaborados 

pelas empresas para suas barragens e a sua efetiva utilização pelas unidades locais das 

Defesas Civis na proteção das comunidades potencialmente vulneráveis a aquelas 

estruturas.  

Nesse sentido esta pesquisa busca aprofundar o estudo desses dois aspectos da 

gestão de emergência: a qualidade dos estudos técnicos que fazem a previsibilidade das 

áreas a serem atingidas em um eventual rompimento (dam break) e as ações de preparação 

ao risco das barragens por parte da Defesa Civil no âmbito municipal. Aliando a discussão 

técnica e a prática pretende-se mostrar como a integração desses dois aspectos é 
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fundamental para a efetividade da etapa de preparação à situação emergências no contexto 

da segurança de barragens de rejeito. 
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1.1.OBJETIVOS 

Objetivo geral   

Aprofundar a discussão sobre os aspectos técnicos dos estudos de dam break de barragens 

de mineração de Alto Dano Potencial do Quadrilátero Ferrífero (MG) e verificar a 

influência do seu conteúdo e dos seus produtos na etapa de preparação das ações de 

emergência por parte da Defesa Civil no âmbito municipal. 

Objetivos específicos 

▪ Estudar, frente a legislação vigente e suas recentes atualizações, a conformidade da 

elaboração e do conteúdo do item de Estudo de Inundação (dam break) dos PAEBM1 

de barragens de mineração da região do Quadrilátero Ferrífero (MG); 

▪ Apontar limitações e potencialidades do conteúdo do Estudo de Inundação (dam 

break) dos PAEBM quanto a metodologia e parâmetros adotados na modelagem de 

ruptura, além comparar estes com itens definidos pelas diretrizes internacionais; 

▪ Compreender as percepções dos funcionários das Defesas Civis municipais quanto ao 

Estudo de Inundação (dam break) dos PAEBM, sua efetividade no planejamento e 

execução de ações contingenciais que garantam a segurança das comunidades e a 

integridade de bens naturais e patrimoniais a jusante das barragens. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Plano de Ação Emergencial de Barragens de Mineração (PAEBM). 
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1.2.JUSTIFICATIVA 

Os dois últimos desastres com barragens de rejeito no Brasil, o rompimento da 

Barragem de Fundão, em novembro 2015, na cidade de Mariana e da Barragem B1 em 

janeiro de 2019 na cidade de Brumadinho, ambos no estado de Minas Gerais, 

evidenciaram a importância do PAE no contexto da segurança de barragens. O PAE e sua 

função na segurança de barragens é um tema ainda com poucas publicações acadêmicas 

e que tem grande parte dos documentos disponíveis publicados por agências, órgãos 

governamentais ou profissionais ligados à área de segurança de barragens (BALBI, 2008). 

Nesse sentido, frente às recentes mudanças de legislação e das novas demandas de 

elaboração desse documento (SAMPAIO, 2016; PAIVA, 2017), é que esta pesquisa se 

propõe, dentre outros objetivos, a verificar a conformidade legal da elaboração desses 

documentos e analisar o conteúdo de um dos seus itens: o estudo de inundação (ou dam 

break).  

A importância de verificar a conformidade legal vem do fato que, embora o PAE 

seja exigido deste 2010 pela Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), das 

3.286 barragens de alto Dano Potencial Associado (DPA) no Brasil em 2018, 

considerando todas as tipologias de barragens, apenas 33% delas (cerca de 1.084 

barragens), elaboraram o PAE passados 10 anos de obrigatoriedade desse documento 

(ANA, 2019). 

A ênfase no item do estudo de dam break deve-se ao fato deste item estar 

diretamente ligado à previsibilidade e prevenção dos possíveis danos decorrentes de uma 

ruptura de barragens. O estudo de dam break é parte essencial do PAE, e a partir dele 

todas os outros itens se desmembram para planejar e gerenciar situações de emergência 

envolvendo as barragens (BERNEDO et al., 2011; VERÓL et al.,  2011). Fragilidades 

nesse item do PAE podem comprometer toda a preparação à emergências e comprometer 

a integridade de vidas e de comunidades (JULIASTUTI e SETYANDITO, 2017).  

Mesmo sendo comuns pesquisas sobre metodologias, softwares e execução dos 

estudos de dam break, essas pesquisas na maioria dos casos são desvinculadas das 

questões de emergência envolvendo as barragens, e sendo assim desvinculadas do PAE. 

Nesta pesquisa, de todos os estudos analisados sobre o dam break, apenas três vinculam 

explicitamente os resultados dos estudos de dam break com o PAE.  

Um fato que dificulta a análise dos dam break é a falta de critérios metodológicos 

dos parâmetros e modelos a serem utilizados na sua elaboração, principalmente para 
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barragens de rejeito (BERNEDO, JULIEN e LEON, 2011; MOON et al., 2019). Afim de 

se ter um diagnóstico de como estes estudos vêm sendo elaborados em casos de barragens 

de rejeitos de mineração, pretende-se ainda investigar quais são os parâmetros e modelos 

mais utilizados na confecção dos dam break. 

A escolha de se trabalhar com as Coordenadorias municipais de Proteção e Defesa 

Civil (COMPDEC) deve-se pelo fato desses órgãos locais de Defesa Civil terem atuação 

mais ativa e próxima as populações susceptíveis aos riscos das barragens. Além disso as 

COMPDEC auxiliam na administração descentralizada das ações prevenção e resposta a 

desastres aumentando o alcance e a eficácia dessas ações (CNM, 2016; SCHONS, 2016).  

Quanto a área de estudo dessa pesquisa, escolheu-se a região do Quadrilátero 

Ferrífero de Minas Gerais devido seu destaque no cenário mineral brasileiro e mundial2, 

tendo em sua extensão diversas empresas do setor minerário e por consequência um 

número significativo de barragens instaladas e operantes. Nessa região estão instaladas 

300 das 698 barragens do Estado de Minas Gerais (FEAM, 2018), que por sua vez é no 

Brasil o principal estado acometido de rupturas de barragem de mineração (ÁVILA, 2015; 

ALVES, 2015). Logo essa região é um campo aberto e favorável para o desenvolvimento 

de pesquisas voltadas para a segurança de barragens sob todos os aspectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Em 2016, o Estado de Minas Gerais contribuiu em 46,81 % no valor da produção mineral comercializada 

de substâncias metálicas no Brasil, sendo o Quadrilátero Ferrífero a principal região do Estado a fornecer 

essas substâncias (DNPM, 2018) .  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Barragens de rejeito  

Barragens podem ser definidas como “obstáculos artificiais com a capacidade de 

reter água, qualquer outro líquido, rejeitos, detritos, para fins de armazenamento ou 

controle” (CBDB, 200?). Neste ponto conceitua-se também grandes barragens que são 

barragens que possuem mais de 15 m de altura da fundação a crista ou possuam entre 5 e 

15 metros com volume maior que 3 milhões de metros cúbicos (INTERNACIONAL 

COMMISSION ON LARGE DAMS (ICOLD), 2000; CANADIAN DAM 

ASSOCIATION (CDA), 2012). O termo "barragem" deve ser usado não apenas para 

descrever o aterro, mas também pode incluir todas as estruturas associadas, como 

vertedouros, diques e saídas para drenagem de fundo (ALBERTA ENVIRONMENTAL 

PROTECTION, 1998). 

As barragens de mineração objeto de estudo dessa pesquisa podem ter duas 

finalidades distintas, a contenção de rejeitos do processo de beneficiamento do minério 

ou a retenção de água de processo (CDA, 2014). Dentre os resíduos gerados na mineração 

tem-se o estéril, resíduo gerado na extração do minério e os rejeitos, resíduos do 

beneficiamento mineral. Ambos resíduos estão submetidos à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, Lei Federal 12.305 de 2010, a qual enquadra os rejeitos da mineração 

como resíduos em seu Artigo 13, inciso I (BRASIL, 2010b). 

Os rejeitos, que são constituídos por partículas mais finas que os estéreis, são 

comumente e mundialmente dispostos em barragens de rejeitos (ICOLD e UNEP, 2001; 

IBRAM, 2016). Mesmo após a etapa de espessamento, muitos rejeitos são dispostos nas 

barragens com alto teor de água com cerca de 10% a 25% de sólidos, logo muito 

saturados. Quanto mais saturados os rejeitos, maior deve ser o rigor de controles e 

monitoramentos geotécnicos para garantir maior integridade e segurança dessas 

estruturas (ICOLD; UNEP, 2001; IBRAM, 2016). 

Dos controles e monitoramentos geotécnicos, destacam os piezômetros e os 

medidores de nível de água, os quais permitem a avaliação do comportamento do lençol 

freático, e os inclinômetros, que permitem determinar zonas de movimentação no maciço 

da barragem (SOARES, 2010). Destaca-se que desde 2015, quando do desastre de 

Fundão, as empresas têm investido em automatização desses instrumentos de 

monitoramento, de forma a acompanhar em tempo real os parâmetros geotécnicos das 

barragens.  
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Cita-se aqui também dois controles ambientais da barragem, o monitoramento da 

vazão e da qualidade da água que percola o maciço. A vazão, pois a água “lançada” pela 

barragem deve garantir a vazão residual determinada pelos órgãos ambientais no ato do 

licenciamento. E a qualidade, pois em função da natureza do rejeito, principalmente de 

minérios metálicos, pode haver a geração de possíveis efluentes contendo cianetos, metais 

pesados ou com pH baixo (efluentes ácidos) (IBRAM, 2016). 

Notadamente, é intrínseco às barragens de rejeito o risco potencial relacionado aos 

seus aspectos construtivos e operacionais, existindo nessas estruturas a probabilidade de 

falhas que eventualmente podem se transformar em um evento de ruptura. As falhas 

envolvendo barragens de rejeito (estas serão tratadas a fundo no item 2.4) são seguidas 

de rápidas corridas de lama que podem se estender por quilômetros, causando danos 

severos, como perda de vidas humanas, destruição de propriedades, poluição e 

degradação ambiental e perdas econômicas (ICOLD e UNEP, 2001; SANTAMARINA 

et al., 2019). 

 Segundo Azam e Li (2010), as barragens de rejeitos são estruturas vulneráveis a 

falhas devido a seguintes razões: (i) a construção de diques geralmente é feita com outros 

resíduos da própria mineração; (ii) o alteamento sequencial na barragem é acompanhado 

do aumento de efluentes; (iii) em alguns países, principalmente em desenvolvimento, 

faltam regulamentações sobre critérios de projeto; e (iv) o alto custo de manutenção da 

estrutura após fechamento da mina. 

Nesse contexto, novos métodos de disposição de rejeitos, como disposição em 

pasta e empilhamento drenado, vêm sendo pesquisados afim de serem uma alternativa 

economicamente viável e mais sustentável à disposição de rejeitos em barragens (CBDB, 

2012). Mas destaca-se que esse novo método, como o empilhamento drenado, por 

exemplo, não se aplica no âmbito geotécnico a todos os tipos de rejeito, demando certa 

restrição a sua utilização segura (FONSECA et al., 2019). Mesmo com essas novas 

tecnologias, não se pode esquecer das barragens construídas pelos métodos tradicionais 

que ainda estão em operação. Nessas devem ser utilizadas abordagens técnicas e 

gerenciais, como inspeções frequentes e monitoramento por meio da instrumentação 

adequada, para melhorar a segurança da estrutura e assim reduzir o risco (ICOLD e 

UNEP, 2001).  

No próximo item são descritos alguns métodos construtivos tradicionais de 

barragens de rejeito, comuns nas barragens brasileira e como eles influenciam nos 

aspectos de segurança da barragem. 
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2.2.Métodos construtivos e influência no risco da barragem 

Diferentemente das barragens convencionais, que comumente são construídas em 

etapa única, as barragens para contenção de rejeitos são construídas no decorrer do tempo 

através de alteamentos visando a diluição dos custos no processo de extração mineral 

(DUARTE, 2008; SOARES, 2010). Os alteamentos podem ser construídos do próprio 

rejeito ou de outros materiais por meio de três métodos: método de montante, método 

linha de centro e método de jusante (ARAÚJO, 2006; DUARTE, 2008). 

O método construtivo de alteamento de montante consiste em um dique de partida 

seguido de alteamentos sucessivos sobre o próprio rejeito, conforme mostra a Figura 1. 

Um dos fatores limitantes do método é sua construção em áreas com alta atividade 

sísmica, podendo levar a ocorrência a liquefação dinâmica da barragem - este modo de 

falha será descrito no tópico a seguir - (U.S ENVIRONMENTAL PROTECTION 

AGENCY, 1994; RAFAEL, 2012).  

 Este método é o mais antigo e comum de construção de barragens de rejeito. Seu 

menor custo de construção faz com esse método esteja associado a grande parte das 

barragens de rejeito no mundo (CIGB/ICOLD e UNEP/PNUE, 2001; JON ENGELS, 

2008). 

Figura 1 – Esquema simplificado do método construtivo de barragens de alteamento de montante. 

Fonte: Adaptado Rafael, 2012. 

Ressalta-se que no Brasil, em Minas Gerais, os dois últimos grandes desastres 

envolvendo barragens de rejeitos ocorreram com barragens construídas pelo método de 

montante, indicando que falhas no monitoramento e operação de barragens de montante 

somadas ao baixo controle construtivo comum ao método, são fatores críticos à segurança 

da barragem e à ocorrência de desastres envolvendo essas estruturas. 

Além dos riscos do próprio método de montante, um fato mostrado em análises 

históricas de falhas com barragens de rejeito que ultrapassa as questões de engenharia, é 

a influência econômica dos empreendedores de barragens, que muitas das vezes na busca 
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de maiores retornos financeiros tornam a gestão e operação das barragens precária, 

comprometendo a segurança dessas estruturas (SANTAMARINA et al., 2019). 

Como resposta ao desastre com a barragem de Fundão, da Samarco Mineração 

SA, que era construída pelo método de alteamento de montante, o Governo do Estado de 

Minas Gerais, através do Decreto n° 46.993, suspendeu em 2016 o licenciamento de 

barragens construídas pelo método de alteamento de montante, devido às dúvidas quanto 

a segurança de barragens que utilizam esse método construtivo após o desastre com a 

barragem de Fundão. De forma complementar, no ano de 2019, em resposta ao desastre 

com a barragem B1, da Vale SA, também instalada no estado, o Governo de Minas vedou 

a concessão de licenças ambientais de operação e ampliação de barragens construídas 

pelos métodos de montante. 

Ainda em 2019, a Agência Nacional de Mineração (ANM) em sua Resolução n° 

13 – descrita no item 2.7.1 dessa dissertação - obrigou a descaracterização de todas as 

estruturas construídas pelo método de alteamento de montante e ainda em seu artigo 2° 

proíbe a utilização desse método em barragens de mineração em todo o território nacional. 

Apesar desses esforços legais, todos os métodos construtivos estão sujeitos a falhas 

causadas por má operação ou práticas inadequadas de engenharia (SANTAMARINA et 

al., 2019). 

O método de alteamento de jusante pode ser considerado mais conservador que o 

de montante. Após a construção do dique de partida, os alteamentos subsequentes são 

realizados à jusante do mesmo, até atingir a cota de projeto como mostra a Figura 2. 

Neste método a grande vantagem sobre os demais é que cada alteamento é 

estruturalmente independente da disposição do rejeito, melhorando assim a estabilidade 

da barragem (U.S ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1994; RAFAEL, 

2012). Uma desvantagem desse método é que ele demanda grandes quantidades de 

materiais de aterro e ocupa maior área com o avanço dos alteamentos, o que resulta em 

maiores custos na implementação da barragem (ARAÚJO, 2006; RAFAEL, 2012).  
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Figura 2 - Esquema simplificado do método construtivo de barragens de alteamento de jusante. 

Fonte: Adaptado Rafael, 2012 

O método de alteamento de linha de centro é um método intermediário entre o 

método de jusante e de montante, sendo uma boa alternativa para obras em áreas de risco 

sísmico e que busque custos intermediários associados à construção (JON ENGELS, 

2008). No método em tela, a linha central do aterro é mantida como preenchimento e 

aumentos progressivos são colocados tanto na praia e face a jusante, como vê-se na Figura 

3 (U.S ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 1994).  

Conforme  Araújo (2006), o comportamento geotécnico do método de linha de 

centro se assemelha mais a barragens alteadas para jusante, mas com a vantagem de 

demandar menor quantidade de material para os alteamentos. Esses conceitos de cada 

método construtivos mostram que ambos os métodos apresentam vantagens e 

desvantagens e todos são susceptíveis a falhas em caso de má operação e monitoramento 

(SANTAMARINA et al., 2019). No próximo item são discutidos os principais modos de 

falha que atingem barragens de rejeitos.  

Figura 3 - Esquema simplificado do método construtivo de barragens de alteamento de linha de centro. 

Fonte: Adaptado Rafael, 2012 

2.3.Principais modos de rupturas de barragens 

Define-se falha da barragem como “qualquer violação no aterro levando a uma 

liberação dos rejeitos acumulados” (BLIGHT e FOURIE, 2003). Entender os possíveis 
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modos de fallha de uma barragem é fundamental para a simulação de rompimento e 

propagação da onda de rejeitos. Dentre as causas mais recorrentes de falhas em uma 

barragem, destacam-se: (i) as hidráulicas, (ii) as por infiltração, e (iii) as estruturais 

(SALUJA, 2018). Esses modos de falhas caracterizam três principais tipos de 

mecanismos de ruptura que podem ocorrer em uma barragem, estes mecanismos são o 

galgamento (overtopping), erosão interna (piping) e instabilização (relacionados a perda 

de resistência). 

O galgamento pode ser considerado uma falha hidráulica que ocorre quando o 

vertedouro da barragem não tem capacidade suficiente frente a uma cheia de projeto e a 

água verte sobre a crista da barragem (LAURIANO et al., 2017).  

Conforme Saliba (2009), em rupturas por galgamento uma brecha se desenvolve 

na maior parte dos casos ao longo de horas, o que do ponto de vista de planejamento 

emergencial é um ponto positivo, pois aumenta o tempo dos agentes envolvidos na gestão 

da emergência para avisos e evacuação das comunidades de jusante. O desastre ocorrido 

no município de Miraí/MG, em agosto de 2005 com a barragem da Mineração Rio Pomba 

é um exemplo de galgamento da barragem em que foi possível avisar as comunidades de 

jusante à tempo de não haver fatalidades (ÁVILA, 2015). 

O mecanismo de erosão interna ou piping é uma das causas mais recorrentes de 

ruptura de barragens e se caracteriza como uma falha por infiltração a qual gera a remoção 

de partículas de solo de estruturas de terra e das suas fundações para jusante pelo fluxo 

de percolação (FUSARO et al., 2017). Ainda conforme Fusaro et al. (2017), fatores como 

suscetibilidade do material da barragem, carga hidráulica e condição de tensão crítica 

afetam o início da erosão interna e sequencialmente definem qual o mecanismo final de 

falha, podendo este ser: colapso por alargamento do “piping”, colapso por instabilização 

de talude, colapso por abatimento da crista e galgamento da barragem, colapso por 

desagregação do maciço no espaldar de jusante (Figura 4).  

Para o planejamento de ações emergências, após a análise dos parâmetros 

geotécnicos e fatores que influênciam na ocorrência de erosão interna, deve-se analisar 

os possíveis mecanismos de falha e o tempo de ocorrência desses mecanismos, afim de 

melhor se preverem o tempo de chegada da onda de inundação e o tempo de evacução as 

poluções de jusante. 
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Figura 4 -Mecanismos de falha de barragens por erosão interna (piping). (A) Colapso por 

alteamento do “piping”; (B) Colapso por instabilização de talude; (C) Colapso por abatimento da crista e 

galgamento da barragem; (D) Colapso por desagregação do maciço no espaldar de jusante.  

Fonte: Adaptada de Fusaro et al., 2017. 

Dentre os mecanismos de instabilização da barragem por perda de resistência, 

destaca-se a liquefação a qual ocorre devido à perda de resistência ao cisalhamento do 

material, induzido por acréscimos de poropressão, podendo ser de natureza estática ou 

dinâmica (RAFAEL, 2012). “A liquefação estática ocorre em carregamentos sob 

solictação não drenada, causando a geração de excessos de poropressão que podem 

induzir a liquefação do material, esse fenômeno tende a ocorrer em rejeitos de mineração 

granulares e/ou finos não plásticos dispostos hidraulicamente formando camadas de 

material de baixa densidade com alto grau de saturação e que recebem a aplicação de 

carregamentos não-drenados”(RAFAEL, 2012, p.34 ). 

Uma possível justificativa da associação entre o fênomeno de liquefação e o 

método construtivo de alteamento de montante pode vir do fato de que, alteamentos de 

montante quando construídos com velocidade excessiva tendem a induzir a liquefação 

estática. Enquanto a liquefação dinâmica já ocorre sobre condições de sismos e vibrações 

(RAFAEL, 2012).  

Conforme Valerius (2014), “se a tendência do material que foi submetido a esse 

carregamento for a de se contrair (material fofo), e se a permeabilidade do material for 

muito baixa, esse processo de carga ocorrerá em condições praticamente não drenadas. O 

aumento repentino na poropressão pode causar o fenômeno de liquefação, onde o material 

liquefeito flui na forma de um líquido viscoso, resultando eventos catastróficos”. 
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Posto de forma sintética as definições dos modos de falha mais recorrentes em 

barragens de rejeito, neste ponto são citadas algumas pesquisas de revisão dos casos 

históricos, as quais apontam os principais modos de falha de barragens no mundo.  

Autores como Blight e Fourie (2003) em uma revisão sobre falhas em barragem 

de rejeitos e aterros de resíduos sólidos, mostraram que os principais modos de falha de 

barragem são causadas por falta de estabilidade dos taludes, terremotos e overtopping, 

respectivamente. Sete anos depois Azam e Li (2010) mostram que as causas de falhas em 

barragens de rejeitos estão relacionadas com mudança no tempo (clima), má gestão da 

barragem e infiltração no maciço da mesma.  

A importância de se realizar análises prévias na barragem com o objetivo de 

determinar as possíveis condições de falha são fundamentais para a compreensão e a 

avaliação da emergência (FEMA, 2004). Saber se as falhas se darão de forma lenta, rápida 

ou praticamente instantânea, possibilita a estimativa do tempo disponível para resposta, 

variável fundamental para o sucesso das ações contigenciais. 

2.4.Histórico de rupturas envolvendo barragens de rejeito: mundo e Brasil 

Conforme Ávila (2015), ocorrem cerca de dois “acidentes” graves por ano no 

mundo envolvendo barragens de rejeito e um fato que merece atenção é que as causas 

desses “acidentes” incluem situações já solucionadas pelas tecnologias e práticas de 

engenharia disponíveis (ICOLD/CIGB, 2001; ÁVILA, 2015), mostrando que a falha está 

principal está na adoção e fiscalização de procedimentos de segurança envolvendo essas 

estruturas. 

Outro fator que é citado por CIGB/ICOLD e UNEP/PNUE (2001) e Souza, (2019) 

como um dos principais condicionadores de falhas nas barragens de rejeito é a falta de 

informações de projeto e conhecimento dessas na construção dos alteamentos. Sabe-se 

que a construção de uma barragem de rejeito pode ser lenta e abranger muitas mudanças 

de pessoal técnico e em alguns casos até de proprietário das empresas, e a falta de 

compartilhamento de dados e informações, podem levar a graves erros construtivos e 

operacionais na barragem, podendo levá-la a um evento de falha extremo como seu 

rompimento (LUMBROSO et al., 2019; SOUZA JR., 2019). 

Muitos eventos não são relatados ou apresentam informações precárias. Isso, 

prejudica o entendimento das causas das falhas nas barragens e assim a melhoria das 

regulamentações de segurança (AZAM e LI, 2010). 
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Com o objetivo de reverter esse quadro, diversas diretrizes sobre as questões de 

segurança de barragens vêm sendo publicados pela Comissão Internacional de Grandes 

Barragens (CIGB) e outros comitês e associações “barrageiras”, no sentido da 

conscientização dos proprietários e operadores na adoção dos procedimentos de 

segurança. Essas diretrizes foram propostas a fim de se evitar acidentes envolvendo 

barragens e seus desastrosos danos.   

No Quadro 1 seguem os principais “acidentes” com mortes envolvendo barragens 

de rejeito que a âmbito mundial e alguns de seus impactos a partir de 1965.  Os 

“acidentes” listados no Quadro 1 datam a partir 1965, pois um dos “acidentes” mais 

antigos com número significativo de mortes e que se tem registro data daquele ano. 

Quadro 1 - Acidentes com mortes envolvendo barragens de rejeito a âmbito mundial  

 

(continua) 

Ano Barragem Proprietário País Número de mortes e 

outros impactos 

1965 El Cobre Dam Sem informação Chile > 200 

Destruição da vila de El 

Cobre 

1966 Mir Sem informação Bulgária 488 

Destruição da vila de 

Sgorigrad 

1966 Aberfan Merthyr Vale Colliery Reino Unido 144 

1970 Mufulira Sem informação Zâmbia 89 

1972 Buffalo Creek Pittston Coal 

Company 

EUA 125 

Destruição de 500 casas, 

4000 desalojados, e os 

prejuízos materiais 

ascenderam a 50 milhões 

de dólares 

1974 Bafokeng Royal Bafokeng 

Platinum 

Africa do Sul 12 

1978 Arcturus Sem informação Zimbabwe 1 

1981 Ages Sem informação EUA 1 

1985 Stava Prealpi Mineraia Itália 268 

Destruição de 62 prédios. 

1986 Huangmeishan  China 19 

 

1986 

 

Fernandinho 

Itaminas Comércio de 

Minérios S/A 

 

Brasil 

 

7 

1988 Jinduicheng - China 20 

1993 Marsa - Peru 6 

1994 Merriespruit Harmony  África do Sul 17 

Extenso dano material 

1995 Placer  Filipinas 12 

2000 Guangxi Sem informação China 15 (100 desaparecidos) 
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Ano Barragem Proprietário País Número de mortes e 

outros impactos 

2000 Baia Mare Aurul S.A. Romênia  Contaminação dos rios 

Somes/Szamos, afluentes 

do Tisza River e 

envenamento da água de 

mais de 2 milhões de 

pessoas na Hungria 

2001 Rio Verde 

Mineração 

Minerações 

Brasileiras Reunidas 

S/A (MBR) 

(Controlada pelo 

grupo Caemi 

Mineração e 

Metalurgia S/A, que 

pertence à Vale) 

Brasil 5 mortes 

2006 Shangluo  China 17 desaparecidos 

2008 Taoshi Tashan China 254 

Soterramento de casas e 

mercado com 3 andares 

2010 Kolontar Magyar Alumínium 

(MAL)  

Hungria 10 

700 mil metros cúbicos 

de lama resultante do 

processo de fabricação de 

alumina 

2014 Herculano Herculano Mineiração 

Ltda 

Brasil 3 mortos 

2014 Mount Polley Imperial Metals 

Corporation 

Canadá 7,3 milhões de metros 

cúbicos de rejeito de ouro 

e cobre lançados no meio 

ambiente  

2015 Barragem de 

Fundão 

Samarco Mineração 

S.A. (50% BHP 

Billiton, 50% Vale 

S.A. ) 

Brasil 19 mortos 

Destruição do distrito de 

Bento Rodrigues de 

Mariana (MG) e extenso 

dano material e ambiental 

ao longo da bacia do rio 

Doce tendo os sedimentos 

atindido o Oceano 

Atlantico, há 650 km de 

distancia  

2019 Barragem B1 Vale S. A. Brasil 259 mortos e 11 

desaparecidos e 

destruição de grande 

extensão do Rio 

Paraopeba.(250 km) 

 

Fonte: Adaptado de ÁVILA (2015), JACOBI (2015) e CIGB/ICOLD; UNEP/PNUE (2001) e imprensa 

do Brasil.  

