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RESUMO 

 

 

O objetivo desta dissertação é analisar o uso do sistema de gestão de barragens de aterro 

compactado, utilizados pela VALE, e por outras empresas do grupo, no Complexo 

Minerário das Minas de Ferro Carajás localizado em Parauapebas – PA. O estudo foi 

desenvolvido através da avaliação dos dois sistemas (programas computacionais) de 

gestão de operação de barragens, os chamados Geobarragem e SGBP, ambos usados 

pela VALE no Complexo Carajás. Priorizou-se a utilização de métodos analíticos de 

investigação de cinco estudos casos de barragens que compõem o referido complexo. 

Para tanto foram utilizados os métodos de pesquisa bibliográfica diagnóstica e pesquisa 

de campo exploratória, com análise dos resultados sob o enfoque da pesquisa qualitativa 

e quantitativa e da observação participante do autor da dissertação em todas as etapas de 

implementação dos dois sistemas de gestão no Complexo Carajás. Conclui-se que os 

programas produzem resultados bastante satisfatórios permitindo a geração de relatórios 

sucintos para apreciação do proprietário e relatórios detalhados para orientação dos 

trabalhos do corpo técnico. Estas ferramentas de gestão permitem ainda oferecer uma 

melhor transparência das atividades de gestão das barragens, para a sociedade. 

 

Palavras Chave: Barragem, Gestão Operacional de barragens de terra. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this dissertation is to analyze the management system of compacted 

embankment dams, used by Vale and other group companies in the Carajás Iron Mining 

Complex located in Parauapebas - PA. The study was conducted by evaluating two 

systems (computer programs) developed for the dam's operations management, called 

Geobarragem and SGBP respectively, both used by Vale in the Carajas Complex. 

Priority was given to the use of analytical methods in the investigations of five case 

studies of dams which are part of the complex. To this end two methods were used, the 

so called bibliographic diagnostic research and exploratory field research. The results 

were analyzed focusing both qualitative and quantitative research which was developed 

personally by the author at all stages of implementation of both management systems at 

the Carajás complex. It was concluded that the programs give satisfactory results 

allowing the generation of concise reports for the benefit of the owner and detailed 

reports for the technical staff. These management tools also provide information that 

helps the communication of dam management activities to the community at large. 

 

Keywords: Dam, Operational Management of earth dams. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  CONTEXTO E IMPORTÂNCIA DA PESQUISA 

 

Ao se pretender elaborar uma pesquisa sobre barragens de água em cidades, constata-se 

que sua construção e manutenção possui ampla abordagem teórica, que observa a água 

como recurso natural; elemento primário do saneamento básico e como fator ambiental. 

Nesse contexto, os estudos defensores da construção de barragens apontam fatores 

positivos para sua instalação em cidades, baseando-se no acréscimo de oportunidade de 

empregos para mão de obra local e a que irá surgir por processo migratório, estímulos 

econômicos e outras contribuições de cunho construtivo socioeconômico em nível local.  

 

Entretanto, a importância dada por esses estudos tendenciosos e sem fundamentos não 

devem ser levados em conta se visualizados em sua conformação generalista, mas cada 

caso de construção de barragens possuem resultados sobre cada localidade de modo 

distintos. 

 

Salienta-se, nesse contexto, que as atividades operacionais da barragem são capazes de 

fomentar questões sociais, de segurança e ambientais, que dependendo do nível e 

extensão do agravo, tornam-se fatores que comprometem a credibilidade da barragem, 

suas finalidades e de suas contribuições sociais. Entre esses fatores, enumeram-se: 

problemas locais nos recursos hídricos (relacionados à oferta de água para 

abastecimento da Usina); nos recursos hidráulicos (regularização e amortecimento de 

ondas de cheias); controle da produção de resíduos sólidos originados nas pilhas de 

rejeitos; e obras de terra existentes dentro da bacia hidrográfica. 

 

Diante desse quadro, é que se propôs analisar a gestão operacional das barragens, haja 

vista que poucas empresas possuem um sistema gestor com eficácia comprovada em sua 

realidade, em relação ao seu funcionamento, sua operacionalização e, principalmente, 
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sobre aspectos de segurança na comunidade local ao empreendimento. Assim, no caso 

em questão, essa dissertação busca responder à seguinte problemática: De que forma 

acontece a gestão operacional das barragens de terra do Complexo Minerário Carajás? 