O Quadro 1 mostra que a grande parte dos “acidentes” com número significativo 

de mortes acontece nos países “em desenvolvimento”, como China e Brasil. Rico et al. 

(2008) em sua revisão de casos de ruptura de barragens, ao analisar altura e volume das 

barragens que romperam verificou que quanto mais “desenvolvido” é um país, menor é a 

barragem que se rompe, logo os países “em desenvolvimento” estão mais susceptíveis a 

eventos de falhas mais catastróficos. No entanto, essa afirmação deve ser feita com certa 
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ressalva, dado que geralmente barragens de maior porte estão instaladas nos países “em 

desenvolvimento”, o que pode aumentar o risco de ruptura dessas estruturas.  

Dentre os impactos de um rompimento, além das perdas de vida que é um dano 

irreparável, em todos os desastres, a corrente de lama de rejeitos que causa uma extensa 

devastação ambiental, destruindo bens materiais, como edificações, pontes, postes, 

comércios, áreas de plantios, ecossistemas, como destruição de florestas e matas ciliares, 

contaminação e modificações em rios e seus leitos, entre outros. 

Na Figura 5 apresenta-se os principais países do mundo atingidos por 

rompimentos de barragens de rejeito nos últimos 40 anos, destacam-se esses desastres 

devido ao  número significativo de mortes.  

Figura 5 - Países do mundo que registraram rompimento de barragens com número significativo 

de mortes nos últimos 50 anos.     

 

            Fonte: A autora, 2018.  

O Brasil conhecido, por sua riqueza mineral, tem destaque no cenário mundial, e 

conforme IBRAM (2015), em 2014 o país atingiu o valor de US$ 40 bilhões, o que 

representou cerca de 5% do PIB Industrial nacional. O Brasil é o principal produtor de 

nióbio, o segundo produtor de Magnesita, além de outros minerais que têm elevada 

participação na produção mundial, como o manganês, alumínio e ferro (DNPM, 2016). 

Nos últimos anos, o crescimento e o aumento da produção mineral, tem por 

consequência a geração de rejeitos com consequente aumento da demanda de formas 

baratas de tratar e dispor aqueles resíduos, sendo as barragens um dos destinos mais 

adotados.  
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Mesmo com diversos parâmetros legais e normativos voltados para segurança das 

barragens de rejeito, o Brasil tem em seu histórico diversos episódios de ruptura 

envolvendo essas estruturas, como é apresentado no Quadro 2. Essa preocupante 

realidade foi confirmada pelo diretor de fiscalização do DNPM (Departamento Nacional 

de Produção Mineral), Walter Arcoverde, que afirmou que “o volume de acidentes com 

barragens verificado no Brasil está muito acima da média mundial, que é de uma única 

ocorrência de acidentes por ano” (BORGES, 2015). Vale salientar que essa afirmação de 

Borges (2015) se refere a todos as tipologias de barragens. 

Esses episódios de falhas em barragens no Brasil vêm estimulando pesquisas 

acadêmicas e novas posturas empresariais no sentido da aplicação de novos métodos de 

disposição de rejeitos, destacando-se a aplicação de empilhamento drenado e disposição 

de rejeitos em pasta (CBDB, 2012). Além disso, outros países de destaque no setor 

minerário mundial, como a Austrália e a Índia, apresentam poucos registros de acidentes 

envolvendo barragens de mineração, o que demonstra que é possível ser um país 

minerador e garantir minimamente condições de segurança que evitem um número 

expressivo de acidentes (CIGB/ICOLD e UNEP/PNUE, 2001; IBRAM, 2014).  

O Quadro 2 mostra os principais eventos de ruptura de barragens de rejeito no 

Brasil. O principal Estado acometido por esses eventos é o estado de Minas Gerais, que é 

o maior estado minerador do País. Alves (2015) afirma, porém, que fora de Minas Gerais 

quatro barragens romperam nos últimos 12 anos, sendo estas barragens de água. 

Quadro 2 -  Acidentes com barragens de rejeito no Brasil.  

 

Ano Proprietário Barragem Principais danos 

1986 Itaminas Comércio de 

Minérios S/A 

Fernandinho, Rio 

Acima/MG 

7 mortes 

2001 Minerações 

Brasileiras Reunidas 

S/A (MBR) 

Rio Verde, Nova 

Lima/MG 

5 mortes 

2006 Bauminas Mineração, 

antiga Mineração Rio 

Pomba Cataguases 

Mineração Rio Pomba, 

Miraí/MG 

Vazamento de rejeitos 

de Bauxita e interrupção 

no abastecimento de 

água. Além de mais de 

4000 pessoas 

desabrigadas. 

2007 Bauminas Mineração, 

antiga Mineração Rio 

Pomba Cataguases 

Mineração Rio Pomba, 

Miraí/MG 

Vazamento de rejeitos 

de Bauxita e interrupção 

no abastecimento de 

água. 
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Ano Proprietário Barragem Principais danos 

2014 Herculano 

Mineiração Ltda 

Herculano, Itabirito/MG 3 mortes 

2015 Samarco Mineração 

S.A. 

Fundão, Mariana/MG 19 óbitos, 8 

desaparecidos 600 

desalojados, interrupção 

do abastecimento de 

água de, poluição do Rio 

Doce e toda sua bacia 

até o mar no estado do 

Espirito Santo, 

interrupção da atividade 

pesqueira e afetação ao 

turismo em 

Regência/ES. 

2019 Vale S.A. B1, Brumadinho/MG 259 mortes e 11 

desaparecidos1 

Fonte: A autora adaptado de ÁVILA (2015) e ALVES (2015)  

Nota: (1) Número divulgado pela Polícia Civil em 13/11/2019 

Nos últimos 20 anos (2000 a 2020), o Brasil registrou oito desastres (barragens de 

água e de rejeitos) (Figura 6), que se destacaram pelo número de fatalidades, sendo o 

rompimento da barragem de rejeitos de mineração B1, ocorrido em janeiro de 2019 na 

cidade de Brumadinho no Estado de Minas Gerais, o desastre mais severo com 259 mortes 

confirmadas até a data de execução deste trabalho. 

Figura 6 – Perdas de vidas humanas acumuladas nos últimos desastres com barragens de água e rejeito no 

Brasil nas últimas décadas. 

Fonte: A autora, 2019. 
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A análise histórica de casos de barragens de rejeito aponta para práticas de gestão 

e operacionais precárias de gestão e operação, muitas vezes impulsionadas pela busca de 

maiores retornos financeiros, o que leva os administradores das minas a comprometer a 

segurança das barragens de rejeitos (SANTAMARINA et al., 2019). Nos dois últimos 

desastres ocorridos com barragens de rejeito no Brasil, o desastre com a barragem de 

Fundão, em novembro 2015 e o desastre com a barragem B1 em janeiro de 2019, ambas 

construídas pelo método de montante e as causas ainda em investigação dos desastres 

apontam para falhas no monitoramento e operação das estruturas (LUMBROSO et al., 

2019).  

Além dos danos a vida, a ruptura de uma barragem de rejeitos lança grandes 

quantidades de resíduos no ecossistema, podendo causar danos ambientais de difícil 

reparação. Os últimos desastres envolvendo barragens de rejeitos correspondem a um 

volume acumulado de rejeitos lançados de cerca de 39,2 milhões de metros cúbicos de 

rejeitos, como mostrado na Figura 7, (SÁNCHEZ et al., 2018).  

Figura 7 – Volume acumulado de rejeitos lançados nos últimos desastres com barragens de rejeitos no 

Brasil nas últimas décadas. 

Fonte: A autora, 2019. 

Ávila (2015) alerta para o fato de que a demanda crescente por bens minerais, 

resulta no crescimento dos volumes de rejeito e consequentemente das barragens, 

aumento da altura das barragens (maior probabilidade de ruptura) e aumento do volume 
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do reservatório (maior potencial de dano). Assim, faz-se necessário um aprimoramento 

da Gestão de Risco e Segurança de barragens, de modo a garantir um crescimento 

econômico concomitante com a precaução e prevenção de situações de emergência. 

2.5. Aspectos de Segurança de Barragens: Gestão de Riscos e Emergências  

A segurança de uma barragem pode ser definida como uma “condição que vise 

manter a sua integridade estrutural e operacional e a preservação da vida, da saúde, da 

propriedade e do meio ambiente” (BRASIL, 2010). Intrínseco a essa definição observa-

se os aspectos sociais, ambientais e econômicos, mostrando que os impactos das 

barragens ultrapassam os limites empresariais e devem ser tratados de forma transparente 

e responsável.  

Ao se falar de segurança, é importante explorar a definição e conceitos associados 

ao risco. O risco pode ser definido, conforme a Política Nacional de Segurança de 

Barragens (PNSB), como “a probabilidade e severidade de um efeito adverso para a 

saúde, para a propriedade ou para o meio ambiente. O risco é estimado por expectativas 

matemáticas das consequências de um evento adverso. ” (BRASIL, 2002). 

Quando se trata de barragens, o risco é intrínseco, exigindo assim uma gestão 

precisa e prudente de modo a garantir a segurança e evitar eventos de falhas. Diversos 

países do mundo, como Estados Unidos, Reino Unido, Holanda e China, utilizam o 

gerenciamento de riscos para tomadas de decisões de segurança desde 1960 (FEMA, 

2015).  

Almeida (1997, p. 14) define Gestão do Risco como: 

 “A aplicação de metodologias de resposta aos problemas de segurança 

integrada da barragem e do vale envolvendo, a necessidade de avaliação e 

manutenção de níveis de risco, quer na fase do projeto, quer nas fases de 

construção e exploração, de mitigar danos e de promover a proteção nos vales, 

face á inevitabilidade e uma segurança não absoluta ou sujeita a incertezas. ”  

O gerenciamento dos riscos contempla três etapas, a avaliação dos risco, a qual 

avalia os possíveis modos e consequências de falhas, a elaboração de um plano de 

gerenciamento de riscos visando a reduzir os riscos por meio de projeto ou operações e a 

elaboração de um plano de contingência para desenvolver ações de respostas a eventuais 

falhas (CIGB/ICOLD e UNEP/PNUE, 2001). 

Dentro do gerenciamento do risco, a etapa do planejamento de contingência faz-

se necessária em casos de eventuais falhas na barragem que se desdobrem em situações 

reais de emergência. Nesse contexto, conceitua-se emergência como sendo a “situação 
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anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o 

comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. ” 

(BRASIL, 2010, p. 11). Essa definição da Defesa Civil remete ao termo desastre, 

recorrentemente usado em eventos extremos envolvendo barragens.  

Desastre pode ser definido como “resultado de eventos adversos, naturais ou 

provocados pelo homem, sobre um ecossistema (vulnerável), causando danos humanos, 

materiais e/ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais” (CASTRO, 

1998, p. 52). Ainda conforme Castro (2010), um desastre pode ser classificado quanto a 

sua origem como desastre natural, antrópico ou misto. Quando causado por fatores 

antrópicos, o desastre pode receber ainda a denominação de desastre tecnológico.  

Baum e Fleming (1983) separaram o conceito de desastres naturais do conceito de 

desastre tecnológicos (originalmente denominado de catástrofes tecnológicas pelos 

autores). Conforme os autores, os desastres tecnológicos são causados por falhas na 

tecnologia, logo estão diretamente ligados a atividade antrópica, muitas das vezes não 

previsíveis. A falta de previsibilidade leva a pouco tempo para evacuação.  

Conforme o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, o desastre 

tecnológico é uma perturbação grave desencadeada por um perigo antrópico que acarreta 

danos materiais, econômicos ou perdas ambientais, que excedem a capacidade dos 

atingidos (UNDP, 2004). Este conceito mostra as dimensões de afetação de um desastre 

tecnológico, inclusive perdas ambientais e a questão da resiliência do ambiente. 

Posto essas definições de desastre, vê-se claramente que um evento de 

rompimento de uma barragem se trata de um desastre tecnológico. Baum e Fleming, 

(1983) afirmam que desastres tecnológicos podem causar o lançamento de substâncias no 

ambiente, muitas das vezes tóxicas, gerando um severo dano ambiental. Rompimento de 

barragens de rejeitos, evidenciam claramente essa característica, tornando-se muitas das 

vezes desastres ambientais devido ao impacto dos rejeitos lançados nas áreas atingidas, o 

desastre da barragem de Ajka em Kolontar na Hungria é um exemplo. Destaca-se ainda 

que o tipo do rejeito pode acarretar em danos mais ou menos severos, por exemplo um 

rejeito de processamento de bauxita pode ser considerado quimicamente mais danoso do 

que um rejeito de minério de ferro. 

Posto isso, verifica-se que o gerenciamento do risco de uma barragem deve estar 

sempre relacionado com o gerenciamento de emergências. Balbi (2008) propõe um ciclo 

de gerenciamento de risco e emergências (Figura 8), o qual mostra de forma clara as 

etapas envolvidas no gerenciamento e quais ações devem ser executadas em cada etapa. 
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O ciclo considera três estágios temporais com relação ao risco e as emergências: 

a mitigação, etapa que antecede a emergência; a resposta, etapa a qual a emergência está 

ocorrendo; e a recuperação, etapa posterior a emergência. Destaca-se que os 

investimentos de segurança devem se concentrar principalmente na etapa de mitigação, 

adotando-se novas tecnologias e boas práticas em medidas de prevenção e preparação.  

As principais medidas preventivas estão atreladas as inspeções e instrumentação 

da barragem, visando um monitoramento mais eficaz e em tempo real da estrutura. Dada 

a concepção de que não existe risco zero, somadas as medidas de prevenção, as medidas 

de preparação a uma eventual emergência são indispensáveis. O Plano de Ação 

Emergencial (PAE), que será tratado adiante, é um dos documentos que pertence a etapa 

de preparação. Neste documento são materializadas as ações e medidas a serem tomadas 

na emergência com o propósito de reduzir os danos decorrentes dessa situação. 

Figura 8 - Ciclo de gerenciamento de risco e emergências. 

 

. Fonte: Balbi, 2008. 

2.6. Destaques da Política Nacional de Segurança de Barragens 

Estabelecida no Brasil em 20 de setembro de 2010, a Política Nacional de 

Segurança de Barragens (PNSB) foi regulamentada pela Lei Federal 12.334/2010 e tem 

por objetivo garantir o cumprimento dos padrões de segurança de barragens a fim de 

reduzir a ocorrência eventos de ruptura e seus efeitos, além de regulamentar as ações e 
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padrões de segurança (BRASIL, 2010). Essa lei é aplicada para barragens que tenham no 

mínimo umas seguintes características:  

▪ Altura do maciço maior ou igual a quinze metros; 

▪ Capacidade total do reservatório maior ou igual a três milhões de metros 

cúbicos. 

Considerando que o reservatório contenha resíduos perigosos e categoria de dano 

potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, sociais, ambientais ou de 

perda de vidas humanas. A classificação das barragens quanto ao risco e quanto ao dano 

é descrita no item 2.6.1, o qual irá tratar dos instrumentos da PNSB. 

2.6.1. Instrumentos da PNSB 

A PNSB estabelece sete instrumentos fundamentais para garantir sua efetividade. 

Conforme o capítulo IV, art. 6° são eles: 

“I - o sistema de classificação de barragens por categoria de risco e por dano 

potencial associado;  

II - o Plano de Segurança de Barragem;  

III - o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB);  

IV - o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (SINIMA);  

V - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental;  

VI - o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais;  

VII - o Relatório de Segurança de Barragens. ” (BRASIL, 2010a) 

Na presente pesquisa será dada maior atenção aos instrumentos I e II. No entanto   

ressalta-se que os demais instrumentos, como o SNISB, SINIMA, o Relatório de 

Segurança de Barragens são amplamente utilizados. Os dois primeiros, utilizados pelas 

agências reguladoras e empreendedores e o último é disponibilizado no formato digital 

para qualquer cidadão que queira acessá-lo.  

 O instrumento I refere-se aos sistemas de classificação de barragens por categoria 

de risco e por dano potencial associado. Conforme a Lei 12.334/2010 “As barragens serão 

classificadas pelos agentes fiscalizadores, por categoria de risco, por dano potencial 

associado e pelo seu volume, com base em critérios gerais estabelecidos pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)” (BRASIL, 2010a). Assim sendo a Agência 

Nacional de Mineração (ANM) e outros órgãos afins, como Agência Nacional de Águas 

(ANA) e secretarias estaduais de meio ambiente, são responsáveis pela fiscalização e 
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critérios de classificação das barragens. Nesta pesquisa destaca-se o Instrumento I da 

PNSB, pois a classificação da barragem determina se esta é passível ou não à exigência 

de documentos, como o PAE, e ainda determina com qual frequência esta barragem 

deverá ser fiscalizada.  

A Lei Federal n°12. 334, de 2010, atribuí em seu art. 7º a competência de 

estabelecer critérios gerais de classificação das barragens por categoria de risco, dano 

potencial associado e volume ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH). 

Assim sendo, em 10 de julho de 2012, no comprimento de suas atribuições o CNRH 

estabeleceu a Resolução nº 143/2012. 

Em seu artigo 4º, a Resolução nº 143, apresenta os critérios gerais (Anexo A), para 

classificar as barragens quanto aos riscos, que é uma classificação das barragens de acordo 

com aspectos da própria barragem que possam influenciar na possibilidade de ocorrência 

de acidente. 

Essa definição de risco apresentada pela legislação pode ser considerada 

simplificada e não contemplar todos os aspectos envolvidos na definição do risco. Nesse 

sentido, apresenta-se a definição quali-quantitiva do risco adaptada de Menescal et al. 

(2001) por Espósito e Duarte (2010) para aplicação em barragens de rejeito, a qual 

definem o Risco Potencial através de um equação matemática que envolve três fatores, a  

Periculosidade (P), a Vulnerabilidade (V) e a Importância Estratégica (I), conforme 

verifica-se na Equação (I). 

Equação 1-  𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑃𝑅) =  
(∑ 𝑃+∑ 𝑉)

2
 × 𝐼 

Segundo Duarte (2008), a periculosidade representa as características técnicas da 

barragem, como tipo de barragem, tipo de fundação, dimensão, capacidade e vazão de 

projeto.  

A vulnerabilidade refere-se ao estado das condições atuais da barragem, 

considerando fatores como “tempo de operação, existência de projeto “as built”, 

confiabilidade das estruturas vertedouras, tomada d’água, percolação, deformações e 

deterioração dos taludes”(DUARTE, 2008). 

 Observa-se que a definição de risco adotada pela legislação considera os fatores 

avaliados na determinação da periculosidade e da vulnerabilidade. Em contrapartida, a 

Importância Estratégica é estabelecida a partir de critérios técnicos, econômicos, 

ambientais e sociais, considerando o volume da barragem, a população a jusante e custos 

de recuperação de um eventual desastre.  
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Este último fator, está intimamente relacionado com os critérios que a legislação 

utiliza para definir o Dano Potencial da barragem, como verifica-se no artigo 5° da 

referida resolução. Os critérios utilizados para a classificação quanto ao Dano Potencial 

são descritos a seguir: 

I - existência de população a jusante com potencial de perda de vidas humanas; 

II - existência de unidades habitacionais ou equipamentos urbanos ou 

comunitários; 

III - existência de infraestrutura ou serviços; 

IV - existência de equipamentos de serviços públicos essenciais; 

V - existência de áreas protegidas definidas em legislação; 

VI - natureza dos rejeitos ou resíduos armazenados; e 

VII - volume. 

A classificação quanto ao volume feito pela Resolução nº143 se desmembra em 

dois tipos, a classificação de barragens para disposição de rejeito mineral e/ou resíduo 

industrial e a classificação de barragens para acumulação de água. No Anexo B segue as 

classificações quanto ao volume conforme o tipo de material acumulado.  

A análise dos parâmetros para classificação se dá por um sistema de pontuação de 

cada critério e posteriormente em um somatório dessa pontuação, como pode-se verificar 

nos Anexos I e II da Resolução nº 143/2012. O Anexo C exemplifica a classificação da 

Resolução. A pontuação quanto a classificação por volume está contida dentro da 

pontuação por Dano Potencial.  

Por existir uma dependência direta entre a classificação da barragem, a sua 

periodicidade de atualização, seu conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do Plano 

de Segurança de Barragem, teve-se que normatizar a classificação de barragens afim de 

sistematizar de uma melhor forma essas ações. Dessa maneira, antecedendo a 

Classificação criada pela Resolução nº 143/2012 do CNRH, a Agência Nacional de Águas 

(ANA) em sua Resolução nº 91 de 02 de abril de 2012, elaborou uma Matriz de Risco e 

Dano Potencial associado (Anexo D) com o propósito de classificar as barragens a serem 

fiscalizadas pela ANA.   

Em setembro de 2012, o DNPM em sua Portaria nº 416, adotou também a Matriz 

de Risco e Dano Potencial para fins de classificação das Barragens de Mineração, no 

entanto o Departamento realizou algumas adaptações à referida Matriz, como apresentado 

no (Anexo D). Após 5 anos, o DNPM, em sua Portaria nº 70.389/2017, atualizou a Matriz 
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de Classificação de categoria de Risco e Dano Potencial Associado, como apresentado no 

Anexo D. Para auxiliar na classificação da barragem quanto ao Dano Potencial 

Associado, o DNPM, a partir da publicação da portaria 70.389/2017, exige a apresentação 

de mapa de inundação (DNPM, 2017).   

Em ambas portarias e resoluções, a classificação da barragem sempre estará 

sujeita a mudança, feita pelo órgão fiscalizador (ANA, ANM ou outros) em caso de 

alteração das características da barragem ou alteração da ocupação do vale a jusante.  

Por essa pesquisa ser desenvolvida no Estado de Minas Gerais, cita-se aqui as 

Deliberações Normativas estaduais as quais regulamentam a classificação de barragens. 

As duas Deliberações Normativas do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) 

que tratam dos critérios de classificação de barragens são, a Deliberação Normativa n° 62 

de 17 de dezembro de 2002 e a Deliberação Normativa n° 87 de 17 de junho de 2005 que 

altera e complementa a primeira 

Os parâmetros para classificação de barragens, conforme essas normas, levam em 

consideração aspectos técnicos da barragem o que se relaciona com a classificação quanto 

ao risco e aspectos ambientais, sociais e econômicos que se relacionam com a 

classificação quanto ao dano potencial, demonstrando consonância entre a 

regulamentação estadual e federal.  

A Deliberação Normativa COPAM nº 62/2002 classifica as barragens em três 

categorias: 

I. Baixo potencial de dano ambiental - Classe I: quando o somatório dos valores 

for menor ou igual a dois (V≤ 2); 

 II. Médio potencial de dano ambiental - Classe II: quando o somatório dos valores 

for maior que dois e for menor ou igual a cinco (2 < V ≤5); 

 III. Alto potencial de dano ambiental - Classe III: quando o somatório dos valores 

for maior que cinco (V > 5). 

Nota-se que os parâmetros usados na classificação da Resolução CNRH nº 143 

são muito semelhantes aos parâmetros usados pelas Deliberações Normativas do Estado 

de Minas Gerais, sendo apenas a primeira mais abrangente e a segunda mais restritiva. 
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O instrumento II, o Plano de Segurança de Barragens (PSB) tem o objetivo de 

auxiliar no planejamento e na gestão da segurança da barragem, além de ser de 

implantação obrigatória pelo empreendedor (DNPM, [S.d.]). O PSB tem um conteúdo 

mínimo exigido pela PNSB, a saber: 

“ I - identificação do empreendedor;  

II - dados técnicos referentes à implantação do empreendimento, inclusive, no 

caso de empreendimentos construídos após a promulgação desta Lei, do projeto como 

construído, bem como aqueles necessários para a operação e manutenção da barragem;  

III - estrutura organizacional e qualificação técnica dos profissionais da equipe 

de segurança da barragem;  

IV - manuais de procedimentos dos roteiros de inspeções de segurança e de 

monitoramento e relatórios de segurança da barragem;  

V - regra operacional dos dispositivos de descarga da barragem;  

VI - indicação da área do entorno das instalações e seus respectivos acessos, a 

serem resguardados de quaisquer usos ou ocupações permanentes, exceto aqueles 

indispensáveis à manutenção e à operação da barragem;  

VII - Plano de Ação de Emergência (PAE), quando exigido;  

VIII - relatórios das inspeções de segurança;  

IX - revisões periódicas de segurança.” (BRASIL, 2010a) 

É importante ressaltar que o PSB deve ser atualizado com certa constância, em 

concordância com os resultados vistos em inspeções de segurança regulares, realizadas 

pelo próprio empreendedor, e nas inspeções especiais e revisões periódicas realizadas 

pelo órgão fiscalizador. A frequência dessas inspeções é arbitrada em função da categoria 

de risco e do dano potencial associado à barragem, nas fases de construção, operação e 

desativação, devendo considerar as alterações das condições a montante e a jusante da 

barragem (BRASIL, 2010a). 

 Neste ponto integra-se os instrumentos I e II, ao mostrar que a classificação da 

barragem é um fator determinante do conteúdo mínimo do seu PSB e sua periodicidade 

de atualização e revisão. Conforme a Resolução nº 91 de 2012 da ANA, em seu artigo 6º, 

todas as Barragens classificadas como Classe A devem apresentar em seu PSB o volume 

referente ao Plano de Ação de Emergencial (PAE) de barragens, o que mostra 

equivalência com a PNSB, que estabelece que o PAE é obrigatório para todas as barragens 

de Alto Dano Potencial associado. O DNPM, nesta mesma linha, exige o PAEBM, para 

todas as barragens de mineração que apresentam Dano Potencial Associado classificado 

como alto, independente da categoria de risco em que as barragens se enquadram.  
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Quanto a periodicidade de revisão, a mesma resolução estabelece para barragens 

Classe A e Classe B, revisão a cada 5 anos; para as barragens Classe C, revisão a cada 7 

anos; e para barragens Classe D e Classe E, revisão a cada 10 anos.  

2.6.2. Revisão da PNSB: Projetos de Lei n° 550 e n° 2.791 de 2019 

As alterações propostas à PNSB com relação ao PAE são significativas do ponto 

de vista do planejamento e na gestão de emergências. Primeiramente destaca-se que o 

órgão fiscalizador determinará a elaboração do PAE independentemente da classificação 

quanto ao risco e dano potencial, entendendo que todas elas se enquadram na PNSB e são 

estruturas que podem representar potencial perigo em casos de emergências. 

Uma outra mudança significativa sobre a integração dos entes envolvidos em uma 

emergência com barragens está no Art.12 inciso 2° da PL 550, onde fica estabelecido que 

os órgãos de proteção e defesa civil bem como a população da área potencialmente afetada 

serão ouvidos na elaboração do PAE, quanto as medidas de segurança e procedimentos 

de evacuação. 

Outras propostas significativas do PL com relação a preparação ao PAE e que 

podem ser consideradas preventivas, por terem de ser implementadas antes do início do 

enchimento da barragem, são as dispostas no inciso terceiro do Art.12 que exige do 

empreendedor que: sejam instalados equipamentos de alerta de emergência e sinalização 

de rotas de fuga e de pontos de encontro; a realização de audiência pública para 

apresentação do PAE, cumprindo uma prática já comum no licenciamento ambiental que 

é de dar publicidade ao documento, promover os treinamentos de evacuação com as 

populações das áreas potencialmente afetadas divulgar à população o contato para 

oferecimentos de denúncias relacionadas à segurança da barragem. 

Além desde projeto do Senado outro projetos e alterações na Política Nacional de 

Segurança de Barragens tramitam no Congresso Federal brasileiro. Destaca-se o Projeto 

de Lei da Câmara dos Deputados n° 2.791 de 2019, que assim como a PL 550 do Senado, 

busca preencher as lacunas na Política de Segurança de Barragem principalmente no que 

diz respeito à identificação das áreas e populações atingidas e ações emergenciais que 

possam minimizar os danos decorrentes de um acidente e desastre envolvendo barragens. 