 

Busca-se demonstrar através do processo de acompanhamento e auditoria, as 

informações disponíveis no estudo de caso sobre o sistema de gestão de barragens e 

demonstrar o favorecimento da empresa e sua imagem junto à opinião pública, aos 

órgãos governamentais e não governamentais. 

 

Outro ponto importante a ser demonstrado na pesquisa, se relaciona às atividades de 

gestão, administração, aproveitamento do sistema, manutenção da segurança física e 

ambiental do empreendimento, as etapas de operação do reservatório (vida útil da 

barragem), as áreas no entorno do reservatório, as estruturas contidas na bacia 

hidrográfica e aquelas situadas a jusante da barragem, enfim, toda a complexidade do 

gerenciamento operacional da barragem, as quais já foram consagradas em diversas 

pesquisas: Silveira (2006), Souza Pinto (2002), Viotti (1999), Zuffo (2005), entre 

outros.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Com a apresentação do uso do sistema de gestão de barragens de aterro compactado, 

utilizados pela VALE, e por outras empresas do grupo, objetiva-se realizar o estudo de 

caso das barragens que compõem o Complexo Minerário das Minas de Ferro Carajás – 

PA., verificando dados relativos aos benefícios possíveis com a adoção e 

implementação desses sistemas de gestão.  

 

A partir dessa premissa geral, buscou-se desenvolver uma pesquisa que especificamente 

priorizou: relatar conceitos básicos sobre barragens, principais finalidades, tipos e visão 

sistêmica sobre gestão; construir uma revisão bibliográfica sobre os sistemas de gestão 

operacional de barragens e a utilização de seus dois sistemas principais: Geobarragem e 

SGBP. 
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Além disso, de modo específico, pretendeu-se desenvolver estudos sobre a 

hierarquização das atividades da gestão de barragens; discutir vantagens da utilização de 

um sistema gestor; e descrever o estudo de caso do complexo de cinco barragens do 

Complexo Minerário das Minas de Ferro Carajás – PA. 

 

Por fim, objetivou-se analisar a realidade do estudo do caso, os resultados obtidos com a 

pesquisa realizada com gestores e assim, apontar conclusões e recomendações para a 

melhora do processo de gestão das barragens.  

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO            

 

A presente dissertação, além da exposição geral do tema e dos objetivos da pesquisa 

expressos nesta Introdução, é composta pelos seguintes capítulos e assuntos: 

 

• Capítulo 2 – Revisão de Literatura: apresenta breves considerações teóricas sobre 

as barragens – visão panorâmica (histórico, definições, tipos e finalidades), analisa a 

segurança de barragens, o plano de gestão e o gerenciamento das barragens da Vale no 

Brasil e no mundo; 

 

• Capítulo 3 – Caminhos metodológicos: contém os principais aspectos 

metodológicos da pesquisa; 

 

• Capítulo 4 – Resultados e Discussões: apresenta hierarquização das atividades da 

gestão de barragens a partir da análise dos cinco estudos de caso, mostrando a gestão 

operacional e tecnológica (programas de computador) das barragens do Complexo 

Minerário das Minas de Ferro Carajás – PA; 

 

• Capítulo 5 – Conclusões e Sugestões para pesquisas complementares: encerrando a 

dissertação apresentando as conclusões obtidas e apresentando recomendações para 

pesquisas futuras sobre o assunto tratado no bojo da pesquisa. 
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• Anexos. No anexo I está contida a Lei que estabelece a Política Nacional de 

Segurança de Barragem, enquanto o Anexo II apresenta um formulário de inspeção de 

campo utilizado nas inspeções de barragens. No Anexo III é mostrada uma planilha de 

recomendações de auditoria e, finalmente, o Anexo IV apresenta o FMEA – Failure 

Modes and Effects. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

CAPÍTULO 2  

REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 BARRAGENS – VISÃO PANORÂMICA 

 

A água, por ser uma matéria prima indispensável para o desenvolvimento dos seres 

humanos, ganhou diferentes aplicações. O homem, ao longo de sua evolução histórica, 

tem priorizado o desenvolvimento de uma organização capaz de garantir a sua 

sobrevivência e de seus entes e, por milênios, vem acumulando conhecimentos e 

aperfeiçoando as formas de gerenciar seus empreendimentos, para que consiga suprir as 

suas necessidades, com responsabilidade e sem grandes impactos ao seu habitat. 

 

Hoje em dia, os recursos hídricos são de suma importância para a sociedade e para a 

garantia do desenvolvimento sustentável e social, por se ter na água, seu principal e 

maior bem, fontes e recursos essenciais para a sobrevivência da raça humana na face da 

terra.  

 

Como bem salientado por Rebouças (1997) a avaliação do problema da água de uma 

dada região já não pode se restringir ao simples balanço entre oferta e demanda. Deve 

abranger também os inter-relacionamentos entre os seus recursos hídricos com as 

demais peculiaridades geoambientais e socioculturais, tendo em vista alcançar e garantir 

a qualidade de vida da sociedade, a qualidade do desenvolvimento socioeconômico e a 

conservação das suas reservas de capital ecológico. 

 

As barragens são associadas à demanda pela água. Para a produção de minério é 

necessário construir e operar as barragens de rejeitos. Atualmente, é crescente a 

preocupação da indústria da mineração brasileira com o cotidiano operacional de suas 

minas, que está atrelada: ao desempenho ambiental do processo produtivo, à segurança 

das operações e à manutenção da boa imagem da indústria na sociedade (CRUZ, 1996). 
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2.1.1 Histórico das Barragens 

 

Os primeiros registros sobre construção de barragens encontram-se no Egito, ao longo 

do Rio Nilo, quando pequenos barramentos foram utilizados para amenizar os efeitos da 

seca. No século XX, foram empreendidas obras para atender à demanda crescente de 

água e ao mesmo tempo suprir as necessidades das atividades relacionadas à mineração 

por diferentes partes do mundo, tanto que, nas décadas de 1930 e 1970, as construções 

de barragens estavam aliadas ao conceito de desenvolvimento e progresso econômico.  

O apogeu brasileiro de obras envolvendo barragens aconteceu entre os anos de 1950 e 

1970, juntamente, com a crescente valorização de pequenos e médios empreendimentos 

envolvendo a irrigação, o abastecimento de água e a mineração, e surgiram novas 

formas de gestão dessas obras (CRUZ, 1996). 

 

A primeira barragem construída no Brasil, em 1883, a barragem de Ribeirão do Inferno, 

foi empreendida em Estado de Minas Gerais, de uso hidroelétrico (MINISTÉRIO DO 

INTERIOR, 1972a), conforme consta na tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 – Registro das primeiras barragens brasileiras. 

 
Fonte: Ministério do Interior (1972). 
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Pode-se dizer que metade dos rios do mundo tem no mínimo uma grande barragem. 

Cinco países respondem por mais de ¾ do total de construções das grandes barragens no 

cenário mundial. Cerca de ⅔ dessas barragens pertencem a países em desenvolvimento. 

A produção de energia hidrelétrica em 24 países, entre eles o Brasil e a Noruega, 

representa mais de 90% da produção total de eletricidade. Estima-se que as barragens 

voltadas para a irrigação representam metade das grandes barragens do mundo e que 

contribuam com 12% a 16% da produção mundial de alimentos. Aproximadamente 75 

países construíram barragens para controlar inundações. Ainda hoje, em muitos lugares 

as barragens são os maiores projetos individuais em termos de investimento (WORLD 

COMMISSION ON DAMS 2000). 

 

No beneficiamento de minérios o mineral bruto é divido em concentrado e em rejeito. A 

polpa sem valor econômico será o rejeito no sistema de armazenamento e, para sua 

contenção, diques ou barragens podem ser construídas. As barragens convencionais 

utilizam materiais da própria jazida para suas construções. Os reservatórios de rejeitos, 

por vezes, são usados como reservatórios da água consumida nas próprias plantas de 

beneficiamento, o que requer cuidados ainda maiores em seu gerenciamento. 

 

O termo Barragem de Rejeitos é utilizado de uma forma ampla para englobar as 

estruturas de disposição de rejeitos em geral onde pode figurar mais de uma barragem 

de rejeitos, de água, ou até um sistema de barragens, embora a diferença entre barragem 

de rejeitos – associado a um aterro artificial para conter rejeitos – e uma Área para 

Acumulação de Rejeitos seja relevante, já que se trata de uma área onde ocorre 

confinamento de rejeitos (MCMPR, 2003). 