2.6.3. Políticas Estaduais de Segurança de Barragens  

Apenas os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais possuem uma 

Política Estadual de Segurança de Barragens (PESB). O Estado de Goiás possuí um 



44 
 

projeto de lei afim de instaurar sua PESB e os demais estados, embora não tenham PESB, 

possuem outras normas e regulamentos sobre a segurança de barragens e elaboração de 

PAE, conforme é apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1– Número de barragens que se enquadram na PNSB dos estados brasileiros e regulamentos 

específicos de segurança de barragens e exigência do PAE em cada estado. 

Estados Brasileiros N° de barragens que se 

enquadram na PNSB 

Regulamentos referentes a Segurança de 

Barragem e PAE 

Acre (AC) 58 Portaria IMAC nº 07 de 2017 

Alagoas (AL) 91 Portaria SEMARH nº 492 de 2015 e Portaria 

SEMARH nº 694 de 2016 

Amapá (AP) 23 Portaria IMAP nº 435 de 2018  

Amazonas (AM) 33 -  

Bahia (BA) 427 Portaria INEMA nº 16.481 de 2018  

Ceará (CE) 190 Portaria SRH nº 2747 de 2017 

Distrito Federal (DF) 92 -  

Espírito Santo (ES) 61 Lei Complementar nº 912 de 2019 - Política 

Estadual de Segurança de Barragens 

Goiás (GO) 215 Projeto de Lei n° 762 de 2019  

Maranhão (MA) 84 Portaria SEMA nº 132 de 2017  

Mato Grosso (MT) 324 Resolução SEMA nº 99 de 2017  

Mato Grosso do Sul (MS) 446 Portaria IMASUL n° 99 de 2017 e Portaria 

IMASUL n° 576 de 2017  

Minas Gerais (MG) 571 Lei n° 23.291 de 2019 – Política Estadual de 

Segurança de Barragens 

Pará (PA) 263 Instrução Normativa SEMAS nº 02 de 2018 

Decreto n° 13 de 2019 - Grupo de Trabalho 

de Estudos e Segurança de Barragens no 

Estado do Pará.  

Paraíba (PB) 498 Resolução AESA n° 02 de 2019 

Paraná (PR) 461 Portaria AGUASPARANA nº 46 de 2018  

Pernambuco (PE) 477 Resolução APAC nº 03 de 2017 

Piauí (PI) 38 - 

Rio de Janeiro (RJ) 75 Lei nº 7.192 de 2016 – Política Estadual de 

Segurança de Barragens 

Rio Grande do Norte (RN) 522 Portaria IGARN nº 10 de 2017  

Rio Grande do Sul (RS) 10776 Portaria SEMA n° 136 de 2017 

Rondônia (RO) 137 Portaria GAB/SEDAM n° 379 de 2017  

Roraima (RR) 17 -  

Santa Catarina (SC) 147 -  

São Paulo (SP) 7375 Portaria DAEE nº 3907 de 2015 (reti-

ratificada em 27/06/2017 e Decisão de 

Diretoria CETESB n° 279 de 2015. 

Sergipe (SE) 32 Portaria SEMARH nº 58 de 2017  

Tocantins (TO) 635 Portaria NATURATINS nº 483 de 2017  

Fonte: Adaptado ANA (2018)  

Nota: Siglas - Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC); Secretaria do Estado do Meio Ambiente e 

Recursos hídricos de Alagoas (SEMARH); Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do 

Amapá (IMAP); Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA); Secretaria dos 

Recursos Hídricos (SRH); Secretária Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA); Instituto 

de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL); Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMAS); Agência Executiva de Gestão das Águas (AESA); Agência Pernambucana de 

Águas e Clima (APAC); Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte (IGARN); 

Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA); Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
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Ambiental (SEDAM);  Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE); Companhia Ambiental do 

Estado de São Paulo (CETESB); Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

(SEMARH); Instituto Natureza do Tocantins (NATURATINS). 

 

Por ser a região de estudo da presente pesquisa área importante de Minas Gerais, 

o Quadrilátero Ferrífero, enfatiza-se a legislação específica do estado de Minas Gerais 

relativa às barragens. Devido ao histórico de desastres envolvendo barragens de rejeito, o 

estado de Minas Gerais possuí diversas regulamentações sobre essas estruturas, 

concentradas principalmente nas barragens de rejeito (CBDB, 2012). Dessas 

regulamentações destacam-se as Deliberações Normativas, DN n°62/2002, DN n° 

65/2003, DN 87/2005, DN 124/2008, sendo as Deliberação Normativa COPAM nº 62 e 

n°87 dispõem sobre a classificação de barragens de contenção de rejeitos, de resíduos e 

de reservatório de água em empreendimentos industriais e de mineração no Estado de 

Minas Gerais.” (MINAS GERAIS, 2005). 

Em 2016, o Governo do Estado de Minas Gerais, instituiu na Lei nº 21.972, onde 

são apresentados novos critérios para o licenciamento ambiental no Estado, e em seu 

artigo 29, pode-se dizer que em resposta ao rompimento da barragem de Fundão da 

mineradora Samarco, foi estabelecida a apresentação de Plano de Ação Emergencial e o 

Plano de Comunicação de Risco no licenciamento ambiental de atividade ou 

empreendimento que possa colocar em grave risco vidas humana ou o meio ambiente 

(MINAS GERAIS, 2016). 

Três anos depois, em janeiro de 2019, e novamente frente a ocorrência de mais 

um desastre envolvendo barragem de mineração, é publicada a Lei n° 23.291 de 2019, 

que instituí a Política Estadual de Segurança de Barragens do Estado de Minas Gerais.  A 

Política já inclui no Licenciamento a obrigatoriedade do Plano de Ação Emergencial na 

obtenção da Licença de Instalação e do estudo de inundação e mapas das áreas atingidas 

na obtenção da Licença de Operação (MINAS GERAIS, 2019).  

2.7.Plano de Ação Emergencial 

Um dos documentos que deve integrar o PSB (instrumento II da PNSB), quando 

determinado pelo órgão fiscalizador, é o Plano de Ação Emergencial (PAE). O PAE 

define as ações que devem ser cumpridas pelo empreendedor da barragem em caso de 

emergência, assim como a identificação dos agentes a serem notificados desse evento. A 

FEMA (2013) define o PAE como “um documento formal que identifica possíveis 

condições de emergência em uma barragem e especifica as ações a serem seguidas para 

minimizar a perda de vidas e danos à propriedade. ”  
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Conforme se vê na definição da FEMA (2013), as ações e medidas estabelecidas 

no PAE buscam justamente garantir a segurança dos possíveis entes afetados em um 

possível evento de emergência, desde prioritariamente a segurança das populações a 

jusante da barragem, bem como dos bens ambientais, patrimoniais e econômicos. 

Assim como o PSB, o PAE deve ser atualizado e executado periodicamente de 

modo a garantir a efetividade do plano durante a vida útil da barragem e principalmente 

quando ele for colocado em prática, de modo de reduzir os danos que uma possível 

emergência poderia causar.  

O PAE deve contemplar no mínimo os seguintes itens, conforme o artigo 12 da 

Lei 12.334/2010: 

I - identificação e análise das possíveis situações de emergência;  

II - procedimentos para identificação e notificação de mau funcionamento ou de 

condições potenciais de ruptura da barragem;  

III - procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situações de 

emergência, com indicação do responsável pela ação;  

IV - estratégia e meio de divulgação e alerta para as comunidades potencialmente 

afetadas em situação de emergência. (BRASIL, 2010a) 

Ao comparar a legislação brasileira com o Guia Diretrizes Federais para 

Planejamento de Ações de Emergência para Barragens dos Estados Unidos vê-se que há 

um padrão de itens mínimos para o Planos de Ação de Emergencial. Geralmente todo 

PAE contém fluxogramas de notificação, processo de resposta e responsabilidades, 

atividades de preparação (mapas de inundação etc.) (FEMA, 2013). 

No Reino Unido por sua vez, a Agência Ambiental é responsável pela aquisição e 

análise do conteúdo do Reservoir Flood Plan, um documento similar ao PAE, o qual é 

subdividido em outros três volumes, a Avaliação de Impactos decorrentes da falha na 

barragem, um Plano interno (chamado originalmente de “on-site” plan) de 

responsabilidade do empreendedor e um Plano externo (nome original “offsite” plan) de 

responsabilidade das entidades Defesas Civil (DEFRA, 2008). 

Em Portugal, também existem dois Planos de Ação de Emergências, um interno 

de responsabilidade de execução do empreendedor e um externo, de responsabilidade do 

órgãos de Proteção Civil (ANPC e INAG, 2009). Pode-se fazer uma analogia dos Planos 

de Emergência de Portugal com a prática atual do Brasil, onde o Plano de Emergência 

Interno seria equivalente ao PAE e o Plano de Emergência Externo seria o equivalente 

aos Planos de Contingência (PLANCON), elaborados e executados pelos organismos de 

Proteção e Defesa Civil. 
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Mesmo não sendo citado explicitamente, é no item de preparação a emergência 

que estão os principais estudos e informações para a execução do Plano de Ação 

Emergencial. Neste item estão inseridos o estudo e o mapa de inundação (ou estudo de 

dam break) capazes de identificar as áreas a jusante impactadas por um evento de falha 

na barragem (BERNEDO et al., 2011; DAY, 2016).  

Destaca-se que na legislação federal brasileira assim como mundialmente não 

existe uma padronização metodológica para se definir quais comunidades serão 

potencialmente afetadas por rompimento, ficando a cargo dos responsáveis técnicos pelo 

estudo de inundação (dam break) definir a metodologia. Mais detalhes sobre esse item do 

PAE serão descritos nos itens 2.8 e 2.9. 

Por fim, o parágrafo único do artigo 12 da PNSB traz uma informação importante 

a respeito do local onde deve-se encontrar os PAE. Segundo a PNSB o documento “deve 

estar disponível no empreendimento e nas prefeituras envolvidas, bem como ser 

encaminhado às autoridades competentes e aos organismos de defesa civil. ” (BRASIL, 

2010a). Tal dispositivo permite reafirmar a importância do envolvimento conjunto de 

diversos entes nas situações de emergência e responsabilidades de execução das medidas 

contingenciais definidas no plano. 

Entendendo a importância da segurança das barragens de mineração, o extinto 

DNPM, atual ANM, conta desde 2012 com portarias que regulamentam o Plano de Ação 

de Emergência para Barragens de Mineração – PAEBM, definido pelo próprio órgão, 

como: 

“documento técnico e de fácil entendimento elaborado pelo 

empreendedor, no qual estão identificadas as situações de emergência em 

potencial da barragem, estabelecidas as ações a serem executadas nesses casos e 

definidos os agentes a serem notificados, com o objetivo de minimizar danos e 

perdas de vida;”(DNPM, 2017, p.7). 

Observa-se que o dano ambiental está implícito nessa definição. A primeira 

Portaria (n° 426) publicada em 3 de dezembro de 2012, criou o Cadastro Nacional de 

Barragens de Mineração e ainda dispõe sobre o Plano de Segurança, Revisão Periódica 

de Segurança e Inspeções Regulares e Especiais de Segurança das Barragens de 

Mineração em concordância com a Política Nacional de Segurança de Barragens. Além 

disso, em seu artigo 8º, inciso 1º, a Portaria 426/2012 estabelece que quando se tratar de 

barragens com Dano Potencial Associado Alto, ou em qualquer caso, a critério do DNPM, 
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o Plano de Segurança da Barragem deverá, ainda, ser composto pelo volume V, referente 

ao Plano de Ação de Emergência. 

Em 09 de dezembro de 2013, o DNPM publicou a Portaria n° 526, e nesta é 

estabelecida a periodicidade de atualização e revisão, a qualificação do responsável 

técnico, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do Plano de Ação de Emergência 

das Barragens de Mineração (PAEBM). Na Portaria de 2013 o PAE de barragens de 

mineração ganha sua nomeação própria de PAEBM.  

Em seu artigo 5º a Portaria n° 526, estabelece os itens que devem estar 

minimamente no PAEBM. São eles: 

“I- informações gerais da barragem; 

II- procedimentos preventivos e corretivos a serem adotados em situações de 

emergência; 

III- detecção, avaliação e classificação da situações de emergência; 

IV- fluxograma e procedimentos de notificação com os telefones, quando for o 

caso, dos envolvidos associados; 

V- responsabilidades gerais no PAEBM; 

VI- análise do estudo de cenários compreendendo os possíveis impactos a 

jusante resultantes de uma hipotética ruptura de barragem, com seu associado 

mapa de cenários georreferenciado; e 

VII- anexos e apêndices.” (DNPM, 2013, p.3) 

Ressalta-se que ambas portarias, a n° 416 e a n° 526, foram revogadas sendo 

substituídas pela Portaria nº 70.389 promulgada em 17 de maio de 2017. Esta foi criada 

pelo DNPM com finalidade de aperfeiçoar e efetivar as ações e procedimentos de 

segurança das barragens de mineração. Conforme o DNPM a referida Portaria altera, 

integra e substitui as portarias nº416/2012 e nº 526/2013, no trecho a seguir pode-se 

verificar o que a nova portaria estabelece:  

“Cria o Cadastro Nacional de Barragens de Mineração, o Sistema 

Integrado de Gestão em Segurança de Barragens de Mineração e estabelece a 

periodicidade de execução ou atualização, a qualificação dos responsáveis 

técnicos, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do Plano de Segurança 

da Barragem, das Inspeções de Segurança Regular e Especial, da Revisão 

Periódica de Segurança de Barragem e do Plano de Ação de Emergência para 

Barragens de Mineração, conforme art. 8°, 9°, 10, 11 e 12 da Lei n° 12.334 de 

20 de setembro de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de 

Barragens - PNSB.” (DNPM, 2017, p.1) 
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Nesta nova portaria é dada maior atenção a instrumentos e procedimentos 

preventivos aos riscos e danos associados às barragens. Um desses instrumentos é o 

Sistema Integrado de Gestão em Segurança de Barragens de Mineração onde os 

empreendedores proprietários de barragens de mineração são responsáveis em prestar 

informações sobre as inspeções periódicas das estruturas da barragem com frequência 

quinzenal e apresentar as Declarações de Condição de Estabilidade com frequência 

semestral (DNPM, 2017).  

Além do Sistema, a criação do Cadastro Nacional de Barragens de Mineração é 

outro instrumento preventivo que facilita a atualização periódica dos dados referentes as 

barragens. Com estes dois instrumentos a classificação das barragens será sempre 

atualizada de modo a adequar os procedimentos de segurança da mesmo com sua classe 

correspondente.  

Observa-se também no artigo 9º dessa portaria, uma mudança favorável na 

obrigatoriedade do volume V do Plano de Segurança de Barragem (PSB). Esse volume 

correspondente ao Plano de Ação de Emergencial de Barragens de Mineração (PAEBM) 

é, conforme a PNSB, exigido para todas as barragens classificadas como tendo Dano 

Potencial Associado alto. O DNPM, em exercício de suas atribuições, determinou que 

além das barragens de mineração de Dano Potencial Associado alto, o PAEBM será 

também exigido para barragens com Dano Potencial médio, quando “o item existência de 

população a jusante atingir 10 pontos ou o item impacto ambiental atingir 10 pontos” 

(DNPM, 2017). 

A Portaria estabelece também Revisões Periódicas de Segurança de Barragem 

(RPSB), estas têm sua frequência determinada conforme a categoria de Dano Potencial 

Associado. A cada RPSB, o PAEBM deve ser revisado e conforme o parágrafo único do 

artigo 33, esta revisão “implica reavaliação das ocupações a jusante e dos possíveis 

impactos a ela associado, assim como atualização do mapa de inundação” (DNPM, 2017).  

Destaca-se também na Portaria, no que se refere aos PAEBM, a definição clara 

das responsabilidades no Plano de Ação Emergencial. Na seção III, artigo 34, são listadas 

diversas ações de responsabilidade do empreendedor proprietário da barragem, dentre 

essas ressaltam-se as ações III, IV e XXI, que são respectivamente de uma forma 

resumida: 

• Promover treinamentos internos; 

•  Apoiar e participar de simulados de situações de emergência realizados em 

conjunto com prefeituras, organismos de defesa civil, equipe de segurança da 
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barragem, demais empregados do empreendimento e a população compreendida 

na Zona de Autos salvamento (ZAS)3; 

• Instalar, nas comunidades inseridas na ZAS, sistema de alarme, contemplando 

sirenes e outros mecanismos de alerta adequados ao eficiente alerta na ZAS. 

Conforme o Anexo II da Portaria, o conteúdo do PAEBM, em concordância com 

o exigido pela PNSB, em seu nível de detalhamento deverá seguir:  

“1. Apresentação e objetivo do PAEBM; 

2. Identificação e contatos do Empreendedor, do Coordenador do PAE 

e das entidades constantes do Fluxograma de Notificações; 

3. Descrição geral da barragem e estruturas associadas; 

4. Detecção, avaliação e classificação das situações de emergência em 

níveis 1, 2 e/ou 3; 

5. Ações esperadas para cada nível de emergência. 

6. Descrição dos procedimentos preventivos e corretivos; 

7. Recursos materiais e logísticos disponíveis para uso em situação de 

emergência: 

8. Procedimentos de notificação (incluindo o Fluxograma de 

Notificação) e Sistema de Alerta; 

9. Responsabilidades no PAEBM (empreendedor, coordenador do 

PAE, equipe técnica e Defesa Civil); 

10. Síntese do estudo de inundação com os respectivos mapas, 

indicação da ZAS e ZSS assim como dos pontos vulneráveis potencialmente 

afetados; 

11. Declaração de Encerramento de Emergência, quando for o caso; 

12. Plano de Treinamento do PAE; 

13. Descrição do sistema de monitoramento utilizado na Barragem de 

Mineração; 

14. Registros dos treinamentos do PAEBM; 

15. Relação das autoridades competentes que receberam o PAEBM e os 

respectivos protocolos; ”(DNPM, 2017, p. 34) 

16. Relatório de Causas e Consequências do Evento em Emergência 

Nível 3, contendo, no mínimo: a) Descrição detalhada do evento e possíveis 

causas; b) Relatório fotográfico; c) Descrição das ações realizadas durante o 

evento, inclusive cópia das declarações emitidas e registro dos contatos 

efetuados, conforme o caso; d) Em caso de ruptura, a identificação das áreas 

 
3 Zona de Autossalvamento (ZAS): “região do vale à jusante da barragem em que se considera que os avisos 

de alerta à população são da responsabilidade do empreendedor, por não haver tempo suficiente para uma 

intervenção das autoridades competentes em situações de emergência, devendo-se adotar a maior das 

seguintes distâncias para a sua delimitação: a distância que corresponda a um tempo de chegada da onda 

de inundação igual a trinta minutos ou 10 km.” DNPM (2017) 
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afetadas; e) Consequências do evento, inclusive danos materiais, à vida e à 

propriedade; f) Proposições de melhorias para revisão do PAEBM; g) 

Conclusões do evento; e h) Ciência do responsável legal pelo empreendimento.” 

(DNPM, 2017, p.31) 

Vê-se, portanto, que a Portaria já avança nas exigências relativas a previsão das 

áreas atingidas por meio do Estudo de Inundação (dam break). Outro procedimento 

preventivo imprescindível estabelecido pelo DNPM no artigo 7º desta portaria foi a 

exigência da implementação de um Sistema de Monitoramento de Segurança da 

Barragem, onde a complexidade do monitoramento dependerá da classificação em DPA 

da barragem de mineração (DNPM, 2017). 

Logo após o desastre da barragem B1 em Brumadinho, a ANM, publicou de forma 

extraordinária a Resolução n° 4 em fevereiro de 2019, a qual veio estabelecer medidas 

cautelares que assegurassem a estabilidade das barragens de mineração, em especial as 

de montante. Em agosto do mesmo ano, após uma revisão a resolução foi republicada, 

como Resolução ANM n° 13/2019. 

Dentre as principais medidas cautelares estabelecidas pela resolução destaca-se a 

descaracterização de todas as estruturas construídas pelo método de alteamento de 

montante em função do volume da barragem, como descrito nas transcrições a seguir: 

“Com vistas a minimizar o risco de rompimento, em especial por liquefação, das 

barragens alteadas pelo método a montante ou por método declarado como desconhecido, 

o empreendedor deverá: 

I - até 15 de dezembro de 2019, concluir a elaboração de projeto técnico 

executivo de descaracterização da estrutura, que deverá contemplar, no mínimo, sistemas 

de estabilização da barragem existente ou a construção de nova estrutura de contenção 

situada à jusante, ambos conforme definição técnica do projetista, com vistas a minimizar 

o risco de rompimento por liquefação ou reduzir o dano potencial associado, tendo como 

balizador a segurança e obedecendo a todos os critérios de segurança descritos na Portaria 

nº 70.389, de 17 de maio de 2017 e na norma ABNT NBR 13.028 e ou normativos que 

venham a sucedê-las; 

II - até 15 de setembro de 2021, concluir as obras do sistema de estabilização da 

barragem existente ou a construção de nova estrutura de contenção situada à jusante, 

conforme definição técnica do projetista; 

III - concluir a descaracterização da barragem nos seguintes prazos: 

i. Até 15 de setembro de 2022, para barragens com volume £ 12 milhões de 

metros cúbicos, conforme Cadastro Nacional de Barragens de Mineração do SIGBM; 

ii. Até 15 de setembro de 2025, para barragens com volume entre 12 milhões e 

30 milhões de metros cúbicos, conforme Cadastro Nacional de Barragens de Mineração 

do SIGBM; e 
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iii. Até 15 de setembro de 2027, para barragens com volume ³ 30 milhões de 

metros cúbicos, conforme Cadastro Nacional de Barragens de Mineração do SIGBM.” 

(ANM, 2019) 

2.8.Estudo inundação de barragens (dam break) 

No Brasil, o termo dam break é comumente utilizado por especialistas da área de 

engenharia de barragens, enquanto na legislação o termo adotado é Estudo de Inundação, 

embora alguns autores considerem o estudo de inundação como uma parte do estudo de 

ruptura da barragem (dam break) (KUMAR et al., 2017), neste trabalho ambos os termos 

serão usados para definir o conjunto de estudos capazes de prever e mapear potenciais 

áreas afetas por um rompimento de barragens.   

O principal produto do Estudo de Inundação em um eventual rompimento da 

barragem, é o mapa de inundação, o qual tem o objetivo de mostrar as áreas que seriam 

inundadas e os tempos de percurso para frente de onda e picos de cheia em locais críticos, 

afim de salvaguardar vidas humanas, propriedades e áreas de interesse ambiental (FEMA, 

2004; KUMAR et al., 2017).  

Conforme a Portaria DNPM n° 70.389/2017, o Estudo de Inundação é um “estudo 

capaz de caracterizar adequadamente os potenciais impactos, provenientes do processo 

de inundação em virtude de ruptura ou mau funcionamento da Barragem de Mineração” 

(DNPM, 2017). Assim sendo, vê-se a importância desse item na previsão de impactos 

decorrentes de um eventual rompimento.  

Posto isso, os mapas de inundação são fundamentais nos Planos de Ação 

Emergenciais por fornecerem aos proprietários da barragem e as autoridades de 

gerenciamento de emergência informações sobre as áreas a serem afetadas em um 

rompimento e tempos de chegada da onda de cheia, facilitando a notificação e evacuação 

em tempo hábil de áreas potencialmente afetadas, além do planejamento de medidas que 

minimizem os impactos decorrentes da onda (BERNEDO et al., 2011; DAY, 2016).  

O mapeamento de inundação de cheias e identificação as zonas de risco de 

inundação são etapas primárias para a formulação de qualquer estratégia de gestão de 

inundações. Compreender os efeitos da inundação em termos de área, profundidade e 

tempo são obrigatórios para uma gestão eficiente do risco de cheias (SAHOO e SREEJA, 

2015; PATEL et al., 2017). 
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Diversos métodos e tipos de modelagem de inundações vêm sendo empregados 

afim de simular o comportamento de inundações decorrentes do rompimento de barragens 

(dam break). Os modelos utilizados para o estudo de ruptura de e inundação advindos de 

barragens de rejeito são oriundos das modelagens já aplicadas para inundações causadas 

por água, seja por rompimentos de barragens d’água, enchentes ou ainda inundações 

naturais. Para o caso dos rejeitos a modelagem é ajustada para as novas características 

hidrodinâmicas do material (TENG et al., 2017; MOON et al., 2019).  

Conforme Moon et al. (2019), mundialmente desde 2014 as empresas de 

mineração têm investido ferramentas computacionais que melhor prevejam os impactos 

advindos de uma falhas nas barragens de rejeitos, considerando estes fluidos não-

newtonianos. Entretanto, no Brasil, os investimentos da indústria de mineração podem 

ser considerados tardios, dado que o primeiro regulamento no setor que exigia estudo de 

dam break (ou inundação, como citado na lei), se concretizou com o lançamento da 

Portaria DNPM n°70.389 no de 2017. 

Apesar do regulamento, não se tem parâmetros específicos ou exigências quanto 

a metodologia de criação ou validação dos modelos utilizados para a geração da mancha 

de inundação, fato que deixa sob responsabilidade das consultorias que elaboram os 

estudos de dam break definirem os parâmetros que consideram mais adequados. A grande 

questão dessa falta de escopo metodológico é que muitas das vezes os modelos adotados 

não levam em consideração que o escoamento dos rejeitos segue as leis de escoamento 

de fluxos hiperconcentrados, não-Newtonianos4, os quais exigem uma investigação da 

reologia do rejeito com objetivo de gerar modelos que melhor representem a dimensão e 

extensão da mancha de inundação (MACHADO et al., 2017; DIAS, 2017; MOON et al., 

2019). 

Neste ponto é importante se definir o termo reologia, que é “a ciência que estuda 

as propriedades de deformação e do escoamento da matéria quando o mesmo está 

submetido a esforços” (VLIET, T. V.; LYKLEMA, H., 2005 apud MACHADO et al., 

2017). A Figura 9 apresenta a abordagem típica que um estudo de dam break de barragens 

de rejeito deve apresentar, conforme Moon et al. (2019). 

 
4 Fluídos não-Newtonianos são fluídos que não obedecem a Lei de Viscosidade de Newton, ou seja, ao 

escoarem a tensão de cisalhamento não é linearmente proporcional à taxa de deformação com referência 

em sua respectiva viscosidade (MOON et al., 2019). 
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Figura 9– Principais abordagens de um dam break. 

Fonte: Traduzido de Moon et al., 2019. 

Geralmente para a estimativa do volume mobilizado em um evento de ruptura de 

barragens de rejeito pode-se utilizar duas vias, uma abordagem conservadora, adotando 

100% de volume mobilizado na ruptura, ou para não superestimar o modelo, adota-se 

valores ou equações de estudos da literatura os quais realizaram retroanálise de casos 

históricos. Na Tabela 2 são apresentados alguns estudos de retroanálise de rupturas e as 

faixas e médias de volume mobilizado obtidos. 

Tabela 2– Pesquisas de retroanálise de acidentes com barragens e a porcentagem média de volume 

mobilizado na ruptura 

Número de barragens 

analisadas 

Faixa de volume 

liberado na ruptura 

(%) 

Média de volume 

liberado na ruptura 

(%) 

 

Fonte 

11 14 a 100 40 Lucia (1981) 

16 1 a 100 29 USCOLD (1995) 

19 3 a 100 28 Garga e Khan (1995) 

28 3 a 100 35 Rico et al. (2007) 

72 Não informado 20 Azam e Li (2010) 

Fonte: Rocha (2016) 

Dentro os estudos citados na Tabela 2, destaca-se o Rico et al. (2007) por estes 

autores terem desenvolvido uma relação empírica para a estimativa do volume de rejeitos 

mobilizado em uma falha na barragem, a partir da retroanálise de eventos históricos de 

ruptura. A Equação 2 a seguir descreve a relação encontrada pelos autores.  