 

Para a Comissão Internacional de Grandes Barragens (CIGB), uma barragem de aterro 

deve ser construída de materiais escavados e dispostos sem misturar com outros 

materiais artificiais. A construção dessas barragens conta com a compactação dos 

materiais distribuídos em camadas com espessuras variáveis feitas por equipamentos 

específicos. É um tipo de barragem que geralmente se comporta de maneira razoável em 

quase todos os tipos de fundação e os assentamentos verificados não são significativos a 
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ponto de comprometer a estabilidade da barragem, já que existe uma adaptação do 

material do aterro. 

 

Dados do Ministério do Meio Ambiente (2006) apresentam países que possuem apenas 

1% de grandes barragens construídas e em operação. O Brasil e o Canadá, juntos, detêm 

a maior disponibilidade hídrica no cenário mundial, fato que aumenta ainda mais a 

responsabilidade na gerência desses recursos, como bem representa a Figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1 – Número de grandes barragens no mundo  
(Fonte: WORLD COMMISSION ON DAMS, 2000). 
 

2.1.2 Definições sobre Barragem, principais tipos e finalidades 

 

A Norma Brasileira ABNT NBR 13028 (ABNT, 2006), define como barragem a 

estrutura que forma uma parede de contenção para rejeitos, para sedimentos e/ou para 

formação do reservatório de água que acondicione rejeitos no interior do reservatório da 

barragem, de maneira adequadamente planejada, projetada e controlada. Na definição 

anterior foram incluídos, em nota, os termos barragem, barramento, dique ou similar. 

Diversas são as definições encontradas para o termo Barragem, como bem expõe a 

Tabela 2.2.  
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Tabela 2.2 – Definição do termo Barragem 

  
Fonte: Adaptação citada por ABNT (2006). 
 

No processo também são produzidos os rejeitos, que são considerados até então, de 

pouco valor comercial e por isso são descartados da unidade de beneficiamento. 

Entende-se por rejeitos, resíduos resultantes de processos de beneficiamento, a que são 

submetidos os minérios, visando extrair os elementos de interesse econômico (produto 

final). Esses processos têm a finalidade de regularizar o tamanho dos fragmentos, 

remover minerais associados sem valor econômico e aumentar a qualidade, pureza ou 

teor do produto final. Os procedimentos empregados para esse fim são muito variados, 

pois dependem basicamente do tipo e da qualidade do minério a ser extraído 

(ESPÓSITO, 2000). 

 

Em função do tipo de minério processado e dos tratamentos adotados podem ser 

encontrados rejeitos com variadas características geotécnicas, físico-químicas e 

mineralógicas. Os rejeitos, quando de granulometria fina, são denominados lama, e 

quando de granulometria grossa (acima de 0,074 mm), são denominados rejeitos 

granulares (ESPÓSITO, 2000). 
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O descarte pode ser na forma a granel (transportados por meio de caminhões ou correias 

transportadoras), ou na forma de polpa (mistura de água e sólidos), transportada por 

meio de tubulações com a utilização de sistemas de bombeamento ou por gravidade. De 

forma geral, pode-se dizer que os rejeitos podem ser dispostos em minas subterrâneas, 

em cavas exauridas de minas, em pilhas, por empilhamento a seco (método “dry 

stacking”), por disposição em pasta ou em barragens de contenção de rejeitos 

(ESPÓSITO, 2000). 

 

As barragens além da contenção de rejeitos e geração de energia elétrica servem para: 

controlar inundações; fornecer água para o consumo humano e para uso industrial; 

irrigar plantações; regularizar vazões; inovar no ramo turístico e na aquacultura; 

modificar microclimas e habitats para espécies silvestres. As barragens para contenção 

de água são classificadas conforme o uso, o projeto hidráulico, os materiais usados na 

construção, ou as finalidades de armazenamento de desvio e/ou de retenção (BUREAU 

OF RECLAMATION, 1977). 

 

As barragens de armazenamento captam água durante períodos de cheia para serem 

usadas no período de estiagem ou seca e também pode ser utilizadas para suprimento de 

água, pesca, irrigação, geração de energia elétrica etc. Além de influenciar no escopo do 

projeto das barragens e nos critérios dimensionais dos reservatórios e vertedouros. 

 

Barragens de desvio: construídas para prover de água os diques, canais ou outros 

sistemas de abastecimento. São usadas nos sistemas de irrigação e no abastecimento da 

rede municipal e industrial. 

 

Barragens de retenção: construídas para o controle de enchentes, minimizando efeitos 

adversos e repentinos. Possui duas tipologias: aquelas em que a água é represada 

temporariamente e liberada através de uma estrutura de escoamento, com uma vazão 

que não exceda à capacidade do canal a jusante; e, aquelas em que a água é retida, tanto 

quanto possível, para se infiltrar no subsolo – o principal propósito, neste caso, é a 

recarga do lençol freático. Algumas barragens com essa finalidade são utilizadas 

também para reter sedimentos. 
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Barragens de uso múltiplo: construídas para servir a mais de uma finalidade. É a 

barragem menos comum para pequenos empreendimentos. 

 

O corpo da barragem promove a contenção do volume de água represada, portanto, sua 

construção pode ocorrer em locais com características topográficas e geotécnicas 

diversificadas e com o uso de diferentes tipos de materiais o que, por sua vez, ajuda na 

classificação do barramento. Há estruturas de concreto, terra, enrocamento e mistas que 

pode ser subdividido em outros tipos distintos, com características próprias. A escolha 

da seção-tipo da barragem tem implicações econômicas e geológicas. Na construção 

civil brasileira, entre as mais incorporadas estão as barragens homogêneas de terra, as 

zoneadas de terra-enrocamento, as de enrocamento com face de concreto e as barragens 

de concreto. Para se definir o tipo de barragem é preciso definir as características 

geológicas, geotécnicas, além das características topográficas e das condições climáticas 

do local determinado para a obra. (SILVEIRA, 2005). 

 

O corpo da barragem é o responsável pela contenção do volume de água represada. No 

projeto da obra, portanto, deve ser considerado que a construção deste corpo pode 

ocorrer em locais com características topográficas e geotécnicas bastante diversificadas 

e com o uso de diferentes tipos de materiais. Dependendo dos materiais utilizados, 

predominantemente, se pode classificar o barramento. Entre as principais estruturas se 

destacam: concreto, terra, enrocamento e mistas. Cada um destes tipos pode, por sua 

vez, ser subdividido em diversos outros tipos distintos, com características próprias 

(CIRILO, 2003). 

 

A composição da seção do aterro da barragem poderá ser com materiais terrosos 

naturais (solução clássica), com o próprio material de rejeitos, ou ainda pela solução 

mista empregando solo natural e rejeitos. A escolha da seção-tipo da barragem depende 

da economia (custos dos materiais terrosos e dos procedimentos construtivos), bem 

como da condição geológica, com a disponibilidade ou não de materiais adequados para 

aterros. 
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Segundo o Bureau of Reclamation (1977) as estruturas mais comuns que foram 

construídas nos E.U.A. são as barragens de terra, as de enrocamento e as de concreto 

gravidade. Entre as mais incorporadas na construção civil brasileira encontram-se as 

barragens homogêneas de terra, as zoneadas de terra-enrocamento, as de enrocamento 

com face de concreto e as barragens de concreto como bem demonstram as Figuras 2.2, 

2.3 e 2.4. 

 

Figura 2.2 – Vista do reservatório do Gelado de finalidade múltipla 

 
Fonte: Inspeção aérea (2009). 
 

A principal desvantagem desta construção está na possibilidade de ser danificada ou 

destruída pela ação erosiva de ondas de cheia, caso a capacidade do vertedouro não seja 

suficientemente dimensionada (BUREAU OF RECLAMATION, 1977). 
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Figura 2.3 – Seção típica do sistema de descarga 

 
Fonte: DAEE (2006). 
 
 
Figura 2.4 – Seção típica de barragem de terra homogênea – Seções típicas (Manual de 
irrigação – Avaliação de pequenas barragens. 

 
Fonte: Bureau of  Reclamation Brasília (2002). 
 

 As Figuras 2.2, 2.3 e 2.4 representam de forma genérica, um reservatório de 

finalidade múltipla e duas seções típicas de barramentos de terra, respectivamente. 

Ressalta-se que a definição do tipo de barragem dependerá das características 

geológicas, geotécnicas, topográficas e das condições climáticas do local da obra 

(SILVEIRA, 2005). 
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2.1.2.1 Barragens homogêneas de terra 

 

As barragens de terra têm boa aceitação técnica se houver disponibilidade de solos em 

abundância e com propriedades geotécnicas adequadas que facilitem a adaptação 

perfeita aos terrenos de fundação. 