Identificar do potenciais locais de formação de brecha

Estimar o volume lançado

Determinar os parâmetros da brecha

Desenvolver os hidrogramas de ruptura 

Estimar os principais parâmetros reológicos do rejeito a 
ser lançado

Determinar a rota da vazão a jusante com base nas 
propriedades do fluido

Determinar e mapear a extensão e a gravidade da 
inundação

Determinar dos impactos na populações de jusante
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Equação 2           VF = 0,354 × VT 1,01  (r2 = 0,86): 

Onde o VF é volume final mobilizado e VT é volume total do reservatório (rejeitos 

e água).  A equação acima mostra que, em média, um terço (nos planos o valor médio foi 

de 35 %) dos rejeitos e água da barragem são liberados durante as falhas da barragem. 

A equação de Rico et al. (2008) refere-se ao volume final de material mobilizado 

na ruptura, no entanto destaca-se que para a modelagem é necessário para estimar o 

volume total propagado, o qual será representado pelo hidrograma de ruptura. O volume 

total propagado pode ser determinado considerando dois cenários, um dia ensolarado e 

um dia chuvoso, neste último há um acréscimo no volume devido a precipitação. Posto 

isso, o volume total propagado pode ser descrito pela Equação 3: 

Equação 3   VT = % mobilizada x Vrejeitos + Vágua + Vbrecha + Vcheia 

Dessa equação ressalta-se que, a porcentagem de rejeitos mobilizado a ser adotada 

fica a cargo do responsável técnico, podendo este ser conservador adotando 100% ou 

adotando as porcentagens descritas na literatura conforme as condições da barragem 

analisada. Outro fato a ser explicado é que o incremento do volume de cheias (Vcheia) só 

será utilizado no cálculo do volume total quando se tratar de um cenário de dia chuvoso. 

Dentre as diversas metodologias de determinação dos parâmetros da brecha de 

ruptura, têm-se que as equações Froelich (2008) e suas diversas edições são as mais 

utilizadas.  Conforme esse autor, a geometria da brecha de rompimento é muito próxima 

a um trapézio, cuja as inclinações laterais variam em função do tipo de solo e dimensões 

do talude.  

Após a análise de 74 casos de rompimentos de barragem e análise dos dados por 

regressão múltipla Froelich (2008) definiu equações para o cálculo da largura média da 

brecha (�̅�), Equação 4, e o tempo de formação da brecha (tf), Equação 5, para a previsão 

do desenvolvimento da brecha um evento de rompimento. Ambas equações dependem da 

altura da brecha em metros (Hb) e o volume de água acima do fundo da brecha (Vw) em 

milhões de metros cúbicos. Destaca-se que Hb é obtida através da subtração da elevação 

do topo da barragem no local da brecha e a elevação do fundo da aproximação trapezoidal. 

Equação 4                      �̅� = 0,27 k0  𝑉𝑤
0,32 𝐻𝑏

0,04
 

Onde: k0 = 1,3 para falhas por galgamento 

           k0 = 1,0 para outros modos de falha 

Equação 5          tf = 63,2 √
𝑉𝑤

𝑔 𝐻𝑏
2 
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Após a definição do volume de rejeitos mobilizados e dos parâmetros da brecha 

de ruptura é possível definir o comportamento do Hidrograma de ruptura, e com as 

informações deste alimentar o modelo a ser utilizado para fazer a previsão da propagação 

da onda de cheia. A seguir serão descritos os principais modelos utilizados nesta previsão. 

Antes de se utilizar o modelo algumas propriedades do rejeito e sua reologia 

devem ser pesquisadas, afim de garantir uma adoção mais fiel dos parâmetros de entrada 

do modelo. Uma dos principais índices físicos utilizado para mensurar a relação 

água/sólidos e assim auxiliar na definição do tipo de escoamento é a Concentração 

volumétrica de sólidos (Cv) que é definida como a razão entre o volume de sólidos (Vs) 

e volume total (Vt), este último foi descrito anteriormente no item de volume mobilizado 

(RIBEIRO, 2015).  A Tabela 3 mostra as relações entre Cv e a característica do 

escoamento.   

Tabela 3 – Característica do escoamento em função da Concentração volumétrica de sólidos (Cv). 

Característica do 

Escoamento 

Concentração 

Volumétrica (Cv) 
Descrição 

Escorregamento 
0,53 a 0,90 Não há escoamento 

0,50 a 0,53 Deformações internas e movimento lento devido às tensões 

Mudflow 
0,48 a 0,50 

Escoamento evidente, apesar de lento / Deformações plásticas sem 

espraiamento sobre as superfícies adjacentes 

0,45 a 0,48 Início de espraiamentos, apesar da atuação de forças coesivas 

Mudflood 

0,40 a 0,45 

Mistura-se com facilidade / Apresenta fluidez na deformação 

alastrando-se sobre superfícies horizontais / Durante movimento a 

superfície do fluido apresenta considerável declividade / Aparecimento 

de ondas com dissipação rápida 

0,35 a 0,40 

Acentuada sedimentação / Alastra-se quase por completo sobre 

superfícies horizontais / Identificação de duas fases (fase líquida 

aparece) / ondas se propagam por distâncias consideráveis 

0,30 a 0,35 
Separação de água na superfície / ondas propagam-se com facilidade / 

decantação de partículas granulares 

0,20 a 0,30 
Ação de ondas distinta / Superfície fluida / todas as partículas foram 

decantadas 

Escoamento aquoso < 0,20 
Inundação provocada por propagação de onda no estado líquido com 

de carga de sedimentos suspensos 

Fonte: Adaptado de O’Brien e Julien (1985) 

Dentre alguns modelos de propagação do hidrograma de ruptura de barragens de 

rejeito disponíveis tem-se:  FLO-2D, RiverFlow2D, MIKE, HEC-RAS DEBRIS 2D, 

entre outros (MACHADO, 2017). Dependendo de sua representação espacial dos planos 

de fluxo, os modelos podem ser quanto a dimensão agrupados em modelos 1D, 2D e 3D. 

No Anexo E, são apresentados os principais softwares utilizados na modelagem de 

inundação, ressalta-se que nela são mostrados modelos que consideram apenas água e 
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modelos que consideram fluídos não-newtonianos, como os rejeitos (PATEL et al., 2017; 

TENG et al., 2017; ZHANG et al., 2017). 

Tanto para modelagens de barragens de água, quanto de rejeitos, podem ser 

utilizados métodos hidrodinâmicos ou empíricos. Os modelos hidrodinâmicos são os mais 

utilizados para a modelagem de inundações por utilizarem a simulação do escoamento 

através da resolução de equações formuladas pela aplicação de leis da física 

 As principais vantagens dos métodos hidrodinâmicos sobre os métodos empíricos 

são: ligação direta com a hidrologia, mapeamento detalhado do risco de inundação, pode 

considerar recursos hidráulicos e estruturas, quantifica o tempo e a duração de inundação 

com alta precisão. Algumas limitações desse método são: grande exigência de dados, 

propagação dos erros de entrada com o tempo, utiliza do método computacional intensivo 

(KUMAR et al., 2017; TENG et al., 2017). 

Além dessas limitações gerais, a escolha de se representar o modelo em 1D ou 2D 

também apresenta restrições de aplicação. Os modelos unidimensionais são deficientes 

na simulação da difusão lateral da onda, perdendo precisão quando a largura do canal 

aumenta ou o fluxo se torna não canalizado. Já os modelos bidimensionais são mais 

confiáveis para modelagem de planícies de inundação e têm boa previsão de variáveis 

fundamentais da inundação, como velocidade, extensão de inundação e nível de água, no 

entanto estes modelos são computacionalmente intensivos (NÉELZ e PENDER, 2013 

apud TENG et al., 2017). 

Moon et al. (2019) destacam que os principais avanços na modelagem para 

rejeitos (considerando a adoção destes como fluídos não-newtoanianos) tendem a 

utilização dos modelos 2D/3D. Na Figura 10 são apresentados os avanços da modelagem 

de rejeitos  
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Figura 10 – Avanços na modelagem de escoamento de rejeitos como fluídos não-newtonianos. 

Fonte: Moon et al., (2019). 

Um fator fundamental para a realização da modelagem e a precisão do modelo são 

os dados de entrada. Conforme Cunge et al. (1980) apud Brasil (2005), os dados básicos 

para o estudo de inundação de uma onda de cheia derivada de uma ruptura de barragens, 

são de dois tipos: 

“Dados topográficos: descrevem a geometria do sistema de cursos d’água 

modelado por meio de elementos como o volume de armazenamento na planície de 

inundação, a largura e a área da seção transversal, entre outros; e 

Dados hidráulicos: são constituídos por fluviogramas e hidrogramas, dados de 

medições de vazão e velocidade, curvas cota-descarga, levantamentos de marcas de cheia 

e áreas inundadas, entre outros. Servem ao estabelecimento de condições de contorno e à 

estimação da capacidade de transporte dos cursos d’água.” (CUNGE, 1980 apud 

BRASIL, 2005). 

A falta desses dados, principalmente topográficos, na escala adequada pode 

limitar a precisão da extensão da inundação (COOK e MERWADE, 2009). Além disso, 

Sanders (2007) pontua que a obtenção de dados topográficos altamente precisos nem 

sempre é viável dado o tempo para a elaboração dos estudos de inundação.  

2.9. Diretrizes sobre Estudo de Cenário de Ruptura e inundações de barragens no 

contexto do PAE 

Neste item são apresentadas as principais diretrizes sobre PAE e Estudo de 

Inundação (dam break) encontradas em diretrizes internacionais, a fim de se entender as 

metodologias e parâmetros utilizados no âmbito mundial e ter subsídios para a análise dos 

PAE do Brasil.  A Figura 11, mostra os países do mundo que possuem algum manual de 

referência sobre o Plano de Ação Emergencial. Alguns desses países, como Reino Unido, 
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Portugal e Estados Unidos, têm legislações e diretrizes de ações emergenciais de 

barragens já consolidadas se comparadas ao Brasil. Destaca-se que para China e África 

do Sul não foram encontrados Guias sobre o PAE propriamente dito, mas sim um artigo 

sobre gestão de segurança de barragens e um guia de boas práticas de segurança de 

barragem, respectivamente. 

Figura 11 - Países do mundo que possuem diretrizes de segurança de barragens e do Plano de Ação 

Emergencial. 

 

Fonte: A autora, 2018. 

No Quadro 3 são apresentadas as principais regulamentações acerca da segurança 

de barragens, os principais itens de conteúdo do Estudo ou Mapa de Inundação exigido 

pelos países e a existência de alguma abordagem ambiental dentro do conteúdo do plano.  

Vê-se na Quadro 3, que todos os países, exigem que o estudo de inundação exija 

minimamente os tempos de percurso e profundidade da onda de inundação. Destaca-se 

que a Índia, um país em desenvolvimento como o Brasil, está bem avançado nas questões 

metodológicas da modelagem de inundação, principalmente quanto a utilização de 

softwares (INDIA, 2016). 

Outro item que merece destaque é que em alguns países como Portugal, Reino 

Unido e Espanha, há a exigência de uma escala mínima que o mapa   inundação, 

garantindo um nível mínimo de detalhe para a identificação da população e estruturas 

afetadas.   Outro aspecto relevante é a exigência de dois cenários mínimos para a 

realização da modelagem, o de um “dia ensolarado” e de um “dia chuvoso”, de modo a 

considerar o efeito do rompimento da barragem com um evento extremo de chuva natural. 

A exigência de cenários mínimos para a modelagem da onda de cheia, já regulamentado 
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a alguns anos pelos EUA, Reino Unido, Austrália, é relativamente recente no Brasil, dado 

que só foi exigido legalmente, pelo Portaria DNPM n°70.389 em 2017, apenas para 

barragens de mineração.  
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Quadro 3 – Diretrizes internacionais  sobre o  PAE e seu estudo de inundação 

País e órgão 

responsável pela 

diretriz 

Legislação e regulamentos Conteúdo mínimo do estudo ou mapa de 

inundação 

Condições de modelagem Fonte 

EUA 

Federal Emergeny 

Management Agency 

(FEMA) 

Programa Nacional de Segurança de 

Barragens instituído pela Lei Pública 104-

303 em 1996. 

Elabora diretrizes sobre o PAE desde 

1998, mas desde 1985 incorporam 

conceitos de planejamento de ações 

emergenciais. 

- Distância da seção transversal a jusante da 

barragem; 

- Tempos de viagem (em horas e minutos) da 

borda de ataque e pico das ondas de inundação 

de ruptura da barragem a partir de quando a 

barragem falha; 

- Elevações esperadas na superfície da água; 

- Incrementos crescentes nos níveis de água; 

- Descargas de pico; 

- Duração estimada da inundação. 

Análise de sensibilidade do 

modelo adotado. 

Considera cenários em função do 

clima.  

FEMA(2004); 

FEMA (2013) 

Austrália 

Department of 

Natural Resources, 

Mines and Energy 

Queensland 

Goverment 

Lei da Água 2000 e Diretrizes para 

Segurança de Barragens de Rejeitos desde 

1989 

- Tempos de viagem (em horas e minutos);  

- Potencial de elevações da superfície da água 

e de picos de vazão; 

-Duração estimada da inundação. 

O Estudo deve considerar no 

mínimo dois cenários climáticos, 

um de dia ensolarado e outro que 

considere um grande evento de 

inundação passando pela 

barragem e as estruturas jusante a 

ela. 

Na protocolização do PAE devem 

ser entregues cópias eletrônicas 

das áreas atingidas nos formatos 

em .shp e .kml. 

 Department of 

Natural 

Resources, Mines 

and Energy 

(2017); 

Queensland 

Government 

2002) 

Canadá 

Alberta Environment 

Província de Alberta possuí regulamento 

de segurança em barragens e canais desde 

1978 

 Water Act desde 1999 

-Extensão da Inundação; 

´Tempos de percurso; 

- Profundidades de água. 

 

 

 Alberta 

environment 

(2003) 

Espanha 

Secretaria de Estado 

de Águas e Costa 

Portaria sobre a segurança de barragens e 

reservatórios desde 1996 

O guia básico de planeamento para a 

Proteção Civil contra os Riscos de Cheias 

desde 1995 

Mapas de inundação com as áreas 

potencialmente inundadas 30min, 1hora, 2 

horas e 3 a horas após o rompimento da 

barragem.  

Mapa na escala 1:25.000 

 

Ministerio de 

Medio Ambiente 

(2001) 
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País e órgão 

responsável pela 

diretriz 

Legislação e regulamentos Conteúdo mínimo do estudo ou mapa de 

inundação 

Condições de modelagem Fonte 

Índia 

Comissão Central da 

Água do Governo da 

Índia 

Lei de Segurança de Barragens desde 2010 - Área potencialmente inundada e seus 

detalhes sobre ocupação das áreas e estruturas 

instaladas; 

- Profundidade aproximada de inundação; 

- Velocidade de fluxos; 

- Tempo de viagem para que a inundação 

alcance locais específicos. 

Os dados de elevação Light 

Detection and Ranging (LIDAR)   
devem ser usados quando 

disponível para desenvolver 

modelos de terreno (DTM), para 

realizar cálculos hidráulicos, e 

para exibir inundação áreas de 

inundação. 

Sugere a utilização dos softwares 

de modelagem da onda de cheia, 

estes são GeoDam-BREACH, 

SMPDBK, HEC-HMS, HEC-RAS 

e MIKE-11. 

India (2016) 

Reino Unido 

Departament of 

Environment Food 

and Rural Affairs 

(DEFRA) 

Reservoirs Act 1975  (complementada 

pela Water Act 2003) 

Civil Contigences Act 2004 

- Número de barragens envolvidas e caminho 

do fluxo crítico; 

- Modo de Falha;  

- Tempo de falha de uma barragem isolada; 

- Entradas no reservatório;  

- Nível inicial e volume do reservatório no 

modelo hidráulico (todos os reservatórios); 

- Fluxo em estado estacionário antes da falha 

da barragem;  

- Controle das saídas do reservatório; 

- Entrada dos tributários jusantes do 

reservatório;  

- Limite a jusante para avaliação de impacto;  

- Modelo de solo ao longo do caminho de 

fluxo;  

- Risco populacional base 

 

Determina que os dados 

geográficos utilizados na 

modelagem de ruptura devem 

atender a escala de 1:10.000. 

Apresenta um modelo de 

hidrograma para auxiliar na 

definição do limite de modelagem. 

DEFRA e Babtie 

(2006) 
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País e órgão 

responsável pela 

diretriz 

Legislação e regulamentos Conteúdo mínimo do estudo ou mapa de 

inundação 

Condições de modelagem Fonte 

Portugal 

Agência Nacional do 

Ambiente e Agência 

Nacional de Proteção 

Civil 

Regulamento de Segurança de Barragens 

(RSB), inicialmente publicado pelo 

Decreto-Lei 

nº 11/90 de 6 de Janeiro e posteriormente 

revisto pelo Decreto- Lei nº 344/2007 

- Identificação do cenário que lhes 

corresponde; 

-  Limites das zonas inundáveis; 

-  Delimitação da ZAS; 

- Limites administrativos das áreas atingidas 

(freguesia, concelho, distrito); 

- As vias de comunicação inundadas e 

identificação das obras de arte atingidas; 

- Infraestruturas e instalações importantes ou 

existência de instalações de produção 

ou de armazenagem de substâncias perigosas. 

 

A representação do 

comportamento hidrodinâmico da 

onda de inundação deve ser feita 

sobre cartografia 1:25 000, esta 

deve ser complementada com 

cartografia de maior escala em 

zonas urbanas e industriais 

incluídas na ZAS 

ANPC (2008); 

ANPC; INAG, 

(2009); APA 

(2018) 

África do Sul 

Banco de 

Desenvolvimento da 

África do Sul 

Guia de melhores práticas, manutenção e 

segurança de barragens 

Não apresenta Não apresenta DBSA, [200?] 

Brasil 

Agência Nacional de 

Águas (ANA) 

Agência Nacional de 

Mineração (ANM,       

extinto DNMP)  

 

Política Nacional de Segurança de 

Barragens, Lei 12.334/2010 

Portaria DNPM nº 70.389 de 2017 

 

Sem menção específica na legislação federal. 

Para barragens de mineração, tem-se: 

Mapa de Inundação com delimitação 

geográfica georreferenciada das áreas 

potencialmente afetadas por uma eventual 

ruptura da barragem e seus possíveis cenários 

associados; 

 

 

A distância de delimitação da 

Zona de Autosalvamento deve 

corresponder a um tempo de 

chegada da onda de inundação 

igual a trinta minutos ou 10 km. 

DNPM (2017) 

Nota: Grande parte das legislações e regulamentos apresentados foram estabelecidos principalmente para barragens de água, uma minoria que se enquadra a todos os tipos de 

barragens. 

Fonte: a autora, 2019. 
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2.10. A Defesa Civil no contexto da segurança de barragens 

O objetivo principal da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), 

Lei Federal n° 12.608 de 2012, é a adoção de ações de prevenção, mitigação, preparação, 

resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil. Destaca-se também uma das 

diretrizes dessa política, descrita em seu artigo 4°, inciso I, que é “a atuação articulada 

entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para redução de desastres e 

apoio às comunidades atingidas” (BRASIL, 2012). 

Essa diretriz, bem como os objetivos da PNPDEC, está diretamente relacionada a 

atuação da Defesa Civil em todos os seus âmbitos na prevenção, preparação e redução de 

rompimentos de barragens de rejeito. Vale salientar que as atribuições da Defesa Civil, 

não são isoladas e nem isentam o proprietário de barragens de rejeitos de suas 

responsabilidades, já previstas na PNSB e na Portaria DNPM n° 70.389 de 2017.  

No artigo 8° da política são descritas as atribuições do município dentro da 

PNPDEC, destacam-se duas que estão diretamente relacionadas com o gerenciamento de 

riscos e emergências de barragens de rejeito, a identificação e mapeamento de riscos de 

desastres. Todas as informações sobre os riscos do município e as ações preventivas e de 

resposta a eles devem ser incorporadas no Plano de Contingência municipal 

(PLANCON), que é um documento que deve ser elaborado e executado pelas Defesas 

Civis no âmbito municipal com o apoio do poder público. 

Destaca-se que as informações fornecidas no PAEBM e no mapa de inundação 

são fontes de informação para Defesa Civil incorporar ao seu PLANCON os riscos 

relacionados as barragens. O PLANCON para barragens, deve considerar a análise do 

Cenário de Risco, que contempla a área de impacto potencial e a população vulnerável; 

sistemas de Monitoramento e Alerta; sistema de Alarme; Rotas de Fuga e Ponto de 

Encontro e Ações de Contingência, estas últimas já são descritas no PAEBM (CENAD, 

2016). 

Sabe-se que é no município que os desastres acontecem e a ajuda externa pode 

demorar devido a questões de distância, sendo a Defesa Civil municipal capaz de executar 

respostas mais rápidas em casos de desastres e emergências. Por isso a importância dos 

municípios possuírem Coordenadorias de Defesa Civil. Nesse contexto, cita-se alguns 

dos regulamentos para a criação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 

– COMPDEC. No Estado de Minas Gerais, a criação de uma COMDEC está condicionada 

aos seguintes requisitos: 
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-“Projeto de lei para criação da Coordenadoria e encaminhá-lo, após assinado 

pelo Prefeito para a Câmara dos Vereadores, para fins de avaliação, poderá realizar 

através de mensagem ou ofício. Após a aprovação a lei entra em vigor, necessitando de 

sua regulamentação; 

- Decreto para a regulamentação da Lei, ou seja, disciplinar as atividades 

descritas nesta; 

- Portaria de nomeação dos membros que comporão a Coordenadoria Municipal 

de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) e do Conselho Municipal de Proteção e Defesa 

Civil.” (GOVERNO DE MINAS GERAIS, 2019). 

A COMDEC deve gerenciar todos os riscos que demandem ações de Defesa Civil 

dos municípios. Dentre os riscos a desastres no âmbito do município, nesta pesquisa 

destacam-se os riscos associados a um eventual rompimento de barragens. Assim como 

em outros tipos de desastres, a Defesa Civil municipal tem função primordial no 

planejamento e gerenciamento de emergências com barragens, podendo estabelecer de 

forma mais concreta as ações de sensibilização da população e e em uma eventual 

emergência dar uma resposta contingencial mais rápida que as demais esferas da Defesa 

Civil devido à proximidade do empreendimento e da população potencialmente 

vulnerável ao rompimento. 

Ressalta-se que a Lei 12.608/12 não define hierarquia nem estrutura mínima para 

a COMPDEC, tendo as coordenadorias municipais autonomia para definir como 

organizam sua área de proteção e defesa civil dentro da administração pública local.  

Deste modo em alguns municípios as COMPDEC serão secretarias específicas e outros 

irão se integra a outras secretarias ou ao gabinete do prefeito (BRASIL.; MINISTÉRIO 

DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2017).  

2.10.1. Preparação a emergências  

As ações das Defesas Civis em todas as esferas são categorizadas em 5 frentes que 

embora distintas são complementares e devem ser executadas de forma coordenada. Estas 

categorias são descritas no Quadro 4. Nesta pesquisa, a ênfase das ações da Defesa Civil 

no cenário local (municípios) foi dada nas etapas de preparação e resposta. Isto deve-se 

ao fato de que as ações de prevenção e mitigação nas barragens de rejeito são de 

responsabilidade da empresa proprietária da barragem. Eventualmente, quando acionados 

pelo Ministério Público, os agentes de Defesa Civil realizam vistorias nas barragens, mas 

sempre acompanhadas pelos responsáveis técnicos dessas estruturas. 

Além disso, a evolução de uma anomalia nas barragens pode se transformar 

rapidamente em uma situação de emergência, necessitando de ações de resposta 
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imediatas. Porém o sucesso nas ações de resposta só é alcançado se a etapa de preparação 

tiver sido efetiva.  

 Quadro 4 – Definição das Ações de Proteção e Defesa Civil. 

Prevenção Medidas e atividades prioritárias, anteriores à ocorrência do desastre, 

destinadas a evitar ou reduzir a instalação de novos riscos de desastre. 

Mitigação Medidas e atividades imediatamente adotadas para reduzir ou evitar as 

consequências do risco de desastre. 

Preparação Medidas e atividades, anteriores à ocorrência do desastre, destinadas a otimizar 

as ações de resposta e minimizar os danos e as perdas decorrentes do desastre. 

Resposta Medidas emergenciais, realizadas durante ou após o desastre, que visam ao 

socorro e à assistência da população atingida e ao retorno dos serviços 

essenciais. 

 

Recuperação 

Medidas desenvolvidas após o desastre para retomar à situação de normalidade, 

que abrangem a reconstrução de infraestrutura danificada ou destruída, e a 

reabilitação do meio ambiente e da economia, visando ao bem estar-social.  

Fonte: Brasil e Ministério da Integração (2017) 
 

Um dos principais instrumentos de preparação utilizado pelas Defesas Civis para 

a preparação a um eventual rompimento de barragens é o simulado. Este instrumento são 

um treinamento das ações do PAEBM e do PLANCON. A organização desses 

treinamentos deve seguir um roteiro de planejamento, execução e avaliação (BRASIL e 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, 2017), em todas essas etapas é fundamental a 

participação de todos os entes envolvido na gestão de emergências, a Defesa Civil local 

(as vezes estadual), representantes do poder público, representantes da sociedade civil (no 

caso das barragens, das representantes das comunidades vulneráveis) e representantes da 

empresa responsável pela barragem, garantindo uma participação integrada e ativa de 

todas as partes.  

Destas três etapas de organização dos simulados, a etapa de avaliação mostra-se 

como uma etapa essencial para estimar os tempos de resposta e confrontá-los com os 

tempos de chegada da onda previstos no estudo de dam break.   
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa se dividiu em três etapas metodológicas: pesquisa de campo, 

pesquisa documental qualitativa e pesquisa exploratória. A etapa de pesquisa de campo 

incluiu a escolha prévia da amostra de estudo e visitas técnicas as Coordenadorias de 

Proteção e Defesa Civil Municipal (COMPDEC). A pesquisa documental qualitativa deu-

se por meio da análise do item de estudo de inundação (dam break) dos PAEBM 

adquiridos nas visitas as COMPDEC. E a etapa de pesquisa exploratória, foi realizada 

com a análise da percepção dos agentes de Defesa Civil sobre a preparação de 

emergências, os dados dessa análise foram coletados por meio de um questionário 

aplicado aos agentes no dia das visitas as COMPDEC. A seguir serão descritas 

detalhadamente cada uma dessas etapas  

3.1. Pesquisa de Campo 

3.1.1. Delimitação da área de estudo 

Escolheu-se a região do Quadrilátero Ferrífero (Figura 12) pelo fato dessa região 

ser uma das maiores províncias minerais do país e internacionalmente conhecida pela rica 

reserva de minério de ferro (ROESER; ROESER, 2013). Entende-se que a existência que 

jazidas condiciona a implantação de empreendimentos minerários e por conseguinte de 

barragens para dispor os rejeitos do beneficiamento mineral ou para acumulação de água. 

Essa região do Estado de Minas Gerais é composta de 31 municípios (Figura 15). 

Figura 12- Mapa dos municípios do Quadrilátero Ferrífero. 

 
Fonte: a autora, 2018. 
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3.1.2. Seleção das barragens de estudo  

Quanto a tipologia das barragens de estudo, optou-se pelas barragens de 

mineração por estas já terem legislações mais consolidadas quanto ao conteúdo dos seus 

Planos de Ação Emergencial e detalhamento de seus capítulos. Além disso, como já 

mencionado, esta tipologia é a mais representativa no estado de Minas de Gerais e na 

região do Quadrilátero Ferrífero. 