 

Estas barragens, na mineração, continuam sendo as mais comuns, devido às facilidades 

para obtenção do material de sua construção. Caracterizam-se por permitir a utilização 

de equipamentos de fácil disponibilidade. Estas barragens, em mineração, têm seu custo 

mais competitivo do que os outros tipos, o que, para as condições brasileiras, torna seu 

uso bastante frequente, sobretudo para pequenos empreendimentos voltados ao 

armazenamento de água, irrigação e contenção de rejeitos e sedimentos. 

 

Como toda regra comporta exceções, não seria diferente para este tipo de barramento. 

Em médias e grandes obras, por exemplo, esta técnica não é tão atrativa, pois, do ponto 

de vista financeiro, demandaria maior tempo de construção e consequentemente maior 

custo, considerando-se os grandes volumes de aterro necessários e as especificações 

técnicas voltadas para sua compactação (SILVEIRA, 2006). 

 

2.1.2.2 Barragens zoneadas de terra-enrocamento  

 

As barragens zoneadas de terra ou de terra-enrocamento utilizam mais de um tipo de 

material em sua seção transversal. Essas barragens permitem muitas combinações de 

materiais disponíveis no canteiro de obra e com características geotécnicas diversas. 

Não é recomendada a utilização dessas barragens em locais com terreno de fundação 

constituído por materiais de baixa resistência, que possam inviabilizar sua construção 

por conta dos custos de remoção. As barragens de terra-enrocamento foram destaque e 

predominaram até a década de 1970, pela sua versatilidade, segurança e economia 

(SILVEIRA, 2006). 
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De forma análoga às barragens homogêneas de terra, estas obras estão sujeitas a danos 

ou destruições decorrentes das grandes enchentes, e assim devem ter vertedouro com 

capacidade adequada de escoamento (BUREAU OF RECLAMATION, 1977). 

 

2.1.2.3 Barragens de enrocamento com face de concreto 

 

As barragens de enrocamento usam blocos de rochas de todos os tamanhos para prover 

estabilidade a sua estrutura, e uma membrana (face) de concreto armado a montante, 

com a função de impermeabilização, para permitir a formação do reservatório. Elas são 

adequadas para lugares onde o suprimento de rochas é amplo e as fundações não 

possuem propriedades geotécnicas adequadas para a instalação de uma barragem de 

concreto. Considerando-se tais características, nas regiões de zona temperada dos 

E.U.A. as barragens de enrocamento com face de concreto são as mais comuns 

(BUREAU OF RECLAMATION, 1977). 

 

Essas barragens com face de concreto são recentes no Brasil. A Barragem de Foz do 

Areia, no Rio Iguaçu, foi a primeira a adotar esta técnica (ABMS/ABGE/CBMR, 1973 

apud SILVEIRA, 2006). 

 

2.1.2.4 Barragens de concreto 

 

As barragens de concreto são estruturas rígidas, construídas em locais onde o terreno de 

fundação é constituído por rochas sãs ou outros materiais de alta resistência. Existem 

diversos tipos de barragens de concreto, das quais se destacam as de Gravidade, as de 

Gravidade Aliviada, as em Arco e as de Contrafortes. As técnicas mais usuais para a 

construção de barragens de concreto se baseiam na construção em CCV- Concreto 

Convencional Vibrado (CCV), em Concreto Ciclópico ou em CCR – Concreto 

Compactado com Rolo (CIRILO, 2003). 

 

Neste item, convém ressaltar que o conceito da construção de barragens usando CCR 

ainda é relativamente recente. Em síntese, a técnica consiste em lançar o concreto em 

camadas e compactá-lo, posteriormente, com rolo vibro-compactador. Isso implica na 
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redução de tempo total da construção e, consequentemente, de custos (BUREAU OF 

RECLAMATION, 1977). 

 

2.1.3 Vertedouros  

 

Os vertedouros são estruturas hidráulicas construídas para permitir a passagem de água 

para jusante da barragem sem causar danos à estrutura, conforme indicado na figura 2.5, 

que mostra um vertedouro de uma barragem de múltiplas funções.  

 

Figura 2.5 – Vista frontal do vertedouro da barragem do Geladinho 2008. 

 
 

 

As exigências para a construção de um vertedouro são ditadas, principalmente, pelas 

características do escoamento superficial e vazões de cheia que chegam ao barramento. 

Segundo Cirilo (2003), da mesma forma que para o corpo da barragem, os vertedouros 

também se classificam segundo critérios geotécnicos e topográficos do local da obra, 

entre eles: localização, materiais constituintes, condições de operação, concepção da 

barragem e vazões de projeto. Podem ser implantados junto à barragem ou de forma 
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totalmente independente. Quanto à forma de operação, um vertedouro pode ser 

classificado como principal (de serviço) ou de emergência. O vertedouro principal é 

aquele destinado a descarregar as vazões mais frequentes no dia-a-dia do funcionamento 

da barragem e, o de emergência, as vazões de cheia, devido às precipitações intensas ou 

outros eventos externos e não usuais. Convém ressaltar que os vertedouros podem ter, 

ou não, dispositivos de controle de vazão (comportas). 

 

2.1.4 Função das barragens de rejeitos 

 

O beneficiamento de minérios nas usinas de tratamento resulta na produção de enormes 

quantidades de resíduos sólidos, em geral inertes, porém em alguns casos deletérios em 

razão da composição química dos minerais presentes. A liberação destes materiais ao 

meio ambiente, sem o devido controle, resultaria em danos inaceitáveis à economia e ao 

meio físico, tais como assoreamentos de baixadas, destruição da mata ciliar, 

contaminação da água e do solo, entre outros danos. 

 

2.1.5 Projeto de barragens 

 

2.1.5.1 Seleção de local para implantação de barragens 

 

A escolha de locais para instalação do eixo da barragem depende de fatores geológicos- 

geomorfológicos, geotécnicos, hidráulicos, ambientais e econômicos. 

 

Os fatores geológicos-geomorfológicos se subdividem em: 

 

Fatores geológicos nos locais das fundações: 

 

• Existência de depósitos de solos sedimentares (aluviões, colúvios etc); 

 

• Contatos geológicos entre rochas com características geomecânicas muito distintas;  
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• Ocorrências de falhas, fraturas, intrusões etc. 

 

Fatores geomorfológicos:  

 

• Abertura e formatos do relevo nas ombreiras. 

 

Os fatores geotécnicos estão relacionados às propriedades de engenharia dos terrenos 

de fundação, ombreiras e materiais de empréstimo e compreendem: 

 

• Resistência ao cisalhamento; 

 

• Compressibilidade; 

 

• Permeabilidade. 

 

Os fatores hidrológicos e hidráulicos comportam o porte das estruturas hidráulicas e 

são função dos dados hidrológicos da bacia hidrográfica contribuinte. 

 

Fatores ambientais: no que se refere à localização da barragem e do reservatório, 

devem ser consideradas as seguintes possibilidades de danos: 

 

• Aos bens de interesse antropológicos (populações indígenas) e arqueológicos 

(ruínas de construções, artesanatos, pinturas); 

 

• Às espécies vegetais, inclusive matas (especialmente as matas ciliares);  

 

• Às populações de animais; 

 

• Às cavernas; 

 

• Aos bens paisagísticos (formas de relevo). 
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Os fatores econômicos implicam os custos relacionados com: 

 

• Distância dos locais das usinas de beneficiamento; 

 

• Materiais de construção; 

 

• Exigência de procedimentos construtivos especiais (necessidades de injeções e      

estabilização dos terrenos das fundações e encostas); 

 

• Necessidade de desapropriações de terrenos e de estruturas; 

 

• Realocações de populações; 

 

• Necessidade de salvamento de espécies animais de vegetais; 

 

• Necessidade de salvamento de bens de interesse arqueológico e antropológico. 

 

2.1.5.2 Tipos de alteamentos da barragem 

 

Na grande maioria dos casos as barragens de rejeitos são projetadas para sofrer 

alteamentos periódicos, com a possibilidade de acréscimos de volumes  de modo a 

evitar elevados custos de investimentos antecipados. 

 

Em conformidade com os aspectos técnicos do local selecionado, que envolvem 

condições topográficas, disponibilidades de materiais terrosos de construção, condições 

das fundações e das propriedades de engenharia dos rejeitos, os alteamentos podem ser 

realizados com o posicionamento do eixo pelos processos de montante, centro e jusante. 

 

Alteamento pelo procedimento de deslocamento do eixo para jusante: Esta 

modalidade de alteamento corresponde à solução clássica para barragens de rejeitos, em 
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razão da maior facilidade de construção, uma vez que toda a obra é executada por 

jusante, portanto não envolve obras de aterros dentro do reservatório. 