O Inventário de Barragens do Estado de Minas Gerais do ano de 2017 (FEAM, 

2018), publicado em 2018 5, foi a fonte de dados para o levantamento das barragens por 

município. Além do inventário, o Cadastro Nacional de Barragens da Agência Nacional 

de Mineração (ANM) atualizado em fevereiro de 2019 foi utilizado para a apuração da 

classificação das barragens quanto ao Dano Potencial Associado (DPA) com o objetivo 

de seleção das barragens de alto DPA, barragens as quais têm elaboração do PAEBM 

exigida por lei.  Esse estudo não abrangeu as barragens de médio DPA6 devido à falta de 

informações disponíveis sobre os pesos dos parâmetros de classificação destas barragens, 

sendo assim não sendo possível uma colocação precisa da obrigatoriedade do PAE para 

estas estruturas. A Figura 13 apresenta o esquema metodológico da escolha das barragens 

de estudo.  

Figura 13 - Esquema da determinação dos Planos de Ação Emergenciais a serem estudados. 

Fonte: a autora, 2018. 

 
5 Os dados da pesquisa serão atualizados em caso de publicação de novas edições do inventário.  
6 Conforme a Portaria DNPM n°70.389/2017 barragens de médio DPA que atinjam a pontuação máxima 

nos itens Impacto Ambiental e População de Jusante, devem elaborar o PAEBM. 

Portaria DNPM 
n°70.389/2017 

Lei 12.344/2010 - PNSB

Cadastro Nacional de 
Barragens

Fonte: DNPM/ANM

Inventário de Barragens 
do Estado de Minas Gerais 

Fonte: FEAM

Barragens de mineração 
instaladas nos municípios do 

Quadrilátero Ferrífero

Classificação das barragens 
quanto ao Dano Potencial 

Associado 

Barragens 
de Alto 
DPA

Planos de Ação Emergencial de 
Barragens de Mineração 

(PAEBM)

Barragens 
de Médio 

DPA
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3.1.3. Identificação das fontes e aquisição dos PAEBM 

Conforme o artigo 31 da Portaria nº 70.389/2017 da Agência Nacional de 

Mineração e o parágrafo único do artigo 12 da Política Nacional de Segurança de 

Barragens (PNSB) os locais onde deve existir uma cópia física dos PAEBM, além do 

empreendimento são nas prefeituras e organismos de defesa civil. 

Portanto, escolheu-se buscar e adquirir uma cópia dos PAEBM nas Defesas Civis 

dos municípios do Quadrilátero Ferrífero, nos casos em que os municípios não possuíam 

posto de Defesa Civil, os PAEBM foram buscados na prefeitura. Não houve a intenção 

de buscar os PAEBM diretamente nas empresas proprietárias das barragens devido a 

dificuldades de contato e por entender que o caminho mais fácil é obtê-los nos órgãos 

oficiais. Além disso, a busca nos organismos de Defesa Civil permitiu a investigação do 

nível de atendimento das empresas à legislação quanto a tornar o PAEBM disponível e 

acessível as autoridades competentes.  

Na Tabela 4 segue o cronograma de visitas executado entre 04 de setembro e 17 

de outubro de 2019 e o número de questionários respondidos em cada Defesa Civil. As 

visitas foram pré-agendas com os coordenadores das Defesas Civis. Salienta-se que no 

dia das visitas foram levados os questionários e devido as demandas das Defesas Civis, 

este pôde ser entregue posteriormente por meio digital.  

Tabela 4 – Número de questionário aplicados e data de aplicação. 

Município N° de questionários 

respondidos 

Data da visita Data de recebimento 

Ouro Preto 1 01/10/2019 11/12/2019 

Itabira 2 17/10/2019 12/12/2019 

Nova Lima 0 14/10/2019 - 

Brumadinho 1 16/10/2019 13/11/2019 

Itatiaiuçu 1 02/10/2019 25/10/2019 

Congonhas 1 23/09/2019 22/10/2019 

Mariana 1 04/09/2019 04/10/2019 

Itabirito 1 09/09/2019 23/09/2019 

Santa Bárbara 2 11/09/2019 20/09/2019 

Rio Acima 1 16/09/2019 02/10/2019 

Barão de Cocais 2 11/09/2019 09/10/2019 

Igarapé 1 02/10/2019 23/10/2019 

Sarzedo 1 02/10/2019 21/10/2019 

São Gonçalo do Rio Abaixo 3 11/09/2019 11/09/2019 

Belo Vale 1 10/10/2019 13/11/2019 

Sabará 1 25/09/2019 25/09/2019 

Catas Altas 1 11/09/2019 23/09/2019 

Caeté 1 25/09/2019 25/09/2019 

Jeceaba 3 23/09/2019 08/10/2019 

Total 24   
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Nas visitas as Defesas Civis também foram feitas a aquisição dos PAEBM para 

assim ter acesso aos estudos de dam break. Registra-se que as viagens aos municípios que 

possuíam barragens de mineração de alto DPA foram feitas com veículos da universidade 

e, por vezes, com carro próprio. 

3.2.  Pesquisa Documental: Análise do Estudo de Inundação dos PAEBM 

O capítulo do PAEBM referente ao Estudo de Inundação foi tratado por meio de 

uma análise de conteúdo. A recente Portaria DNPM n° 70.389/2017 se comparada as 

portarias que a antecederam (Portaria DNPM n° 416/2012 e n° 526/2013), apresenta 

mudanças quanto ao conteúdo e descrição do item do PAEBM referente ao Estudo de 

Inundação do cenário hipotético de ruptura da barragem. Dessa forma verificou-se nos 

PAEBM adquiridos quais itens atendem as novas exigências da Portaria DNPM n° 

70.389/2017, quanto ao conteúdo do Estudo de Inundação, conforme a descrição a seguir: 

“ Art. 6 § 6º Para as barragens de mineração enquadradas no disposto nos §§ 1.º 

e 2.º do art. 9.º, o estudo deverá ser detalhado e o mapa de inundação deve exibir em 

gráficos e mapas georreferenciados as áreas a serem inundadas, explicitando a ZAS e a 

ZSS, os tempos de viagem para os picos da frente de onda e inundações em locais críticos 

abrangendo os corpos hídricos e possíveis impactos ambientais, respeitando o prazo 

descrito no caput. ” (DNPM, 2017). 

Foram analisados quais parâmetros e modelos (softwares) utilizados na 

construção do Estudo de Inundação e de seu produto final, o Mapa de Inundação, 

confrontando as metodologias utilizadas com diretrizes internacionais sobre o tema, 

comparando e identificando limitações e potencialidades dos estudos de dam break 

elaborados pelas consultorias do Brasil.  

Objetivando uma análise mais sistêmica e técnica, criou-se um checklist na 

forma de planilha do Excel (Apêndice A) com itens esperados no conteúdo do estudo 

de dam break. O check-list apresenta além dos itens exigidos pela legislação 

brasileira, itens e parâmetros exigidos por outros países de vanguarda no 

planejamento e gestão de emergências.   

A Figura 14 mostra quais os principais parâmetros de análise dentro de cada 

uma das componentes que compõe o estudo de dam break. Sabe-se que o estudo de  

dam break é composto essencialmente dos itens: estudos hidrológicos, definição do 

modo de falha e hidrograma de ruptura, e propagação e mapeamento da ruptura no 

vale a jusante do barramento. Dessa forma, depois da revisão de literatura selecionou-
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se os principais fatores dentro de cada um desses itens que influenciam na qualidade 

do estudo de dam break (ou de inundação). 
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Figura 14– Fluxograma de análise dos estudos de dam break. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2019.  

Nota:  Tempo de Retorno (Tr);  Precipitação Máxima Provável (PMP); Modelo Digital do Terreno (MDT); Zona de Autossalvamento (ZAS); Zona de Salvamento Secundário 

(ZSS).
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3.3. Pesquisa Exploratória: análise do planejamento de ações de contingência 

através da percepção dos agentes de Defesa Civil 

   O estudo do planejamento de ações de contingência foi realizado por meio de pesquisa 

de campo exploratória, onde foram propostos 3 questionários (Apêndice B)7 para 

aplicação em cada organismo de Defesa Civil visitado afim de se obter comentários, 

explicações e esclarecimentos dos entes das Defesas Civis municipais sobre o conteúdo 

dos PAEBM, sobre o PLANCON e suas ações contingências e relatos de experiências na 

etapa de preparação dos planos.  

A estruturação do questionário foi feita de modo a se obter a percepção sobre 

diversos aspectos relacionados ao planejamento a emergências e o PAEBM. Dessa forma, 

o questionário pode ser dividido em 4 blocos temáticos de perguntas, sendo: 

i) Primeiro bloco: Sobre a importância, utilidade e qualidade dos PAEBM 

Questões de 1 a 5 

ii) Segundo bloco: Sobre o conteúdo do mapa/estudo de inundação do 

PAEBM 

Questões 6 a 9 

iii) Terceiro bloco: Sobre as experiências e vivências dos agentes da Defesa 

Civil na etapa de preparação dos PAEBM: treinamento e exercícios 

simulados 

Questões 10 a 12 

iv) Quarto bloco: Sobre as mudanças após os desastres de Mariana e 

Brumadinho e a integração entre os entes envolvidos no gerenciamento de 

emergências. 

Questões de 13 a 16  

Além do questionário foi preenchido um organograma de cada COMDEC 

visitada, afim de se identificar como as Defesas Civis se compõe e quais tipo de 

profissionais atuam nas equipes.  

 

 

 
7 Certificado de Apresentação para Apreciação Ética – CAAE 16300019.7.0000.5150 aprovado ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Caracterização e classificação das barragens do Quadrilátero Ferrífero 

Após o tratamento preliminar dos dados o Inventário de Barragens de Minas 

Gerias de 2018 e a Classificação das barragens de mineração do DNPM de fevereiro de 

2019. Obteve-se os seguintes resultados sobre as barragens de estudo e sua classificação. 

Das 690 barragens cadastradas no Banco de Dados Ambientais (BDA) do estado 

de Minas Gerais, cerca de 44% (307 barragens) estão localizadas na região do 

Quadrilátero Ferrífero. A Figura 15 mostra o número de barragens de cada um dos 31 

municípios do Quadrilátero Ferrífero.  

Os munícipios que possuem o maior número de barragens são Ouro Preto (33 

barragens), Itatiaiuçu (33 barragens), Brumadinho (32 barragens), Itabirito (31 

barragens), Itabira (27 barragens) e Nova Lima (26 barragens). Esses municípios são 

também os que se destacam em número de títulos minerários, Ouro Preto possuí 14 

títulos, Brumadinho 28, Itabirito 18, Itatiaiuçu 19, com exceção de Itabira (6 títulos) e 

Nova Lima (8 títulos). Destaca-se que mesmo com menor quantidade títulos minerários, 

os municípios de Nova Lima e Itabira, possuem um número significativo de barragens, 

as quais em sua maioria são de posse de uma única empresa. Esses dados demonstram 

que o número de barragens está diretamente relacionado com a quantidade de 

empreendimentos minerários instalados nestes municípios.  

Na Figura 15 também são apresentadas quais das barragens dos municípios são de 

tipologia de mineração. Das 307 barragens instaladas na região do Quadrilátero Ferrífero, 

97% (299 barragens) são de tipologia de mineração. Esse resultado era esperado, dada a 

característica de exploração mineral da região. Ressalta-se que as barragens de mineração 

podem ser de dois tipos, para fins de contenção de rejeitos ou de acumulação de água.   

A partir dos Cadastro de Barragens de Mineração da ANM obtiveram-se as 

barragens de Alto Dano Potencial Associado (DPA) de cada um dos municípios do 

Quadrilátero Ferrífero (Figura 15).  
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Figura 15 - Número de barragens dos municípios do Quadrilátero Ferrífero (Coluna 1), barragens de tipologia de mineração do Quadrilátero Ferrífero (Coluna 2) e barragens de 

Alto Dano Potencial Associado (DPA) dos municípios do Quadrilátero Ferrífero (Coluna 3). 

 

Fonte: FEAM, 2019; ANM, 2019. 
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As barragens de alto DPA dos municípios do Quadrilátero Ferrífero totalizam 106 

barragens e todas devem ter Plano de Ação Emergencial conforme a Política Nacional de 

Segurança de Barragens. Dos 32 municípios da região do Quadrilátero Ferrífero, 19 

possuem ao menos uma barragem de alto DPA instalada em seu território (Figura 16). 

Estes municípios são: Barão de Cocais, Belo Vale, Brumadinho, Caeté, Catas Altas, 

Congonhas, Igarapé, Itabira, Itabirito, Itatiaiuçu, Jeceaba, Mariana, Nova Lima, Ouro 

Preto, Rio Acima, Sabará, Santa Bárbara, São Gonçalo do Rio Abaixo e Sarzedo.  

 Figura 16 – Mapa do número de barragens de alto Dano Potencial Associado dos municípios do 

Quadrilátero Ferrífero. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Devido a divergência entre do Cadastro do ANM em relação ao Inventário de 

Barragens do Estado de Minas Gerais, muitas barragens não possuíam informação sobre 

sua classificação. Ainda se destaca nesse ponto o problema da falta de uniformidade entre 

a classificação das barragens a nível federal e a nível estadual, conforme já apontado por  

Fernandes (2017) que propõe uma metodologia de unificação do sistema de classificação 

de barragens. Neste trabalho também se verificou a falta de concordância entre os 

sistemas de classificação federal e estadual, foi constatado que nem todas as barragens de 

alto potencial de Dano Ambiental (conforme a classificação estadual de Minas Gerais) 

são de alto Dano Potencial Associado (conforme a legislação federal). Uma possível 
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solução a essa situação poderia ser o maior compartilhamento de informações entre os 

órgãos fiscalizadores de barragens, ultrapassando as barreiras de competência federativa 

(município, estado, união), de modo a uma gestão e fiscalização mais integrada da 

segurança dessas estruturas.  

Nos 19 municípios de estudo, os que possuem no mínimo uma barragem de alto 

DPA, têm-se instaladas 279 barragens ao todo.  Destas 51,2 % (143 das 279) foram 

construídas em etapa única, 15,4% (43 das 279) foram construídas pelo método de 

alteamento de jusante, 12,9 % (36 das 279) pelo alteamento de montante, 2,5% ( 7 das 

279) pelo método de alteamento de linha de centro e 6,8 % (19 das 279) não se tem 

informação sobre o método construtivo, no gráfico da Figura 17 pode-se ver como as 

barragens são distribuidas pelo método construtivo no município (ANM, 2019).  

Figura 17 – Distribuição das barragens instaladas nos municípios de estudo pelo método construtivo. 

Fonte: Agência Nacional de Mineração (ANM), 2019. 

Os dados mostram que a maior parte das barragens, 51,2% (143 das 279), foram 

construídas por etapa única, representando um risco menor se comparadas as barragens 

que são construídas por vários alteamentos consecutivos. As outras 17,9% (50 das 279 

barragens) foram construídas por métodos de alteamento mais conservadores, como o de 

jusante e linha de centro.  
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Devido ao risco de rompimento, principalmente por liquefação, por exigência da 

Portaria ANM n° 13 de agosto de 2019, as outras 12,9% (36 das 279 barragens) 

construídas pelo método de alteamento de montante deverão ser descaracterizadas 

conforme prazos pré-estabelecidos em função do volume da barragem (estes prazos são 

descritos no item 2.8.1 do Capítulo de Revisão Bibliográfica).  

O fato de que para 6,8% de barragens não há informação do método construtivo 

(19 das 279 barragens), seja por desconhecimento do método, seja pela informação não 

constar no Cadastro da ANM, é um ponto de atenção. O desconhecimento dos métodos 

construtivos pode dificultar a adoção de medidas adequadas de segurança por parte dos 

órgãos fiscalizadores e do empreendedor, aumentando a vulnerabilidade dessas estruturas 

a falhas.  

A Figura 18 mostra o volume acumulado das barragens de estudo em função do 

método construtivo. Os volumes utilizados no gráfico da Figura 18 foram retirados dos 

PAEBM analisados nessa pesquisa, referentes a 58 barragens das 106 de alto DPA. 

Apenas 58 planos apresentaram explicitamente essa informação em seu PAEBM.  

Figura 18 – Volume acumulado pelas barragens de alto potencial associado do Quadrilátero Ferrífero em 

função do método construtivo.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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pelo método de alteamento de montante aparecem com o segundo maior volume 

acumulado, o que merece atenção, posto que os últimos desastres com barragens de rejeito 

no Brasil, ocorreram com barragens construídas por esse método. Por fim ressalta-se que 

o volume é dos itens considerados na classificação quanto ao dano potencial, quanto 

maior o volume da barragem, maior a amplitude dos danos (salvo os demais parâmetros 

de classificação, como a existência de populações de jusante). 

No item 4.2 será mostrado que das 106 barragens de alto DPA, 86 possuíam 

PAEBM no período de tempo de realização dessa pesquisa. Dessas 86 barragens, a maior 

parte 89% (76 de 86) são barragens de disposição de rejeitos ou de sedimentos do 

beneficiamento de minério de ferro. Outros 7% (6 de 86) são barragens de mineração de 

acumulação de água e 4% (4 de 86) são barragens de disposição de rejeitos ou de 

sedimentos do beneficiamento de ouro (Figura 19). A predominância das barragens de 

contenção de sedimentos e rejeitos de minério de ferro já era esperada dada a 

característica geológica da região do Quadrilátero Ferrífero. 

 

Figura 19 – Finalidade das barragens de mineração de estudo. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 
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conforme a PNSB, em seu Artigo 12 no Parágrafo único, “o PAE deve estar disponível 

no empreendimento e nas prefeituras envolvidas, bem como ser encaminhado às 

autoridades competentes e aos organismos de defesa civil” (BRASIL, 2012). Contudo, 

foram encontrados 86 dos 106 planos, ou seja, 81% deles. Dos 20 planos faltantes no dia 

visita têm-se que: três (3) se encontravam em atualização; cinco (5) eram planos 

conjuntos, ou seja, um único PAEBM para mais de uma barragem instalada no mesmo 

complexo minerário, cinco (5) não estavam na Defesa Civil no dia da visita (destes dois 

estavam no Posto de Comando e três  estavam em outro setor da prefeitura do município), 

e sete, cerca de 6,6% dos PAEBM a serem estudados, não tinham sido protocolados nos 

organismos de Defesa Civil municipal, logo não se pode garantir sua existência.  

Tabela 5 – Número de Planos de Ação Emergencial de Barragens de Mineração (PAEBM) das barragens 

de alto Dano Potencial Associado (DPA) encontrados no dia da visita a Defesa Civil. 

Município 
N° de barragens de 

alto DPA 

N° de PAEBM de barragens de 

alto DPA protocolados na Defesa 

Civil 

Data da 

Visita 

Ouro Preto 16 13 01/10/2019 

Nova Lima 16 12 17/10/2019 

Itabira 13 12 14/10/2019 

Brumadinho 7 6 16/10/2019 

Itatiaiuçu 6 5 02/10/2019 

Congonhas 6 4 23/09/2019 

Mariana 6 5 04/09/2019 

Itabirito 6 4 09/09/2019 

Rio Acima 6 4 11/09/2019 

Santa Bárbara 5 2 16/09/2019 

Barão de Cocais 3 3 11/09/2019 

Igarapé 3 3 02/10/2019 

Sarzedo 3 3 02/10/2019 

São Gonçalo do Rio Abaixo 3 3 11/09/2019 

Belo Vale 2 2 10/10/2019 

Sabará 2 2 25/09/2019 

Catas Altas 1 1 11/09/2019 

Caeté 1 1 25/09/2019 

Jeceaba 1 1 23/09/2019 

Total 106 86  

Fonte: ANM, 2019 e Dados da pesquisa 

Paiva (2019) realizou um estudo semelhante no município de Ouro Preto/MG no 

ano de 2016, após o rompimento da barragem de Fundão, onde se verificou que dos 

PAEBM obrigatórios às barragens de alto DPA, 36% não tinham sido devidamente 

protocolados na Defesa Civil local.  Três anos depois e após mais um desastre de 
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rompimento de barragem de rejeito, 19% das barragens de Ouro Preto não possuem 

PAEBM8, mostrando uma melhora quanto ao atendimento da lei, ou seja, a  entrega dos 

planos.  

Para a amostra dos 19 municípios de estudo da presente pesquisa, verificou-se que 

19% dos PEBM (20 de 106) não foram protocolados na Defesa Civil conforme obriga a 

legislação.  Isso sugere, se comparado ao estudo de Paiva (2019) do ano de 2016, que ao 

longo dos anos e devido a ocorrência de mais um desastre neste intervalo de tempo, houve 

um aumento do senso de responsabilidade das empresas quanto a elaboração dos PAEBM 

e a devida protocolização do documento nas Defesas Civis locais. No entanto essa 

melhora ainda não é suficiente dado que ainda existem barragens de alto DPA sem Plano 

de Ação Emergencial. Apesar disso, a porcentagem de planos elaborados para as 

barragens de mineração de alto DPA do Quadrilátero Ferrífero (81%) é duas vezes maior 

que a porcentagem de PAE elaborados em todo Brasil, considerando todas as tipologias 

de barragens (33%) (ANA, 2019). Acrescenta-se que algumas Defesas Civis têm exigido 

das empresas a elaboração dos PAEBM, como poderá ser verificado no item 4.5 que 

apresenta os resultados da pesquisa de percepção dos agentes de Defesa Civil sobre o 

planejamento e gestão de emergências com barragens. 

4.3. Análise do conteúdo e do Estudo de Inundação dos PAEBM 

De forma geral todos os PAEBM analisados estão em concordância com as 

exigências da Portaria DNPM n° 70.389 de 2017, apresentando minimamente os mapas 

de inundação com a delimitação das Zonas de Autossalvamento (ZAS) e Zonas de 

salvamento secundário (ZSS). Apesar da portaria ser clara exigindo a delimitação das 

ZAS e das ZSS, observou-se que embora todos os planos indicassem a ZAS, apenas 13 

dos 86 planos indicaram explicitamente as ZSS. Mesmo que a ZSS sejam todas as áreas 

que não são classificadas como ZAS, delimitar seus limites também é importante para o 

melhor planejamento e preparação de uma emergência.  

Quanto ao conteúdo do Estudo de Inundação (dam break) das barragens de estudo, 

todos (100% deles) apresentam minimamente os itens: estudos hidrológicos, definição do 

modo de falha e hidrograma de ruptura, e propagação e mapeamento da ruptura no vale a 

jusante do barramento. A seguir serão apresentados as potencialidades e deficiências em 

 
8 Esse número corresponde aos PAEBM encontrados na Defesa Civil de Ouro Preto no dia 01/10/2019. 
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cada um dos itens de análise escolhido (vide Figura 14, apresentada no capítulo de 

metodologia). 

4.3.1. Estudos Hidrológicos 

Neste item foram analisadas as bacias hidrográficas estaduais e federais onde as 

barragens dos PAEBM de estudo estão instaladas e os tempos de recorrência (Tr) 

utilizados para geração do hidrograma de cheia natural. Parte considerável dos estudos 

hidrológicos analisados mostraram-se teoricamente frágeis sem considerar as 

particularidades regionais das bacias hidrográficas em que as barragens estão inseridas. 

4.3.1.1. Bacias hidrográficas  

Sabe-se que no âmbito dos principais impactos de um rompimento de barragens 

incluem-se os danos sobre os recursos hídricos, mais especificamente, sobre a bacia 

hidrográfica. Como vivenciado nos desastres com as barragens de Fundão e B1, há um 

severo comprometimento nos usos da água devido ao grande aporte de sedimentos e 

sólidos em suspensão lançados no evento de rompimento levando a um aumento imediato 

da turbidez, além do assoreamento da calha do rio e suas margens e da contaminação por 

metais pesados. Destaca-se que o aporte de sedimentos e sólidos em suspensão é um 

impacto característico de barragens de minério de ferro, 89% das barragens neste estudo 

(MORGENSTERN et al., 2016; SÁNCHEZ et al., 2018). Outros tipos de rejeito, como 

rejeitos do beneficiamento de ouro e bauxita, podem causar danos de natureza química 

aos cursos d’água atingidos, inviabilizando ainda mais os usos da água. A Tabela 6 e a 

Figura 20 mostram as principais bacias hidrográficas federais e estaduais afetadas na 

hipótese de rompimento de alguma das barragens do Quadrilátero Ferrífero.  

Tabela 6 – Principais bacias hidrográficas federais e estaduais que seriam afetadas em caso de 

rompimento de barragens na região do Quadrilátero Ferrífero.  

Bacias hidrográficas federais e estaduais a serem afetadas em casos de rompimento 

Rio São Francisco Rio das Velhas 28 

Rio Paraopeba 31 

 

Rio Doce 

Rio Piracicaba 15 

Rio Gualaxo do Norte 8 

Rio Santo Antônio 7 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

De acordo com a Tabela 5, 66% das barragens de estudo pertencem a bacia federal 

do Rio São Francisco e as bacias hidrográficas estaduais do Rio das Velhas e do Rio 

Paraopeba. Sabe-se que o rio das Velhas é responsável por 70% do abastecimento de Belo 

Horizonte e metade da região metropolitana da capital e o rio Paraopeba pelo 

abastecimento de 53% da população da região metropolitana de Belo Horizonte (CBH 
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RIO DAS VELHAS, 2019a; PDRH PARAOPEBA, 2019). Nesse contexto, um eventual 

rompimento de barragens em algum desses rios e seus afluentes causaria uma grave crise 

hídrica tendo implicações direta na qualidade e no custo do tratamento de água para 

abastecimento. Isto sem falar nos impactos na biodiversidade e nas atividades humanas 

com o necessário uso da água.  

Os outros 44% das barragens pertencem a Bacia Federal do Rio Doce, bacia que 

mesmo depois de quatro anos do rompimento da Barragem de Fundão ainda se encontra 

em processo de recuperação (CIF, 2019). As sub-bacias do Rio Doce, Rio Santo Antônio 

e Rio Piracicaba, são bacias que abastecem importantes cidades do estado as quais já 

sofrem com alguns problemas de disponibilidade hídrica e que em caso de um 

rompimento de barragens teriam esses problemas ainda mais agravados (PEREIRA, 

2012; FELIPPE et al., 2016).  

Figura 20 – Mapa das bacias hidrográficas federais e estaduais afetadas em caso de rompimento de 

barragens na região do Quadrilátero Ferrífero. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

Após o rompimento da barragem de Fundão em 2015, maior atenção foi dada aos 

possíveis impactos que um rompimento de barragens de rejeito poderia causar na bacia 

hidrográfica. No entanto no âmbito acadêmico algumas pesquisas já tratavam sobre tema 

e alertavam sobre sensibilidade de algumas bacias aos riscos de um rompimento de 

barragens. Dentre diversas pesquisas, destaca-se a pesquisa de Déstro et al. (2009) que 

relata a sensibilidade ambiental das bacias do rio das Velhas e do rio Doce ao risco por 

barragens.  
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Após os severos danos sofridos na bacia do Rio Doce e mais recentemente os 

danos causados na bacia do Rio Paraopeba, diversos projetos e novas tecnologias de 

tratamento da água e restauração do leito dos rios e suas margens foram e estão sendo 

desenvolvidos. Além disso os órgãos ambientais, os Comitês de Bacia Hidrográfica e 

grupos sociais têm se preocupado com as consequências que um desastre com barragens 

gera em toda bacia e aos seus usuários (CBH RIO DAS VELHAS, 2019b).  

4.3.1.2. Tempo de recorrência (TR) 

Com o objetivo de garantir o cenário de maior dano, exigido pela Portaria DNPM 

n° 70.389, as empresas de consultoria que elaboram os PAEBM consideram um evento 

de cheia natural somado a cheia decorrente do rompimento da barragem, ou seja, um 

cenário de um dia chuvoso. Desta forma analisou-se quais TR foram adotados para 

estimar a cheia natural. 

A análise dos estudos hidrológicos dos 86 planos estudados mostrou que o Tempo 

de recorrência da cheia natural mais adotada foi a chuva deca milenar, ou seja, um TR = 

10.000 anos, usada em 42% dos planos (36 de 86). Em segundo lugar, os estudos 

hidrológicos adotaram como a chuva de projeto a Precipitação Máxima Provável (PMP)9, 

usada em 15% dos planos (13 dos 86). Dos demais estudos, 3% (3 de 86) adotaram TR = 

2 anos, 2% (2 de 86) adotaram TR = 3 anos e 8% (7 de 86) adotaram TR=1000. Os outros 

30% não trazem a informação sobre o TR utilizado.  

Conforme Sugai e Fill (1990 apud Tucci, 2015), nas organizações de segurança 

de barragens a utilização da PMP serve para prevenir falhas por galgamento. Ainda alguns 

autores, como Medeiros (2013), propõe, que a PMP tem frequência próxima à chuva deca 

milenar, no entanto a chuva deca milenar seria uma aproximação mais conservadora. A 

utilização da chuva deca milenar mostra-se então como uma prática mais taxativa para 

estimar um evento chuvoso natural extremo.  

Os planos que utilizaram TR = 2 anos, TR = 3 anos e TR= 1000 anos, não 

explicaram o porquê dessa adoção, mas observou-se que nos casos em que se utilizou os 

TR de 2 e 3 anos, ambas eram barragens de água ou de contenção de sedimentos, fato que 

pode explicar o uso desses TR, por se tratarem de estruturas menores. No entanto, a 

adoção do TR de 1000 anos sem a devida justificativa, gera dúvidas se as estruturas 

manteriam sua integridade (sem ruptura) em um evento chuvoso de tempos de recorrência 

maiores, como a chuva deca milenar.   

 
9 A Precipitação Máxima Provável (PMP) pode ser considerado como um “evento chuvoso cuja superação 

está associada a uma probabilidade muito baixa.” TUCCI (2015). 
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Quanto à adoção do cenário de dia chuvoso (rainy day) e dia ensolarado (sunny 

day), 85 dos 86 dam break analisados consideraram a hipótese do dia chuvoso na 

modelagem dos cenários. Essa adoção é razoável dado que no dia chuvoso há um 

acréscimo de vazão no reservatório devido a precipitação, o que determinaria um cenário 

mais danoso, quanto ao volume, do que o rompimento em dia ensolarado. O único estudo 

que desconsiderou a ocorrência de um evento de chuva na modelagem não justificou essa 

premissa.   

4.3.2. Modo de falha 

Na Figura 21 são apresentados quais os modos de falha mais recorrentes nos dam 

break analisados. Verificou-se que o modo de falha por erosão interna é o mais recorrente 

nas simulações de falha (presente em 42% dos estudos), seguido pelo galgamento, 

liquefação e instabilização, respectivamente.  

Figura 21 – Modos de falhas e métodos construtivos utilizados nos estudos de dam break analisados. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Na Figura 21, embora a erosão interna apareça em número maior, o galgamento 

foi o modo de falha mais utilizado. O maior número falhas por erosão interna, justifica-

se porque muitas empresas de consultoria simularam dois ou mais cenários de ruptura, 

sempre considerando a hipótese de ruptura por galgamento (mais recorrente) e  a hipótese 

de ruptura por erosão interna. O resultado encontrado está em concordância com as 

análise de falha em barragens relatadas em documentos do ICOLD e de artigos 

científicos, que também apontam que mundialmente um dos tipos de falhas mais 

recorrentes em barragens é o galgamento (CIGB/ICOLD; UNEP/PNUE, 2001; RICO et 

al., 2008). 
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Destaca-se que nos planos em que havia a simulação de mais de um cenário de 

ruptura, (12 dos 86 planos), como por exemplo cenários com modos de falha distintos, 

escolheu-se sempre o cenário de maior dano. Desses, alguns justificaram a escolha do 

cenário de acordo com o tempo de chegada crítico nas áreas povoadas de jusante ou ainda 

devido aos maiores picos de vazão. Por fim, após a escolha do cenário de maior dano, 

este era utilizado para mapear a mancha de inundação e delimitar a Zona de 

Autossalvamento (ZAS).  

Nos PAEBM analisados, a hipótese do modo de falha por galgamento quando 

adotada, foi considerando o volume de trânsito de cheia da barragem menor do que o 

volume adicional de cheia ou quando a cheia ultrapassa a vazão de projeto do vertedouro 

da barragem. Quanto ao modo de falha por erosão interna (piping), na literatura não existe 

um padrão para sua ocorrência, de uma forma simplificada, a erosão interna está associada 

a problemas de infiltração na barragem e consequente remoção de solo da estrutura da 

barragem (FUSARO et al., 2017).  

A segunda maior causa de falha em barragens de rejeito no mundo é a liquefação 

(CIGB/ICOLD; UNEP/PNUE, 2001; RICO et al., 2008), mas nos planos analisados a 

liquefação foi o terceiro modo de falha mais adotado nas simulações. Verificou-se nos 

planos estudados que esse modo de falha foi adotado principalmente nos estudos de dam 

break de barragens construídas pelo método de alteamento de montante, o que é 

justificável por estas serem mais suceptíveis a este modo de falha. Das 86 barragens de 

estudo, 27% (23 das 86) foram alteadas pelo método de montante, destas 70% (16 das 23) 

tiveram seu rompimento simulado por liquefação. A análise dos planos e os dois últimos 

desastres com barragens de rejeito no Brasil evidenciam uma relação pertinente entre o 

modo de falha por liquefação e método de alteamento de montante.  

Dos planos que adotam a falha por erosão interna ou galgamento para as barragens 

de montante, apenas um justifica adoção dessa premissa, afirmando que “ a adoção desse 

critério está a favor da segurança, uma vez que o galgamento representa o modo de falha 

com maior potencial de dano a jusante”. No entanto, essa justificativa deve ser utilizada 

com certa cautela, dado que não é sempre que o modo de falha por galgamento acarreta 

maior potencial de dano.  

Conhecer o modo de falha permite estimar o tempo de formação da brecha de 

ruptura e assim os tempos de chegada da onda de inundação. O conhecimento dessas 

variáveis é fundamental para o planejamento da evacuação das populações de jusante da 
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barragem.  Dessa forma verificou-se para cada um dos modos de falha apresentados qual 

o tempo médio de formação da brecha de ruptura.  

As falhas por galgamento têm tempos maiores de formação de brecha, em média 

41±21 minutos conforme os planos estudados. Saliba (2009) no entanto, afirma que em 

falhas por galgamento a brecha de ruptura pode-se desenvolver ao longo de horas, isso 

mostra que os planos adotam premissas mais conservadoras na definição dos tempos de 

formação da brecha de ruptura. 

Para o modo de falha por erosão interna, os planos analisados adotaram um tempo 

médio de 20 ±13 minutos, demonstrando uma abordagem mais conservadora posto que a 

falha por erosão interna demorar minutos, dias ou meses em função da susceptibilidade à 

erosão dos materiais e dos gradientes hidráulicos envolvidos (SILVA, 2016).  

Em todos os cenários de rompimento simulados por liquefação o tempo de falha 

foi considerado instantâneo por este mecanismo se desenvolver na maioria dos casos de 

forma abrupta e súbita, como vivenciado nos últimos desastres de Fundão e B1 

(SANTAMARINA; TORRES-CRUZ; BACHUS, 2019). 

Salienta-se que quanto menor o tempo de formação da brecha, menor o tempo de 

resposta disponível da Defesa Civil, da empresa e das populações a eminente emergência 

de rompimento da barragem. Entende-se que considerar menores tempos de formação de 

brecha, de forma mais conservadora, pode ser um aspecto positivo para ajustar os tempos 

de atingimento dos treinamentos e exercícios de simulação de emergência, para que esses 

possam garantir maior integridades das vidas vulneráveis ao rompimento.  

Por fim, como já mencionado no item 4.4.1, dentre os cenários simulados pode-se 

considerar o dia ensolarado (sunny day) ou o dia chuvoso (rainy day). Geralmente no 

cenário de um dia chuvoso o modo de falha mais provável de ocorrer é por galgamento, 

devido ao fluxo de água adicional da barragem que pode induzir a um extravasamento. 

Em contra partida, os modos de falha por erosão interna ou liquefação, podem ocorrer no 

nível normal de operação da barragem, ou seja, em um cenário de dia ensolarado (KCB, 

2014). Como já apresentado no item 4.4.1., 85 dos 86 estudos de dam break analisados, 

consideram o cenário de dia chuvoso, de modo a atender a Portaria DNPM n°70.389, a 

qual obriga os empreendedores a utilizar o cenário de maior dano.  

4.3.3. Formação da brecha e volume mobilizado 

Quanto a definição da geometria da brecha cerca de 66,3% (57 dos 86) dos planos 

utilizaram as formulações propostas por Froelich (1995), Froelich (2008) e Froelich 
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(2016). Outros 3,5% (3 dos 86) dos planos definiram a geometria de formação da brecha 

utilizando ao documento Dam Analysis Breach (2010). Isso mostra que a maior parte, 

69,8% dos planos, utilizaram formulações da literatura para estimar a geometria e tempo 

de formação da brecha, o que é algo positivo. Os outros 30,2% (26 dos 86) não apresentam 

a informação sobre como foi determinada a geometria da brecha. 

Para a estimativa da porcentagem de rejeito mobilizado em caso de uma falha na 

barragem, 63% (54 dos 86 planos) utilizaram a relação empírica estabelecida por Rico et 

al. (2007). Conforme esses autores, em média, um terço dos rejeitos e água da barragem 

são liberados durante a falha de uma barragem. Nos planos analisados o valor médio foi 

de 35,4 ± 1.3%. Outros 7% dos planos (6 dos 86) consideraram que 100% do rejeito da 

barragem seria mobilizado na ruptura, 2% (2 de 86) que 70% dos rejeitos seriam 

mobilizados e outros 1% que 50% dos rejeitos seriam mobilizados na ruptura. Os estudos 

que adotaram 50%, 70% e 100% de rejeitos mobilizados justificam a adoção por 

buscarem ser mais conservadores. Entende-se que a literatura especializada, como a de 

Rico et al. (2008), possa fornecer uma previsão mais próxima da realidade e que não 

superestime tanto o volume de rejeitos mobilizados. 

A precisão dos parâmetros de ruptura, como largura da brecha, tempo de formação 

da brecha e volume mobilizado são cruciais para a maior fidelidade do modelo de ruptura 

a situação real. Em casos em que os parâmetros de ruptura não puderem ser previstos com 

precisão razoável, pode ser necessária uma abordagem mais conservadora o que acarreta 

um aumento dos custos associados (WAHL, 1997). Esses custos são devido a áreas 

maiores a serem sinalizadas e preparadas à emergência, a investimento em estruturação 

das Defesas Civis etc. 

Com todos os dados do estudo hidrológico, do modo de falha, das dimensões da 

brecha de ruptura e a porcentagem de volume de rejeitos mobilizados é possível 

determinar o hidrograma de ruptura, o qual apresenta a variação da vazão da onda de 

rejeitos ao longo do tempo. O hidrograma de ruptura fornece dados de entrada para o 

modelo a ser utilizado afim de prever as vazões de escoamento da onda de rejeitos pós-

ruptura. 

A seguir serão descritos os modelos de propagação da onda de rejeitos utilizados 

nos dam break analisados. 
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4.3.4. Modelo de propagação da onda de rejeitos 

Quanto aos modelos mais utilizados (Figura 22) observa-se que cerca de 70% dos 

planos utilizaram o software HEC-HAS 2D para simular a propagação da onda de cheia. 

Isso pode ser justificado pelo fato do HEC-HAS ser um software livre e que possuí guias 

e manuais de fácil acesso, sendo um modelo altamente difundido no meio de profissionais 

dessa área (Anexo E). Outra possível justificativa para a maior utilização desse software 

é o recorte da área de estudo (Quadrilátero Ferrífero). Muitos estudos aqui analisados 

foram elaborados por uma mesma empresa de consultoria condicionando a preferência 

desse modelo (no Apêndice C são apresentados os números de estudos elaborados por 

cada empresa de consultoria).  

Figura 22 – Principais softwares utilizados para modelar a propagação da onda de cheia das barragens de 

rejeito de estudo. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Além do uso por empresas de consultoria, diversos artigos técnicos e acadêmicos 

têm utilizado o HEC-HAS para simulação de rompimento de barragens e previsão dos 

danos do rompimento, alguns deles são Lauriano (2009); Merwade (2009), AsnaasharI et 

al. (2014),  Kumar et al. (2017), Machado (2017), Balogun e Ganiyu (2017), Patel et al. 

(2017) e Tschiedel e Paiva (2018). Embora o HEC-HAS seja o software mais utilizado, 

ele apresenta algumas limitações para modelar escoamentos de fluídos 

hiperconcentrados, dado que suas equações são propostas para fluídos com baixa 

concentração de sólidos (MACHADO, 2017). Afim de garantir a correta adoção do HEC-

HAS, nesses casos os estudos de dam break analisados utilizaram o princípio da 

similaridade, o qual ajusta os coeficientes adimensionais das equações que regem o 

escoamento da água, adaptando-os para o escoamento hiperconcentrado em função da 

viscosidade cinemática do fluido (MACHADO, 2017).  
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Apesar dessa limitação de uso do HEC-HAS sua utilização para modelagem de 

ruptura de barragens de rejeito com os devidos ajustes metodológicos parece ser uma 

prática aceita na literatura, como pode-se verificar nos trabalhos de (U.S. EPA, 2014; 

WEST CONSULTAINS, 2011; MACHADO, 2017). 

Outros 12% (10 de 86) dos estudos analisados utilizaram outros softwares para 

modelar o rompimento e propagação da onda de ruptura. Os softwares RIVERFLOW 2D, 

FLO 2D e o DAMBRK são comerciais e ambos possuem complementos para a simulação 

de escoamento de lama (Mud flow). O FLDWAV por outro lado foi desenvolvido pelo 

Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) dos Estados Unidos e é amplamente utilizado 

pela Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA). Conforme  FEMA (2015), o 

FLDWAV substitui em suas funções outros modelos como DAMBRK. O DAMBRK foi 

utilizado em apenas um dos estudos analisados, mas esse modelo é amplamente difundido 

no mercado e entre especialistas em barragens, devido a seus complementos para 

escoamento de fluídos não newtonianos (com alta concentração de sólidos), tendo boa 

aplicação para rejeitos de mineração (BOSS, [S.d.]). 

Todos os modelos utilizados para a previsão de propagação da onda foram 2D, 

mostrando que as consultorias estão de acordo com as práticas internacionais. Nenhuma 

consultoria utilizou a modelagem 3D, o que não é negativo, visto que segundo Moon et 

al. (2019) esse tipo de modelagem ainda será um avanço nos modelos de propagação de 

rejeitos para os próximos anos. 

Verificou-se que 20% dos planos não mencionam no estudo de dam break qual 

software foi utilizado para simular a mancha de inundação. A omissão dessa informação 

pode afetar a análise dos resultados obtidos no estudo e assim a identificações de itens 

que possam ser revisados ou atualizados no modelo, dificultando futuras avaliações ou 

auditorias do conteúdo do dam break.  

4.3.5. Parâmetros de entrada no modelo de propagação dos rejeitos  

Neste item serão apresentadas as análises de alguns dos parâmetros utilizados 

pelos modelos para a modelagem de propagação da onda de rejeitos. Um item importante 

da modelagem e uma das principais fontes de erros nos modelos é a definição da 

geometria do terreno considerando seu relevo e drenagens. A qualidade da malha 

topográfica do terreno é fundamental na precisão quanto a extensão e profundidade da 

onda (COOK e MERWADE, 2009; KUMAR et al., 2017; TENG et al., 2017).  

A Figura 23 mostra as principais malhas topográficas utilizadas para a construção 

da geometria do terreno na simulação do escoamento. Verificou-se que 54 % dos estudos 
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de dam break analisados utilizaram a malha topográfica LiDAR (Light Detection and 

Ranging) para gerar a geometria do modelo de inundação.  

Sabe-se que a malha topográfica obtida através do sensor LiDAR  é uma das mais 

precisas e referência em guias e diretrizes de diversos países, como exemplo na Índia 

(INDIA, 2016a, 2018). Outros países, como Portugal, Reino Unido e Espanha, embora 

não especifiquem o tipo de malha topográfica a ser utilizada, exigem nas áreas urbanas, 

uma escala topográfica mais detalhada, variando na ordem de 1:25.000 a 1:10.000 

(MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, 2001; DEFRA e BABTIE, 2006; ANPC e 

INAG, 2009). No Brasil não existem diretrizes ou normas que estabeleçam qual malha 

topográfica deve ser utilizada na modelagem de cheias, mas o fato de 54% dos estudos 

analisados utilizarem a malha LiDAR, e ainda os outros 21% utilizarem malhas de curvas 

de nível de 1m e 5m, mostram que os responsáveis técnicos pelos estudos estão alinhados 

com as boas práticas internacionais.  

Figura 23 – Principais malhas topográficas utilizadas na modelagem para construção da geometria do 

terreno. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Destaca-se que alguns autores relacionam a qualidade da malha topográfica e a 

precisão do mapeamento da inundação, em todas estas pesquisas o LiDAR é classificado 

como a malha topográfica com a precisão mais adequada para geração de manchas de 

inundação.  

Sanders (2007) ao comparar malhas topográficas digitais como LiDAR e SRTM, 

concluiu que a primeira é a melhor fonte de dados do terreno devido a sua boa resolução 

horizontal e precisão vertical. De forma semelhante, mas com o acréscimo da comparação 

da análise 1D e 2D, Cook e Merwade (2009), observaram que usando dados do LiDAR 

áreas menores de inundação foram encontradas.  

Tschiedel e Paiva (2018) fizeram uma outra abordagem de análise da malha 

topográfica, eles testaram fatores de sensibilidade na modelagem de propagação de 

47

16
12

2 2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

LiDAR Curvas de nível 1 m Não menciona Curvas de nível 5 m SRTM 30m



92 
 

inundação, e verificaram que dependendo do vale estudado, topografias de resolução mais 

baixa podem ser utilizadas para estimar tempo de pico em algumas seções. Ou seja, eles 

mostraram apesar de menor precisão, a malha SRTM pode apresentar boa estimativa da 

vazão de pico em algumas seções, podendo em determinados casos substituir a malha 

LiDAR sem comprometer a qualidade da mancha de inundação.  

Apesar dessa constatação do estudo de Tschiedel e Paiva (2018), de forma geral 

as pesquisas mostram que a malha SRTM tem menor resolução horizontal que a malha 

LiDAR, isso interfere diretamente na definição dos limites da envoltória de inundação, 

que por sua vez afeta nas ações de preparação da Defesa Civil. Dessa forma, os dois 

estudos de dam break que utilizam a malha SRTM, podem apresentar imprecisões nas 

suas envoltórias de inundação e assim erros na definição das zonas de atingimento. 

Outro item que pode ser considerado importante na modelagem de ruptura de uma 

barragem de rejeitos é a consideração de que os rejeitos dispostos nas barragens são 

fluídos não-newtonianos hiperconcentrados (com alta concentração de sólidos), sendo 

esta a principal diferença entre um escoamento de água e o escoamento de rejeitos 

(MACHADO; SALIBA; BAPTISTA, 2017). 

Dos 86 PAEBM analisados, seis assumiram em seu dam break um escoamento 

composto apenas de água. Desses, quatro são de fato barragens de acumulação de água e 

as outras duas são bacias de sedimentação, logo apresentam um Cv < 0,20, podendo seu 

escoamento ser considerado aquoso (vide Tabela 3 no item 2.8). Outros três planos 

adotaram em seu dam break o escoamento de água, ainda que depositem rejeitos de 

minério de ferro, apontando um erro grosseiro na adoção de parâmetros de modelagem, 

erro tal que pode acarretar em previsões equivocadas da mancha de inundação. Os demais 

planos (77) descrevem que consideraram o escoamento de rejeitos e água. 

As pesquisas de Bernedo et al. (2011) e  Moon et al. (2019) que compararam o 

escoamento de rejeitos e de água para uma mesma barragem, mostraram que ao assumir 

o escoamento de rejeitos como um fluído newtoniano os tempos de viagem da onda de 

ruptura são mais rápidos e as profundidades são maiores. Isso mostra que considerar a 

água para a modelagem de escoamento de rejeitos pode apresentar resultados mais 

conservadores quanto aos tempos de viagem e profundidades da onda de cheia. No 

entanto do ponto de vista de prevenção e planejamento a emergências, resultados 

superestimados refletem em maiores gastos em medidas estruturais e não estruturais. 

Além disso, no que se trata da evacuação das populações, cria um alarde equivocado 

podendo dificultar relações e ações futuras da Defesa Civil com essas populações.   
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Ainda no contexto do escoamento de rejeitos, outro aspecto fundamental e que 

difere o escoamento de água e rejeitos, é a reologia. Esta importante propriedade permite 

conhecer as características de deformação e escoamento dos rejeitos, parâmetros esses 

fundamentais para um modelo mais preciso em extensão e profundidade da mancha de 

inundação.  

A Tabela 7 apresenta quantos dos PAEBM analisados consideraram em seu estudo 

de dam break a reologia dos rejeitos na modelagem da mancha de inundação. Os dados 

mostram que cerca de 78% dos estudos de dam break não mencionam e nem abordam os 

aspectos reológicos, 10% tratam os aspectos de reológicos de forma teórica, ou seja, por 

meio da utilização de referências de valores da literatura e apenas 12% consideram os 

parâmetros reológicos obtidos por meio de testes getotécnicos com amostras dos rejeitos 

da barragem em questão.  

Dentre os testes geotécnicos realizados estão: ensaios de granulometria, 

determinação de porcentagem de sólidos dado pela Concetração volumética (Cv),  

Coeficientes de Expansão/Contração, Viscosidade Cinemática.  

Tabela 7 – Quantificação dos estudos que abordaram as questões reologicas nos modelos de propagação 

da onda de rejeitos. 

Abordagem da Reologia no estudo de dam break 

Teórica 9 

Testes Geotécnicos 10 

Não menciona 67 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.12 

A definição da Concentração volumétrica (Cv) é fundamental para a quantificação 

da relação água/rejeito e assim na definição do tipo de escoamento, definindo se a mistura 

de água e rejeito se comportam como um fluido hiperconcentrado ou aquoso (vide Tabela 

3). Dos estudos analisados apenas 22% citam a concentração volumétrica utilizada, essa 

porcentagem também se refere a mesma quantidade de estudos que integraram a reologia 

na análise. 

Diversas diretrizes e pesquisas de autores da Austrália e Canadá citam a 

importância da reologia nos estudos de dam break de barragens de rejeito e como 

considerar as características reológicas podem influenciar na extensão da mancha de 

inundação, explicitando práticas já adotadas nesses países (MARTIN et al., 2015; MOON 

et al., 2019). 

4.3.6. Propagação e mapeamento da ruptura no vale a jusante do barramento 

Todos os dam break analisados apresentam a delimitação da mancha de inundação 

e no geral as seguintes informações: Indicação da localização do barramento; Hidrografia 
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e seções de referência; Vias de acesso; Cidade ou núcleos populacionais; Marcos de 

distância e de tempo de chegada da onda de ruptura; Indicador de atingimento do critério 

de parada; Mancha de inundação; Zona de Autossalvamento (ZAS); Sistema de alerta; 

Indicação de Rotas de Fuga e Pontos de Encontro. 

Grande parte dos mapas apresentava além da mancha, as seções utilizadas na 

modelagem. Cada seção apresentava as seguintes informações:  Descrição de referência, 

Distância em relação ao eixo da Barragem, Profundidade Máxima Atingida na seção (m), 

Elevação máxima Atingida na Seção (m), Velocidade Máxima Atingida na Seção (m/s).  

Estes mesmo itens identificados nos estudos de dam break analisados, são 

exigidos em países de referência em segurança de barragens, como Estados Unidos, 

Portugal, Espanha e Canadá, mostrando que apesar da falta de metodologia específica 

para o dam break, para o mapa de inundação existe um padrão que vem sendo adotado 

internacionalmente. 

Dos planos analisados 30%, 13 dos 86, apresentam os mapas com as envoltórias 

de inundação impressos em tamanho A4, esse formato é pouco usual em uma situação 

real de emergência, dado que o tamanho é muito reduzido para identificar pontos de 

interesse nos mapas. Em alguns desses mapas as letras das legendas e notas de rodapé 

eram ilegíveis, falha considerada grave de conteúdo dos PAEBM. Dos outros 73 planos, 

54 apresentavam mapas plotados em A1 sendo mapas maiores e assim mais usuais 

permitindo leituras rápidas durante planejamento e execução dos exercícios simulados. 

Em outros países do mundo, como a Austrália, Índia e Reino Unido, são exigidos que os 

órgãos competentes pela gestão de emergências recebam os mapas da envoltória de 

inundação em formatos digitais para softwares SIG, como shapefile e extensão para 

Google Earth ( GOVERNMENT OF QUEENSLAND, 2002; DEFRA, 2006; INDIA, 

2018). 

4.4. Estudo das ações de planejamento e gestão de emergências no âmbito 

da Defesa Civil municipal 

Apesar da proposta inicial ser de aplicar três questionários por Coordenadoria 

Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC, em diversos municípios a 

coordenação optou por responder a um único documento para toda equipe. Com exceção 

de um único município em que a Coordenação se negou a responder o questionário, ao 



95 
 

todo 24 questionários foram respondidos (Figura 24). No Apêndice D são apresentadas 

fotos de algumas das visitas. 

Figura 24  - Número de questionários respondidos pelos agentes de Defesa Civil dos municípios do 

Quadrilátero Ferrífero com barragens de alto Dano Potencial Associado (DPA) . 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Um dos primeiros itens que inicialmente constava no cabeçalho do questionário 

era referente a formação dos agentes que integravam a equipe da Defesa Civil. A Figura 

25 mostra que a formação mais recorrente dos agentes é a de engenheiros civis, mas 

também há equipes com engenheiros de segurança, engenheiros ambientais, engenheiros 

eletricistas, engenheiro geólogo, engenheiro de minas e engenheiro de produção. 

Destacam-se esses profissionais por ambos terem competências técnicas para um melhor 

entendimento do estudo de dam break do PAEBM.  

Ressalta-se que no estado de Minas Gerais não há exigência quanto a formação 

acadêmica dos agentes, estes devem ter apenas capacitações e treinamentos específicos 

aos agentes de Defesa Civil ministrado pela Defesa Civil Estadual no âmbito da  Diretoria 

de Ensino (COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL - CEDEC, 2017). 

Todos os agentes que responderam ao questionário possuem essa capacitação exigida para 

atuar como agente de Defesa Civil municipal.  
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Figura 25 – Formação dos agentes que compõe a Coordenadoria de Defesa Civil dos 19 municípios de 

estudo. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

O corpo técnico das equipes dos municípios de Ouro Preto e Nova Lima pode ser 

considerado mais completo por apresentarem engenheiros e técnicos da área de 

engenharia civil e de geologia. Outros municípios, mesmo não possuindo agentes com 

formação técnica, relataram que recebem apoio técnico de profissionais de outros setores 

da prefeitura. Neste último caso, destacam-se os municípios de São Gonçalo do Rio 

Abaixo, Rio Acima e Congonhas, ambos contam com um número ideal de colaboradores 

da área técnica de engenharia civil e ambiental. Esta colaboração e articulação de 

profissionais de outros setores da administração pública com a Defesa Civil em todos os 

seus âmbitos, fortalece sua gestão integrada e assim a prestação de serviços à população 

(BRASIL; MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2017). 

4.4.1. Importância, utilidade e qualidade dos PAEBM 

A primeira pergunta do questionário refere-se a forma como os agentes de Defesa 

Civil entendem a importância e utilidade do PAEBM em sua atuação, na Figura 26 são 

apresentadas as principais respostas dadas pelos agentes.  

As respostas mostram que todos os agentes entendem a importância/utilidade do 

PAEBM como um documento fundamental no planejamento e preparação a emergências 

e na identificação de riscos e danos decorrentes de uma falha na barragem, de modo a se 
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prevenir ou minimizar perdas de vidas e outros danos a sociedade. Na prática, os agentes 

de Defesa Civil são capacitadas para conhecer e colocar em prática todas as ferramentas 

ligadas a prevenção e resposta a riscos (BRASIL.; MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO 

NACIONAL, 2017), dessa forma era esperado a familiaridade dos agentes com o 

PAEBM. 

Figura 26 – Percepção dos agentes de Defesa Civil municipal sobre a importância e utilidade dos Planos 

de Ação Emergenciais de Barragens de Mineração (PAEBM) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

A Figura 27 apresenta quais as fontes de informação sobre as barragens onde as 

Defesas Civis obtêm a informação de quantas barragens estão instaladas em seu 

município. A maior parte (7 dos 24) respondeu que obtém esta informação através das 

mineradoras. Outras fontes de informação citadas pelos agentes foram as Agências 

Fiscalizadoras (principalmente a ANM) e visitas técnicas às barragens.  

 Figura 27 -  Fonte de informações sobre as barragens utilizadas pela Defesa Civil municipal.  
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Entende-se que a obtenção das informações por parte das agencias fiscalizadoras 

e órgãos públicos são mais seguras e protegidas de interesses de conflitos. Considera-se 

preocupante que boa parte das fontes de informação, 30% (7 dos 24) venham das próprias 

empresas. Nesse sentido sugere-se que as Defesas Civis municipais busquem fontes de 

informação isentas de conflito de interesses. Um exemplo de fonte confiável e de livre 

acesso é o Cadastro de Barragens de Mineração disponibilizado pela Agência Nacional 

de Mineração em seu site (http://www.anm.gov.br/), que de tempos em tempos são 

atualizadas e divulgadas as informações técnicas e de classificação das barragens. No 

Estado de Minas Gerais, a FEAM também disponibiliza anualmente em seu site 

(http://www.feam.br/monitoramento/gestao-de-barragens) o inventário das barragens do 

Estado, sendo este documento também uma fonte de informação sobre as barragens dos 

municípios. 

Um dos instrumentos da PNSB é o Sistema Nacional de Informações sobre 

Segurança de Barragens (SNISB). No entanto, esta pesquisa mostrou que esse 

instrumento vem sendo subutilizado, posto que as Defesas Civis não têm acesso ao 

SNISB e as informações da segurança das barragens em tempo real.  Esforços voltados 

para o compartilhamento das informações das barragens através do SNISB poderiam vir 

ser uma futura reinvindicação da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil 

(SNPDC) para todas as unidades de Defesa Civil em todas as esferas. 

Quando foi perguntado aos agentes se eles requerem das empresas os PAEBM, 

três responderam que “Não”, justificando que a protocolização do Plano na Defesa Civil 

é obrigação legal da empresa. Aos 18 que responderam “Sim” também foi perguntado a 

partir de qual ano se iniciou a solicitação, conforme mostra a Figura 28.  

O aumento do número de cobranças no ano de 2013 com relação ao ano de 2012 

pode ser justificado pelo início da Política Nacional de Defesa e Proteção Civil, que trata 

sobre todas as atribuições da Defesa Civil com relação aos riscos que uma determinada 

localidade está susceptível. O segundo aumento, do ano de 2015 para 2016, demonstra 

claramente que após o desastre de Fundão foi dada maior atenção a importância do Plano 

de Ação Emergencial na gestão de riscos e emergências.  

 

http://www.anm.gov.br/
http://www.feam.br/monitoramento/gestao-de-barragens
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Figura 28 – Ano em que a Defesa Civil passou a exigir das empresas cópias do Plano de Ação 

Emergencial de Barragens de Mineração (PAEBM). 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

4.4.2. Conteúdo do mapa/estudo de inundação do PAEBM 

Sobre a avaliação da qualidade do PAEBM, a Figura 29, mostra que cerca de 31% 

(4 dos 13 agentes que responderam) reconhece que a Defesa Civil não tem técnicos para 

analisarem e aferirem sobre a qualidade dos PAEBM e 8% (1 dos 13) afirmam que 

analisar a qualidade dos planos não é função da Defesa Civil.  Dos demais agentes 8% (1 

dos 13) considera o PAEBM “Excelente”, 8% (1 dos 13) “Ótimo”, 23% (3 dos 13) “Bom”, 

15% (2 dos 13) consideram o plano satisfatório e 8% (1 dos 13) consideram que o 

PAEBM poderia ser melhor.  

De fato, fiscalizar o conteúdo e qualidade técnica dos Planos é função dos órgãos 

fiscalizadores de barragem, no âmbito estadual os técnicos da SEMAD e no âmbito 

federal, os técnicos da Agência Nacional de Mineração (ANM). Ainda se têm que todos 

os estudos de dam break são de responsabilidade técnica do profissional que os elabora e 

estes se responsabilizam pelo conteúdo apresentado no estudo. Portanto, os agentes que 

optaram por não responder a esta pergunta, estão sendo coerentes dado que não lhes 

compete esse tipo de análise.  

Mesmo não sendo função da Defesa Civil avaliar a qualidade dos PAEBM e do 

dam break, é uma de suas atribuições utilizar as informações sobre os riscos e possíveis 

situações de emergência relacionadas às barragens afim de elaborar planos e ações de 

contingenciamento, logo a qualidade desses documentos interfere diretamente nas 

práticas da Defesa Civil local.  
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Assim se existisse um órgão responsável por avaliar a qualidade desse documento 

ou ainda um termo de referência sobre seu conteúdo, as Defesas Civis teriam uma garantia 

de que as informações por elas utilizadas no planejamento e preparação a emergências, 

são informações mais confiáveis e de mais próximas da realidade.  

Figura 29 – Percepção dos agentes de Defesa Civil entrevistados sobre a qualidade dos PAEBM. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Quando perguntado aos agentes quais parâmetros são usados para aferir a 

qualidade do PAEBM, a maior parte, 12% (3 de 24), respondeu que verifica os itens 

exigidos pela legislação, cerca de 8% (2 de 24) respondeu que verifica se o PAEBM 

apresenta informações claras e de forma objetiva (Figura 30). Para a maior parte das 

Defesas Civis visitadas os são Planos muito extensos e a difícil busca de certas 

informações dificulta a utilização mais eficiente do documento em uma situação de 

emergência. Mais especificamente, os agentes das Defesas Civis de Belo Vale e Sabará, 

comentaram que acreditam que quanto mais sintético e claro, como por exemplo, com 

informações em tabelas ao contrário a textos longos, mais fácil seria o entendimento por 

parte das Defesas Civis e mais rápida a consulta ao Plano. Essa demanda da simplicidade 

do PAEBM, afim de facilitar o seu entendimento por parte dos seus usuários, é prevista 

na Portaria DNPM n°70.389, a qual define o PAEBM como “documento técnico e de 

fácil entendimento”(DNPM, 2017). 

Figura 30 – Principais parâmetros que os agentes de Defesa Civil acreditam que devem compor o Plano 

de Ação Emergencial de Barragens de Mineração (PAEBM).  
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Quanto à qualidade dos estudos/mapas de inundação apresentados nos PAEBM 

foi pedido que os agentes classificassem esses itens em uma escala de satisfação de Likert. 

A Figura 31 mostra as respostas.  

Figura 31 - Percepção dos agentes de Defesa Civil entrevistados sobre a qualidade dos estudos de 

propagação da inundação (dam break). 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Assim como para a qualidade dos PAEBM, a maior parcela dos agentes, cerca de 

87%, considera a qualidade dos estudos de inundação como sendo “Excelentes”, “Bons” 

e “Regulares”. Alguns agentes que não possuem formação técnica compatível com 

análise dos estudos de inundação, possuindo apenas ensino médio ou algum curso técnico 

ou superior fora da área de engenharia, consideram a qualidade dos planos boa ou 
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excelente, no entanto essa avaliação pode ser equivocada do ponto de vista técnico. Mas 

entende-se que a percepção desses agentes sobre a qualidade do estudo de inundação seja 

referente as informações que os estudos apresentam e que sejam importantes para as ações 

da Defesa Civil.  

A Figura 32 mostra os itens que os agentes consideram mais importantes no 

estudo/mapa de inundação. Vale dizer que todos os agentes apresentaram mais de um 

item em sua resposta.  

Figura 32 – Principais parâmetros que os agentes de Defesa Civil acreditam que deve compor o estudo de 

propagação da inundação (dam break) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

O inventário quantitativo e qualitativo das comunidades e propriedades atingidas 

foi um dos itens considerados mais importantes do estudo de inundação para os agentes, 

correspondendo a 12% dos itens mencionados pelos mesmos (5 dos 43). No entanto, sabe-

se que esses inventários feitos pelas empresas são complementares ao estudo de 

inundação, não o integrando e nem sendo de obrigatoriedade legal.  

No Reino Unido um dos itens do Resevoir Plan (documento análogo ao PAE no 

Brasil) é um volume que apresente a avaliação de impactos decorrentes da falha na 

barragem (DEFRA e BABTIE, 2006). Neste item são descritas e quantificadas as áreas, 

propriedades e áreas culturais de interesse, de forma similar ao inventário quantitativo e 

qualitativo realizado pelas empresas de consultoria. Os inventários são fundamentais para 
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mensurar e conhecer as populações vulneráveis, auxiliando a Defesa Civil a conhecer 

esses cidadãos em risco. Além disso, o inventário de bens e estruturas, auxilia no 

conhecimento e estimativa de danos e perdas em um eventual rompimento de barragens. 

Outros 12% (5 dos 43) consideram que a definição das áreas atingidas, Zonas de 

Autossalvamento (ZAS) e Zonas de Salvamento Secundário (ZSS), são o os itens mais 

importantes do estudo/mapa de inundação. De fato, o objetivo do estudo de inundação é 

caracterizar os possíveis impactos de um rompimento através do conhecimento das áreas 

e comunidades atingidas ( FEMA, 2013; DNPM, 2017). Além disso, a delimitação das 

zonas de atingimento é uma obrigação legal das empresas.  

Ainda, 9% (4 dos 43) consideram importante o tempo de chegada da onda de 

rejeitos e 9% (4 dos 43) os mapas das rotas de fuga. Na prática sabe-se que conhecer o 

tempo de chegada é fundamental no planejamento emergencial por parte da Defesa Civil 

e na definição das rotas de fuga a partir dos simulados de ruptura (ANPC; INAG, 2009).  

Outros 5% (2 dos 43) consideram escala cartográfica, captações de água e pessoas 

e equipes mobilizados na emergência. Destas, sabe-se que a cartografia dos mapas é 

fundamental para que as informações apresentadas sejam inteligíveis e efetivas no 

planejamento de emergências.  

O conhecimento das captações de água também é importante para garantir em uma 

eventual emergência a continuidade do abastecimento público de água. Como vivenciado 

no desastre do rompimento da Barragem de Fundão, muitos municípios abastecidos pelo 

Rio Doce tiveram seu abastecimento afetado pela pluma de turbidez derivada da onda de 

rejeitos, um exemplo deles é Governador Valadares, atingido quatro dias depois do 

rompimento (SÁNCHEZ et al., 2018). 

 Outros 2% (1 dos 43) consideram importante a velocidade da lama, a sinalização 

e sistemas de alerta, a proporção da inundação, a biodiversidade local, a existência de 

indústrias, a existência de estruturas que possam agravar os danos, legenda e as 

coordenadas das comunidades atingidas.  

Ainda sobre os parâmetros do estudo de inundação, uma das perguntas feitas aos 

agentes foi se eles dão atenção à base de dados topográficos usados na elaboração dos 

mapas de inundações. Como resposta, 50% (12 dos 24) dos agentes responderam que 

“Não”, 33% (8 dos 24) responderam que “Sim” e os outros 19% (4 dos 24) não 
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responderam. Dos 33% afirmam dar atenção a base de dados topográficos, apenas um 

agente explicou o porquê de dar atenção a esses. Segundo ele, “os dados topográficos 

influenciam na maior precisão de definição das comunidades que estão na borda da 

mancha” SIC, essa percepção está de acordo com pesquisas como a de Cook e Merwade 

(2009), Sanders (2007), as quais mostram que a escala topográfica interfere na 

delimitação da extensão da mancha de inundação.  

Como apresentado no item 4.4.4, a qualidade dos dados topográficos utilizados na 

definição da geometria de entrada da modelagem da onda de inundação é fundamental na 

precisão da extensão e profundidade da mancha de inundação (KUMAR et al., 2017; 

TENG et al., 2017). Nesse sentido, embora não sendo atribuição dos agentes de Defesa 

Civil, os órgãos fiscalizadores têm capacidade técnica de analisar e conferir se os dados 

topográficos utilizados na modelagem da onda de inundação foram os mais adequados. 

Após essa verificação, a mancha de inundação estará apta a ser utilizada pela Defesa Civil 

na preparação a emergências com barragens.  

Em relação aos formatos de em que os mapas são entregues as Defesas Civis, 71% 

dos agentes responderam que os recebem em formatos digitais, em extensão para o 

Google Earth (.kml), shapefile e pdf, conforme mostra a Figura 33. Os outros 29% 

receberam os mapas em formato impresso, alguns em impressão em folha A4. Países 

como a Austrália exigem que cópias eletrônicas das áreas atingidas por um rompimento 

seja enviada aos órgãos competentes nos .shp ou .kml.  

As impressões dos mapas em formato A4 (210 mm de largura e 297 mm de altura) 

são inutilizáveis do ponto de vista de planejamento e resposta a emergências, dado que 

esse tipo de impressão não fornece as informações necessárias para os agentes de Defesa 

Civil. As Defesas Civis de Ouro Preto e Nova Lima relataram a dificuldade de utilizar 

mapas impressos nessa escala e apontaram que quando as empresas protocolam esse tipo 

de mapas a Defesa Civil solicita as mesmas uma nova impressão em um formato que seja 

minimamente legível.  
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Figura 33 – Principais formatos digitais em que as empresa/consultorias fornecem os mapas para as 

Coordenadorias de Proteção e Defesa Civil Municipais (COMPDEC). 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Foi perguntado aos agentes se eles concordam com essa delimitação das Zonas de 

atingimento a maior parte deles (48%) responderam que acham a delimitação adequada, 

dado que ela foi definida pela legislação (Figura 34). Os demais agentes que responderam, 

(os que não concordam ou concordam parcialmente), eles acreditam que a delimitação 

das ZAS deveria ser aumentada levando em consideração a particularidade de cada local, 

alguns ainda afirmam que o tempo de 30 min ou a distância de 10 km, não condiz com a 

realidade vivenciada pela Defesa Civil nos simulados. Ou seja, a percepção dos agentes 

mostra que eles anseiam que a delimitação das ZAS possa ser ajustada após novas 

informações práticas adquiridas nos simulados.   

Destaca-se que ainda nesta última categoria, dos que discordam com delimitação, 

os agentes pontuam que a separação cria uma zona de salvamento “primária” e uma 

“secundária”, expõe o cidadão e transfere a ele a responsabilidade de salvamento podendo 

levar a perda de vidas. Em Portugal, também existe essa separação entre as ZAS e ZSS, 

lá as ações de aviso e evacuação nas ZAS, em caso de rompimento iminente, são de total 

responsabilidade do empreendedor, enquanto fora das ZAS, a responsabilidade do aviso 

é dos Serviços Municipais de Proteção Civil. Mesmo com a separação, nos casos de alerta 

de rompimento (correspondente ao nível 2 de emergência no Brasil), o empreendedor e 

os agentes de proteção civil trabalham de forma integrada no aviso das populações. 

Figura 34 – Concordância dos agentes de Defesa Civil municipal sobre as delimitações legais das Zonas 

de Autossalvamento (ZAS) e Zonas de Salvamento Secundário (ZSS). 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

A Portaria DNPM n°70.389 determina que a ZAS, é delimitada pela distância que 

corresponda a um tempo de chegada da onda de inundação igual a trinta minutos ou 10 

km; e as ZSS é a região que não é ZAS. Em Portugal, por exemplo, a ZAS é delimitada 

por um tempo de chegada da onda de inundação igual a meia hora, com o mínimo de 5 

km (ANPC; INAG, 2009). No âmbito local, a Política Estadual de Segurança de 

Barragens de Minas Gerais, instituída em fevereiro de 2019, determina que a delimitação 

das ZAS das barragens do estado pode ser ampliada para até 25 km em função da 

densidade e da localização das áreas habitadas e da existência de patrimônio natural e 

cultural na zona (MINAS GERAIS, 2019). 

Na legislação federal considera-se a delimitação das ZAS como sendo 10 km, em 

Minas Gerais a legislação foi mais restritiva para empresas dado que a delimitação 

mínima é de 25 km e ainda pode ser ampliada. A ampliação das ZAS na legislação de 

Minas Gerais, embora seja mais custosa para o empreendedor, para a Defesa Civil, essa 

ampliação é uma garantia de que uma população maior estará mais segura e precavida a 

um eventual rompimento de barragem. 

4.4.3. Experiências e vivências dos agentes da Defesa Civil na etapa de preparação 

dos PAEBM: treinamento e exercícios simulados 

Sabe-se que o sistema de avaliação de um Plano de Ação Emergencial, através 

dos treinamentos e exercícios simulados, é fundamental para que todos os envolvidos em 

uma emergência tenham familiaridade com as ações que devem seguir e que ajustes 

44%

26%

13%

17%

Sim Não Parcialmente Não opinaram
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referentes as rotas de fuga, tempo de contingenciamento sejam feitos (ANA, 2016; 

PAIVA et al., 2019).  

Nesse sentido, outras perguntas feitas aos agentes foram com relação a 

organização dos exercícios simulados e quanto a participação das comunidades inseridas 

nas zonas de atingimento nos exercícios. Em relação a organização dos exercícios 

simulados já realizados, todos os agentes de Defesa Civil responderam que os mesmos 

foram executados em parceira com a empresa responsável pela barragem.  

Segundo os agentes, o planejamento e organização do simulados eram precedidos 

de reuniões preliminares com a as comunidades e a empresa, em alguns municípios até 

com participação da Defesa Civil estadual. Essa resposta está em concordância com as 

orientações de ação da Defesa Civil, que direcionam que uma das etapas da organização 

dos simulados é o planejamento, onde reuniões prévias devem ser realizadas com as 

comunidades, empresa e todos os outros entes envolvidos (BRASIL e MINISTÉRIO DA 

INTEGRAÇÃO, 2017). Duas Defesas Civis, no entanto, responderam que os exercícios 

simulados foram realizados pelas empresas e a Defesa Civil somente apoiou. Nesse caso 

há uma inversão das responsabilidades, posto que a responsabilidade das empresas é 

“disponibilizar informações, apoiar e participar dos simulados”, conforme a Portaria 

DNPM n°70.389 de 2017, e não o inverso. 

Uma das Defesas Civis, respondeu que após as reuniões, o Plano de Contingência 

é atualizado conforme as ações previstas no PAEBM e posteriormente são realizados os 

simulados. Essa resposta demonstra a importância da  integração entre os PAE e os Planos 

de Contingência, principalmente com relação as responsabilidades e compromisso social 

dos empreendedores, destacando que além de assegurar a  estabilidade da barragem, eles 

também devem garantir  procedimentos e mecanismos de proteção da população, além 

das ações necessárias caso uma eventual situação de emergência ocorra (CENAD, 2016).

 Quando perguntado aos agentes se a população aceita/participa dos exercícios 

simulados, 48% responderam que “Parcialmente”, 39% responderam que “Sim” e 13% 

respondeu que ainda não teve exercícios simulados (Figura 35). Sabe-se que os exercícios 

simulados são exigência legal desde 2017 pela Portaria DNPM n° 70.389, isso mostra em 

certa medida um atraso das empresas e das Defesas Civis na organização desses. 

Conforme os agentes o registro de participação é feito através de lista de presença  

Figura 35 – Resposta dos agentes de Defesa Civil Municipal a pergunta “a população aceita/participa dos 

exercícios simulados?” 



108 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

De forma a complementar o entendimento dessa etapa tão importante da avaliação 

do PAEBM, foi perguntado aos agentes, qual a opinião deles quando a visão e expectativa 

da população sobre os exercícios simulados, para se obter uma percepção indireta da 

população sobre os simulados. O Quadro 5 apresenta as principais percepções dos agentes 

sobre a aceitação/participação da população nos exercícios simulados.  

Quadro 5 – Percepções positivas, de alerta e negativas dos agentes sobre o interesse e participação 

das populações atingidas nos exercícios simulados.  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Observa-se que dentre as percepções de alerta (percepções que merecem atenção 

do poder público) e das percepções negativas, existe uma falta de confiança da população 

nos exercícios de simulados e na preparação a emergências. Essa desconfiança pode ser 

justificada pela sensibilização inadequada da população, o que está intimamente 

39%

0%48%

13%

Sim Não Parcialmente Ainda não teve treinamento

Percepções positivas

•Proveitoso com participação
de 116% dos supostos
atingindos (SIC).

• A população adere bem
quando é feito um bom
trabalho de divulgação,
reuniões preparatórias e um
bom trabalho.

•Uma forma de aumentar sua
segurança.

•A população cumpri os
simulados com
responsabilidade e interesse
em fazer parte.

•Houve grande preocupação e
parece que a população está se
atentando à importância do
simulado.

•População entende a
importância dos treinamentos.

•População se sente segura

Percepções de alerta

•A maioria da população não
tem a cultura prevencionista,
atua somente na reação. Por
isso o trabalho de prevenção
deve estar inserido no dia-a-
dia

•Não é da cultura do brasileiro
participar de exercícios de
prevenção.

•Após os últimos acidentes a
população aceita os exercícios
simulados , porém com
desconfiança.

•População apreensiva.

Percepções negativas

•Declínio na participação
devido a morosidade do
reassentamento

•Desgastantes e população com
baixo interesse

•Parte da população pensa que
é desperdício de tempo, ainda
não compreenderam a
importância do exercício.

•Muitos não acreditam na
eficácia dos simulados depois
de Mariana e Brumadinho.

•Muitos não acreditam nos
simulados.

•Desconfiança
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relacionado com a forma de disseminação da cultura prevencionista no Brasil (SCHONS, 

2016).  

Schons (2016) em sua pesquisa sobre a dinâmica antropológica e social da cultura 

prevencionista aplicada a desastres no Brasil, afirma que a Política Nacional de Proteção 

e Defesa Civil – PNPDEC, regulamentada Lei nº 12.608/2012,  foi o um passo importante 

para mudanças na forma se desenvolver uma cultura prevencionista no Brasil. Ainda 

nessa pesquisa, constatou-se, em um estudo de percepção que a população, ainda 

apresenta certa desconfiança nos procedimentos de preparação atualmente adotados pelas 

Defesas Civis e outros órgãos públicos. Isso demonstra que devem ser adotados maiores 

investimentos na sensibilização das populações, principalmente voltadas para uma 

educação de prevenção ao risco e desastres.  

As ações de sensibilização são complexas por considerarem a questão social e 

cultural de uma população, nesse sentido alguns autores propõem abordagens que se 

iniciam na informação e conscientização da população quanto aos risco, para 

posteriormente uma abordagem mais direta das ações de preparação a emergências 

(SCHONS, 2016; OLIVEIRA et al. 2018).  

Não foi objetivo desta pesquisa entrar no mérito das discussões sociais sobre o 

tema, no entanto reitera-se que o entendimento do pensar e agir das populações 

susceptíveis a riscos relacionados às barragens é um ponto crucial para o sucesso das 

medidas e ações de contingenciamento e proteção de vidas humanas em um eventual 

desastre. 

A Figura 36 mostra como os agentes de Defesa Civil classificam os exercícios 

simulados quanto à participação das comunidades atingidas. A maior parte dos agentes, 

33% (8 de 24) consideram a participação da comunidade nos exercícios regulares, outros 

29% (7 de 24) consideram os exercícios bons e 4% (1 de 14) considera excelentes e outros 

4% (1 de 24) ruins.  

Figura 36 – Como os agentes de Defesa Civil municipal classificam os exercícios simulados quanto a 

participação das comunidades atingidas.  



110 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Conforme o UNDP (2013), o envolvimento das comunidades locais é crucial na 

preparação a desastres. A maior parte dos agentes ter classificado a participação como 

como regular e boa, demonstra um aspecto positivo, dado que os exercícios simulados de 

rompimento de barragens no âmbito municipal podem ser considerados uma prática 

relativamente recente na atuação das Defesa Civis. 

Apesar disso, destaca-se que o sentimento de insegurança devido aos últimos 

desastres com barragens de rejeitos ocorridos, como também relatado pelos agentes, tenha 

levado a uma participação maior da população.  

Espera-se que com o conhecimento adquirido em treinamentos e com as 

experiências dos exercícios simulados já realizados, os agentes consigam junto à 

população melhorar a etapa de preparação a emergências, e assim ter uma dinâmica mais 

efetiva em um eventual desastre. Nesse contexto, os agentes propõem as seguintes 

melhorias para uma maior eficácia dos exercícios e aceitação/participação das populações 

são descritas a seguir: 

“- Melhoria na cultura, entender que o simulado é para o próprio bem;  

 - Envolvimento maior da comunidade no planejamento dos simulados;  

 - Melhor divulgação, campanhas e interatividade com a população;  

 - Maior engajamento;     

- Maior participação da comunidade;     

- Deveriam ser mais próximos da situação real;     

- Os simulados deveriam ser rotina;     

- Atingir 100% de comparecimento;      
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- Serem realizados mais de uma vez;     

- Simulados mais constantes e atuação mais transparente das empresas;  

 - Adequação dos dias e horários solicitados pela população;   

 - Ter um simulado de mesa antes do de campo para melhor informar a população;

 - Maior interação entre as comunidades e empresas. ” 

Novamente, as sugestões são principalmente voltadas para melhorias da 

sensibilização da população e interação com as empresas. Conforme o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento, adotar uma abordagem participativa, 

envolvendo mulheres e grupos marginalizados, bem como capacitar  líderes comunitários, 

são aprendizados para direcionar as atividades de gerenciamento de desastres (UNDP, 

2013). 

4.4.4. Mudanças após os desastres de Mariana e Brumadinho e a integração entre 

os entes envolvidos no gerenciamento de emergências. 

Perguntou-se aos agentes de Defesa Civil o que mudou após os referidos desastres. 

As respostas dos agentes são apresentadas no Apêndice E. As principais mudanças 

apontadas foram voltadas para a melhoria da estrutura da Defesa Civil e para a maior 

informatização nas ações de aviso e alerta.  De fato, os desastres com as barragens de 

rejeito de Fundão e B1, respectivamente, um dos maiores desastres ambientais do mundo 

e um dos maiores desastres com perdas de vida humanas, podem ter levado a diversas 

mudanças legais e na postura das empresas em lidar com as emergências (SAMPAIO, 

2016; SOUZA JR., 2019).  

Também foi perguntado aos agentes quais as atribuições da Defesa Civil local 

quanto às ações voltadas à prevenção e preparação de emergências envolvendo as 

barragens. De forma unânime todos os agentes citaram as atribuições essenciais da Defesa 

Civil voltadas para a proteção de vidas. Essa unanimidade mostra a gestão integrada e 

articulada entre as COMPDECs visitadas.   

Por fim, foi perguntado aos agentes se sua COMPDEC possuí Plano de 

Contingência (PLANCON) e se este contempla as ações de contingenciamento para as 

barragens instaladas no município. Dos 24 questionários respondidos, em 18 os agentes 

responderam que a Defesa Civil local possuí PLANCON e destes 14 integram o risco das 

barragens no PLANCON.  Os outros 10 questionários, onde foi respondido que  o 

PLANCON ainda não contempla as ações referentes as barragens, indicam que que 

algumas Defesas Civis municipais, e sua população, ainda  não estão totalmente 
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preparadas para uma eventual emergência, posto que o plano de ação à emergências 

devem antecipar o desastre (CEDEC, 2017). 

O PLANCON deve contemplar todos os riscos em que a população de um 

determinado município esteja susceptível. Ressalta-se que o PAEBM é uma das 

principais fontes de informações técnicas sobre os riscos das barragens e suas 

consequências, dessa forma a partir do PAEBM a Defesa Civil obtém grande parte dos 

dados necessários para a elaboração do PLANCON. Ainda, conforme a Portaria DNMP 

n°70.389, o empreendedor proprietário da barragem deve sempre que solicitado fornecer 

informações e dados adicionais as Defesas Civis afim de apoiá-los na prevenção e gestão 

de emergência envolvendo suas barragens (DNPM, 2017).  

Um aspecto importante a ser citado neste ponto é a integração do PLANCON com 

o Plano Diretor Municipal, onde por meio do mapeamento e conhecimento de áreas de 

risco pode-se regular áreas adequadas e seguras para expansão e ocupação urbana dos 

municípios. Sabe-se que pra os riscos naturais, como deslizamentos, enchentes, entre 

outros, essa integração já acontece (COUTINHO et al., 2015). No entanto, a nova 

demanda é integrar ao Plano Diretor, com o auxílio das Defesas Civis, aos riscos 

tecnológicos, como os do rompimento de barragens.  Para que assim, esse instrumento de 

gestão urbana e territorial possa auxiliar efetivamente na prevenção de todos os tipos de 

desastres (BRASIL.; MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2017).  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De todas as barragens do Estado de Minas Gerais 44% (307 barragens) estão 

localizadas na região do Quadrilátero Ferrífero e dessas cerca de um terço (106) são 

barragens de alto Dano Potencial Associado (DPA), ou seja, um eventual rompimento 

dessas barragens pode causar severos danos as populações e bens localizados no vale de 

jusante. A análise de conformidade quanto a elaboração dos Planos de Ação Emergenciais 

de Barragens de Mineração (PAEBM), mostrou que das 106 barragens de alto DPA, 82% 

dos planos (86 de 106) ainda possuem o plano protocolado na Defesa Civil local e 18% 

(19 dos 106) não possuem o plano protocolado na Defesa Civil. Estes 18% mostram que 

muitas empresas ainda estão desconformes com a exigência da Política Nacional de 

Segurança de Barragens, a qual desde 2010 obrigada o empreendedor a disponibilizar 

cópia física do PAE em organismos de Defesa Civil e prefeituras locais.  

A análise de conteúdo dos estudos de inundação (dam break) mostrou que no geral 

todos os estudos apresentam os itens de estudos hidrológicos, modo de falha, hidrograma 

de ruptura e o mapeamento da propagação da onda de ruptura. No item de estudos 

hidrológicos, a maior parte dos planos utiliza de Tempos de Recorrência (TR) 

compatíveis a eventos chuvosos extremos, como a chuva deca milenar e a PMP, mas uma 

pequena parte, 13%, utilizou TR baixos não justificáveis, subestimando os efeitos da 

cheia natural na simulação do rompimento.  

Quanto aos modos de falha adotados na simulação de ruptura, esses se mostraram 

coerentes com o método construtivo, como nos casos de modo de falha por liquefação 

para barragens de montante. Nos casos da simulação de mais de um modo de falha, a 

escolha destes também se mostrou coerente com a adoção do cenário de maior dano, 

exigência legal da Portaria DNPM n°70.389 de 2017.  

A determinação da geometria da brecha e do volume de rejeitos mobilizados sé 

fundamentada na maior parte dos estudos analisados em formulações amplamente 

difundidas na literatura internacional, o que corrobora com a confiabilidade das premissas 

utilizadas. A menor parte dos estudos não justifica de forma explicita a adoção desses 

parâmetros tão importantes da construção do hidrograma de ruptura, sendo esta uma 

fragilidade do ponto de vista de avaliação desses documentos técnicos. 

A adoção da malha topográfica LiDAR em 54% dos planos mostrou-se como uma 

aspecto positivo dos dam break analisados, por esta alcançar maior resolução horizontal 

(maior fidelidade na extensão da mancha de inundação) e precisão vertical (maior 



114 
 

precisão na profundidade da onda), garantido maior precisão dos mapas de inundação e 

na definição das zonas de atingimento.  

 A maior parte dos planos (70%) utilizaram o software HEC-HAS para a 

modelagem da ruptura e propagação da onda de cheia. No entanto sabe-se que embora 

amplamente difundido para modelagem de inundações com água, o HEC-HAS apresenta 

limitações para a modelagem de escoamento de fluídos com altas concentrações de 

sólidos (fluídos hiperconcentrados ou não-newtonianos). Apesar disso, os ajustes nos 

parâmetros do modelo do HEC-HAS para aproximar o escoamento de água ao 

escoamento dos rejeitos parecem ser bem aceitos na literatura.  

Além do HEC-HAS, outros softwares que possuem complementos específicos 

para o escoamento de lama (mudflow) e assim fornecem uma previsão mais adequada do 

escoamento de rejeitos também foram utilizados em uma parte menor dos estudos. Estes 

softwares são o River Flow 2D, FLD WAV, FLO 2D e o DAMBRK. Nesses modelos um 

dos parâmetros mais importantes é a reologia, que foi negligenciada na maior parte dos 

planos analisados, 78%. Não considerar a reologia pode comprometer a predição da 

extensão da mancha de inundação de rejeitos e assim afetar a preparação a um eventual 

rompimento por parte dos entes envolvidos no gerenciamento de emergências. 

A omissão de informações sobre as premissas e hipóteses adotadas na elaboração 

dos dam break, como foi verificado em alguns planos, são um aspecto negativo desses 

documentos, mesmo nos casos é apresentada apenas uma síntese (sem a memória de 

cálculo). Em uma eventual fiscalização a falta dessas informações dificultaria revisões e 

o entendimento das variáveis que poderiam vir a afetar a qualidade e precisão dos mapas 

de inundação, e por sua vez a delimitação das zonas de atingimento.  

Quanto a percepção dos agentes de Defesa Civil municipal sobre o planejamento 

e gestão de emergências, inicialmente verificou-se que as COMPDECs consideram o 

PAEBM um documento fundamental para o conhecimento e gestão dos riscos referentes 

as barragens e assim à manutenção da segurança das populações vulneráveis ao 

rompimento de barragens de rejeito. A percepção dos agentes quanto a qualidade do 

PAEBM e do estudo/mapa de inundação vem principalmente das práticas e vivências da 

Defesa Civil, tendo um número reduzido de agentes com formação técnica apropriada 

para avaliar esses documentos.  

Sobre a etapa de preparação dos PAEBM, treinamentos e exercícios simulados, 

viu-se que a maior parte das Defesa Civis já realizou tais atividades, embora algumas 

apenas apoiaram as empresas e não coordenaram ações, mostrando uma inversão de 
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responsabilidades entre esses entes. Algumas Defesas Civis avançaram nas relações com 

as populações e com as empresas, alcançando resultados positivos constados em 

participação ativa e significativa nos exercícios. No entanto, alguns agentes ainda relatam 

o sentimento de desconfiança da população quanto aos exercícios simulados, justificados 

tanto pela falta da “cultura prevencionista” no Brasil, tanto pela falta de confiança nas 

empresas e devido aos últimos desastres.  

Todas as Defesas Civis visitadas possuem o Plano de Contingência Municipal 

(PLANCON), mas em alguns municípios o PLANCON não aborda os riscos das 

barragens de mineração, deixando a população e a Defesa Civil vulnerável em uma 

eventual emergência relacionada a essas estruturas.  

Sugere-se para pesquisas futuras um aprofundamento das questões metodológicas 

do escoamento dos rejeitos, considerando-os fluídos não-newtonianos hiperconcentrados, 

com o objetivo de aprimorar a modelagem de inundação para esse tipo de fluído. Outra 

sugestão é uma pesquisa que avalie o papel das agências fiscalizadoras na auditoria dos 

PAEBM, principalmente dos seus estudos de dam break, de modo a verificar como essas 

agências avaliam e validam o estudo e a envoltória de inundação.   

Esta pesquisa mostrou os desafios e a integração das abordagens teóricas e práticas 

do planejamento e gestão de emergências no cenário da região do Quadrilátero Ferrífero. 

Um dos desafios identificado foi a falta de regulamentação ou indicação legal clara sobre 

qual ente tem a responsabilidade de avaliar a qualidade dos PAEBM e dos estudos de 

dam break, e assim validar as informações apresentadas nesses estudos. Essa validação 

asseguraria a Defesa Civil da integridade das informações que ela utiliza no planejamento 

e preparação à emergências com barragens de rejeito.  

Outro desafio identificado foi quanto a omissão de parâmetros e premissas 

utilizados na modelagem de propagação da onda de rejeitos. A falta dessas informações 

gera dúvida se os parâmetros de entrada do modelo foram adequados e assim se o produto 

final da modelagem, o mapa da envoltória de inundação foi próximo da realidade. Uma 

sugestão de solução a isso, seria a criação de um termo de referência por parte dos órgãos 

fiscalizadores de modo a se ter critérios mínimos a serem seguidos pelas empresas na 

elaboração dos estudos de dam break. Destaca-se que esse termo iria além do 

cumprimento de exigências legais, que muitas das vezes são generalizadas e superficiais, 

esse termo estabeleceria padrões e exigências mínimas de conteúdo.  

Por fim, espera-se que com o aprendizado adquirido com os últimos desastres com 

barragens de rejeito e com futuros avanços nas abordagens teóricas e práticas de 
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preparação a emergência esses desafios sejam superados e garantam a maior segurança 

das populações que possam eventualmente ser atingidas por essas estruturas. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

Percepção dos agentes de Defesa Civil em relação ao Estudo de Inundação 

dos PAEBM protocolados 

 

Grau de Escolaridade: Formação: 

Cargo exercido na instituição:                                    Ingresso em: 

 

1. Do ponto de vista da Defesa Civil, qual a importância/ utilidade dos Planos 

de Ação Emergencial? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. A Defesa Civil municipal tem conhecimento da quantidade de barragens 

instaladas em seu território?  Onde essas informações são obtidas? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. A Defesa Civil local solicita das empresas responsáveis pelas barragens de 

alto dano os Planos de Ação Emergencial?  

(   ) Sim     (    ) Não 

       Desde quando? 

____________________________________________________________________ 

4. Como a Defesa Civil avalia a qualidade dos PAEBM? Que parâmetros são 

usados?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Como a Defesa Civil avalia, no geral, a qualidade dos mapas de inundação 

entregue pelas empresas? 

(      ) Excelentes     (       ) Bons      (       ) Regulares     (      ) Ruins      (       ) 

Péssimos 
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6. Quais itens a Defesa Civil considera fundamentais em um estudo/mapa de 

inundação para a eficácia na preparação de ações emergenciais num eventual 

desastre? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. A Defesa Civil dá atenção a base de dados topográficos que as empresas vêm 

utilizando para gerar os mapas de inundação? 

(   ) Sim    (    ) Não   Se sim, quais? 

______________________________________________________________ 

8. A Defesa Civil tem recebido os mapas de inundação em algum outro formato 

que não seja impresso (por exemplo, pdf digital, shapefile, extensão para 

Google Earth)? 

(   ) Sim    (    ) Não 

      Se sim, quais?  

____________________________________________________________________ 

Conforme sua experiência qual formato seria mais adequado para entrega dos 

mapas? 

____________________________________________________________________ 

9. Quanto a definição das áreas de atingimento Zona de Autosalvamento (ZAS) 

e Zona de Salvamento Secundário (ZSS), estabelecidas pela Portaria DNPM 

n° 70.389 de 2017. A Defesa Civil considera correta essa definição e as 

distâncias a serem adotadas para a delimitação das mesmas? Por que? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Após a entrega do PAEBM na Defesa Civil, como são organizados os 

treinamentos e exercícios simulados? Se feitos, esses exercícios são 

executados em parceria com as empresas? Se não, como a Defesa Civil se 

prepara para um possível evento de desastre envolvendo a barragem? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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10.1. A população de jusante que vive nas zonas de atingimento da 

barragem aceita/participa dos exercícios simulados?  

(    ) Sim       (    ) Não     (     ) Parcialmente 

Se sim, como é feito esse registro de participação? 

(     ) Lista de Presença      (     ) Registro de Digital       (     ) Não é registrado  

(     ) Outro   

______________________________________________________________ 

10.2. De acordo com sua experiência, qual a visão e expectativa da 

população sobre os exercícios simulados? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11. Como a Defesa Civil classificaria no geral os exercícios simulados quanto à 

participação das comunidades e sua efetividade? 

(      ) Excelentes     (       ) Bons       (       ) Regulares     (      ) Ruins      (       ) 

Péssimos 

Sugestões de melhorias 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12. Quanto aos recursos demandados para a execução dos exercícios simulados, 

as empresas têm cumprido as exigências estabelecidas pela Portaria DNPM 

n° 70.389/2017?  

“Art. 34 – Cabe ao empreendedor da barragem de mineração, em relação ao 

PAEBM: 

   II. Disponibilizar informações, de ordem técnica, para à Defesa Civil (...); 

 IV. Apoiar e participar de simulados de situações de emergência realizados de 

acordo com o art. 8.º XI, da Lei n.º 12.608, de 19 de abril de 2012, em conjunto com 

prefeituras, organismos de defesa civil (...).” 

Se não, o que a Defesa Civil faz para garantir o simulado? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

______________________________ 

13. Após os eventos de rompimento das Barragens de Fundão (Mariana) e 

Barragem B1 (Brumadinho) houve mudança nas estratégias de ação por parte 

da Defesa Civil a serem aplicadas em uma situação de emergência? Se sim, 

quais foram essas mudanças? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

14. Ainda após os desastres de Mariana e Brumadinho, como vem sendo a 

interação entre o poder público (prefeituras, Defesa Civil, Poder Judiciário), 

as empresas proprietárias de barragens e populações de jusante as barragens? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

15. Quais as atribuições da Defesa Civil no âmbito municipal com relação a 

segurança de barragens locais? Há troca de informações com outras Defesas 

Civis locais e com a Defesa Civil a âmbito estadual e/ou federal? Quais? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

16. A Defesa Civil local possuí Plano de Contingência (PLANCON)? 

(   ) Sim    (    ) Não 

      Se sim, as ações e procedimentos contingenciais de barragens estão 

contempladas nesse PLANCON? 

      

____________________________________________________________________ 

Os pesquisadores agradecem a contribuição! 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Nós, discente de mestrado Camilla Adriane de Paiva e professores José Francisco do 

Prado Filho e Aníbal da Fonseca Santiago, responsáveis pela pesquisa Plano de Ação 

Emergencial de barragens de mineração como instrumento de prevenção e gestão 

de desastres, estamos fazendo um convite para você participar como voluntário deste 

nosso estudo. 

Esta pesquisa pretende aprofundar o estudo do planejamento e gestão de ações 

emergenciais de barragens de mineração por parte das empresas e dos organismos 

envolvidos a segurança dessas estruturas, como a Defesa Civil. Acreditamos que ela seja 

importante porque os PAE são ferramentas de gerenciamento de ações de resposta a 

possíveis emergências envolvendo barragens e se bem executado este documento pode 

salvaguardar vidas e minimizar os severos danos sociais, econômicos e ambientais 

decorrentes de um eventual colapso da barragem.  

Sua participação constará de responder perguntas que possam mostrar a percepção sobre 

o entendimento e execução do Plano de Ação Emergencial em seu ambiente de trabalho. 

É possível que aconteçam os seguintes desconfortos ou riscos, como responder perguntas 

referentes a procedimentos internos de sua instituição de trabalho e sensibilidade ao tema 

devido aos últimos eventos ocorridos. 

Os benefícios que esperamos com o estudo são valorização e cumprimento do PAE como 

um importante instrumento de gestão de ações e respostas em emergências, de modo a 

prioritariamente proteger vidas e prevenir os danos sociais, ambientais e econômicos que 

direta ou indiretamente prejudica a qualidade de vida de toda sociedade.  

Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir 

qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato, com algum dos 

pesquisadores ou com o Conselho de Ética em Pesquisa. 

Você tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar sua permissão, a 

qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, pela sua decisão. 

As informações desta pesquisa serão confidencias, e serão divulgadas apenas em eventos 

ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre os 

responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua participação 

(confidencialidade).  

Autorização: 

Eu, _____________________________________ , após a leitura deste documento e ter 

tido a oportunidade de conversar com o pesquisador responsável, para esclarecer todas as 

minhas dúvidas, acredito estar suficientemente informado, ficando claro para mim que 

minha participação é voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer 

momento sem penalidades ou perda de qualquer benefício. 

Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei 

submetido, dos possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de 

confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. Diante do exposto expresso 

minha concordância de espontânea vontade em participar deste estudo. 
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____________________________________________ 

Assinatura do voluntário ou de seu representante legal 

_________________________________________ 

Assinatura de uma testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste voluntário para a participação neste estudo. 

_________________________________________________ 

Assinatura do responsável pela obtenção do TCLE 
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APÊNDICE C –  NÚMERO DE PAEBM ELABORADOS POR EMPRESA DE CONSULTORIA  
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APÊNDICE D – REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS VISITAS AS 

CORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PORTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

(COMPDEC) 

Posto de atendimento das Defesas Civis de Mariana (visita em 04/09/2019 ), 

Itabirito (visita em 09/09/2019), Jeceaba (visita em 23/09/2019) e Ouro Preto (visita 

em 01/10/2019). 
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Placas de rota de Fuga e Pontos de Encontro nos municípios de Sabará            

(visita em 25/09/2019), São Gonçalo do Rio Abaixo (visita em 11/09/2019), Barão de 

Cocais (visita em 11/09/2019) e Rio Acima (visita em 16/09/2019 ) 
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Placas de rota de Fuga e Pontos de Encontro nos municípios de Santa Bárbara 

(visita em 11/09/2019), Sarzedo (visita em 02/10/2019)  

 

 

 

Mapa Posto de Comando da Defesa Civil de Nova Lima na comunidade de 

Macacos (visita em 14/10/2019 ) 
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Sirenes próximas as comunidades dos municípios de Catas Altas                               

(visita em 11/09/2019) e Congonhas (visita em 23/09/2019) 

  

 

Defesa Civil de Brumadinho (visita em 16/10/2019)  
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APÊNDICE E – RESPOSTA DOS AGENTES DE DEFESA CIVIL SOBRE O QUE 

MUDOU DEPOIS DOS DESASTRES DE FUNDÃO E B1 

- A Defesa Civil vem se estruturando e tornando-se mais próxima da sociedade; 

 - Evacuaçao de comunidades com barragem de rejeito em nível 2;   

 - Simulado nas ZSS;        

- Plano de contigência são elaborados considerando as barragens;   

 - Aplicação de simulados;       

- Implantação de NUPDECS;       

- Exigências para demonstração e documentação dos impactos dos possíveis 

rompimentos de barragens existentes;       

- Sistema de alerta e alarme nas comunidades à jusante;    

 - Visita as populações de jusante;       

- Mudança na percepção da população;       

- Sistema de alerta e alarme nas comunidades à jusante;    

 - Comunicação a rádio;       

- Definição mais segura dos pontos de encontro;     

 - Mais cobrança das empresas quanto aos documentos e ações;   

 - Maior investimento nas defesas civis municipais;     

 - Fiscalização mais efetiva;       

- Acompanhamento periódico do dam break;     

 - Maior participação em reuniões com as empresas;     

 - Orientação constante e adoção de comportamento de prevenção e respostas a 

emergências com barragens. 
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ANEXO A - CRITÉRIOS GERAIS DA CLASSIFICAÇÃO DE BARRAGENS 

QUANTO AO RISCO. 

I. Características técnicas a) altura do barramento; 

b) comprimento do coroamento da barragem; 

c) tipo de barragem quanto ao material de 

construção; 

d) tipo de fundação da barragem; 

e) idade da barragem; 

f) tempo de recorrência da vazão de projeto do 

vertedouro. 

II. Estado de conservação da 

barragem 

a) confiabilidade das estruturas extravasoras; 

b) confiabilidade das estruturas de captação; 

c) eclusa; 

d) percolação; 

e) deformações e recalques; 

f) deterioração dos taludes. 

III. Plano de Segurança da 

Barragem 

a) existência de documentação de projeto; 

b) estrutura organizacional e qualificação dos 

profissionais da equipe técnica de segurança 

da barragem; 

c) procedimentos de inspeções de segurança e de 

monitoramento; 

d) regra operacional dos dispositivos de 

descarga da barragem; e 

e) relatórios de inspeção de segurança com 

análise e interpretação. 

Fonte: CNRH, 2012 
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ANEXO B - CLASSIFICAÇÃO DAS BARRAGENS QUANTO AO VOLUME. 

Classificação das barragens quanto ao Volume 

Barragens para disposição de rejeito 

mineral e/ou resíduo industrial 

Barragens para acumulação de água 

I - muito pequeno: reservatório com 

volume total inferior ou igual a 500 mil metros 

cúbicos; 

II - pequena: reservatório com volume 

total superior a 500 mil metros cúbicos e inferior 

ou igual a 5 milhões de metros cúbicos; 

III - média: reservatório com volume 

total superior a 5 milhões de metros cúbicos e 

inferior ou igual a 25 milhões de metros cúbicos; 

IV - grande: reservatório com volume 

total superior a 25 milhões e inferior ou igual a 50 

milhões de metros cúbicos; e 

V - muito grande: reservatório com 

volume total superior a 50 milhões de metros 

cúbicos. 

I - pequena: reservatório com volume 

inferior ou igual a 5 milhões de metros cúbicos; 

II - média: reservatório com volume 

superior a 5 milhões de metros cúbicos e inferior 

ou igual a 75 milhões de metros cúbicos; 

III - grande: reservatório com volume 

superior a 75 milhões de metros cúbicos e inferior 

ou igual a 200 milhões de metros cúbicos; e 

IV - muito grande: reservatório com 

volume superior a 200 milhões de metros cúbicos. 

Fonte: CNRH, 2012. 
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ANEXO C - QUADRO PARA CLASSIFICAÇÃO DE BARRAGENS PARA 

DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS E REJEITOS.  

QUADRO PARA CLASSIFICAÇÃO DE BARRAGENS PARA DISPOSIÇÃO DE 

RESIDUOS E REJEITOS 

I.1 - CATEGORIA DE RISCO: Pontos 

1 Características Técnicas (CT)  

2 Estado de Conservação (EC)  

3 Plano de Segurança de Barragens (PS)  

PONTUAÇÃO TOTAL (CRI) = CT + EC + PS 0  

 

 

 

Faixas de  Classificação 

CATEGORIA DE RISCO CRI 

ALTO > = 60 ou EC= 10 (*) 

MÉDIO 35 a 60 

BAIXO < = 35 

(*) Pontuação (10) em qualquer coluna de Estado de Conservação (EC) implica automaticamente 

 CATEGORIA DE RISCO ALTA e necessidade de providencias imediatas pelo responsável da 

barragem. 

I.2 - DANO POTENCIAL ASSOCIADO: Pontos 

DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA)  

 

 

Faixas de Classificação 

DANO POTENCIAL 

ASSOCIADO 

DPA 

ALTO > = 13 

MÉDIO 7 a 13 

BAIXO < = 7 

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO: 

CATEGORIA DE RISCO Alto / Médio / Baixo 

DANO POTENCIAL ASSOCIADO Alto / Médio / Baixo 

Fonte: CNRH, 2012. 
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ANEXO D – MATRIZES DE CLASSIFICAÇÃO DE BARRAGENS  

 Matriz de Risco e Dano Potencial ANA 2012 

 DANO POTENCIAL ASSOCIADO 

CATEGORIA DE RISCO ALTO MÉDIO BAIXO 

ALTO A B C 

MÉDIO A C D 

BAIXO A C E 

Fonte: ANA, 2012. 

Matriz de Risco e Dano Potencial DNPM 2012 

 DANO POTENCIAL ASSOCIADO 

CATEGORIA DE RISCO ALTO MÉDIO BAIXO 

ALTO A B C 

MÉDIO B C D 

BAIXO C D E 

Fonte: DNPM, 2012. 

Matriz de Risco e Dano Potencial DNPM 2017 

 DANO POTENCIAL ASSOCIADO 

CATEGORIA DE RISCO ALTO MÉDIO BAIXO 

ALTO A B C 

MÉDIO B C D 

BAIXO B C E 

Fonte: DNPM, 2017. 
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ANEXO E -  SOFTWARES E MODELOS MAIS UTILIZADOS NA MODELAGEM DE 

INUNDAÇÕES. 

Tipo de modelo hidrodinâmico  

Desenvolvedor 

 

País 

 

Status 1D 2D 1D + 2D 3D 

 Flowroute-i   Ambiental Inglaterra Comercial 

 ANUGA Hydro   Universidade 

Nacional 

Australiana  

Austrália Livre 

TUFLOW 

Classic 

TUFLOW Classic 

2D TUFLOW 

GPU TUFLOW 

FV 

TUFLOW 

Classic 

 BMT WBM Australia Comercial 

FASTER DIVAST 

DIVAST -TVD 

  Universidade de 

Cardiff  

Reino Unido Pesquisa 

Flood 

Modeller Pro 

1D  solvers 

Flood Modeler 

Pro 2D solver 

Flood 

Modeller 

Pro 

 CH2M Hill 

(Halcrow Group) 

EUA Comercial 

SOBEK Suite SOBEK Suite 

DELFT3D 

SOBEK 

Suite 

DELFT3D DELTARES Holanda Comercial 

MIKE 

11/MIKE 

HYDRO 

River 

MIKE 21 MIKE 

Flood  

MIKE 3 Instituto Hidráulico 

Dinamarquês (DHI) 

Dinamarca Comercial 

MASCARET TELEMAC 2D  TELEMA

C 3D 

Eletricidade da 

França 

França Livre 

InfoWorks RS InfoWorks 2D InfoWorks 

ICM 

 Innovyze EUA Comercial 

 JFLOW   JBA Reino Unido Comercial 

 TRENT TRENT  Universidade 

Nottingham  

Reino Unido Pesquisa 

 FINEL 2D  FINEL 3D Svasek Hydraulics Holanda Comercial 

 CaMa-Flood   Universidade de 

Tóquio 

Japão Comercial 

 LISFLOOD-FP LISFLOO

D-FP 

 Universidade de 

Bristol 

Reino Unido Pesquisa 

 Brezo   Universidade da 

Califórnia 

EUA Pesquisa 

SIPSON UIM UIM+SIPS

ON 

 Universidade de 

Exeter 

Reino Unido Pesquisa 

HEC-RAS HEC-RAS 2D   US ARMY Corps 

of Engineers 

EUA Livre 

 XP2D XPSWMM 

XPSTOR

M 

 XP Solutions EUA Comercial 

   CFX 

Fluent 

ANSYS EUA Comercial 

   Bifrost Autodesk EUA Comercial 

   Blender Blender Holanda Livre 

   PHEONIX 

FD 

Chaos Group Bugaria Comercial 

   Navié 

Effex 

DPIT EUA Comercial 

   Flip3D Universidade 

Kyushu 

Japão Livre 

   Cinema 4D Maxon Alemanha Comercial 

   RealFlow Next Limit Espanha Comercial 
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Tipo de modelo hidrodinâmico  

Desenvolvedor 

 

País 

 

Status 1D 2D 1D + 2D 3D 

   Psunami Red Giant EUA Comercial 

   Houdini Side Effects 

Software 

Canadá Comercial 

   Mantaflow TU Munchen e 

ETH Zurich 

Alemanha Livre 

Fonte: Traduzido e adaptado de Teng et al. (2017). 

 