 

Entretanto, a solução exige a construção de aterros mais volumosos, exigindo 

explorações de jazidas de materiais terrosos, ou ainda disponibilidades de solos 

provenientes de escavações obrigatórias para implantação de estruturas hidráulicas de 

vertedores, canais, ou ainda volumes de rejeitos suficientes para o alteamento, caso este 

material seja usado como material de construção.  

 

Alteamento pelo processo de eixo central: Esta modalidade de barragem mantém a 

posição do eixo da barragem e é vantajosa nos casos em que as disponibilidades de 

materiais terrosos são insuficientes, ou ainda quando as propriedades de engenharia 

destes materiais são inadequadas para atender as necessidades volumétricas dos aterros. 

Uma vez que a solução exige menor volume de aterros compactados, a solução 

apresenta menor custo em comparação aos alteamentos pelo deslocamento do eixo por 

jusante.  

 

Entretanto, o alteamento de barragens pelo procedimento de eixo central implica na 

construção de parte da barragem (zona de montante) apoiada sobre o rejeito. Neste caso 

os aterros exercem pressões de compressão e de cisalhamento sobre os depósitos de 

rejeitos, de modo que os materiais sedimentados deverão apresentar propriedades de 

resistência ao cisalhamento e de compressibilidade suficientes para assegurar a 

estabilidade da barragem. Por este motivo os alteamentos precisam ser de pequena 

altura (em geral não superior a 3m). Outrossim, para a garantia das propriedades de 

engenharia dos depósitos de rejeitos, é obrigatória a adoção de procedimentos de 

disposição de rejeitos que possibilitem melhorias das propriedades geotécnicas, como 

por exemplo a disposição de rejeitos pelo método do espigotamento a partir da crista da 

barragem e formação de praia, com esgotamento das águas para jusante. 

 

Alteamento por montante: A utilização do próprio rejeito para executar alteamentos é 

vantajosa nos casos em que não existem disponibilidades de materiais terrosos para 

construção de aterros. Desta forma os alteamentos são construídos sobre o rejeito 
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depositado dentro do reservatório, procedendo a disposição dos rejeitos com uso de 

ciclones apoiados sobre diques de pequena altura, de modo a separar a fração grossa 

necessária, para formar o talude de jusante do aterro, com maior resistência ao 

cisalhamento e maior coeficiente de permeabilidade. A fração fina será encaminhada 

para o interior do reservatório. 

 

Embora a solução apresente menor custo que as demais, ela resulta em depósitos de 

menor coeficiente de segurança, sujeito a ruptura pelo fenômeno de liquefação, de 

difícil antecipação e ocorrência súbita (sem aviso prévio). 

 

2.1.5.3 Avaliação de níveis piezométricos críticos de estabilidade. 

 

As avaliações dos níveis piezométricos críticos são necessárias para monitoramento da 

condição de estabilidade da barragem na etapa de operação. 

 

Os estudos são feitos mediante verificação de coeficientes de segurança da barragem em 

função dos níveis piezométricos no interior do aterro e da fundação, obtidos a partir dos 

resultados de analises de percolação. 

 

Para as análises de estabilidade, adotam-se parâmetros geotécnicos de resistência ao 

cisalhamento, obtidos a partir de ensaios especiais feitos em laboratório, sobre amostras 

indeformadas colhidas diretamente das fundações e do aterro da barragem, no estágio 

final da construção e/ou a partir de amostras deformadas dos materiais de construção. 

 

2.2 SEGURANÇA DE BARRAGENS 

 

As principais consequências de acidentes com barragem são: segurança das pessoas, 

redução de reservas, impactos econômicos, impactos ambientais, impactos sobre a 

comunidade e imagem da organização. 

 

As falhas têm sempre um custo alto, sendo que os custos diretos de um incidente de 

barragem são em média de US$ 70 a 150 milhões. Os custos globais à organização e 
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acionistas podem, por vezes, ser maior, de tal forma que as barragens de rejeitos 

comportam riscos ao negócio que devem ser geridos com cautela.  

 

A segurança das barragens deve ser gerida como se fosse um ser humano. Antes de ter 

um filho é preciso planejar, acompanhar a gestação, e, caso venha a ocorrer algum 

problema, tem-se que corrigir com a medicação apropriada. Após o nascimento, os 

cuidados continuam, exames e vacinas são necessários para se manter uma boa saúde. 

Os cuidados continuam por toda a fase de crescimento do filho e até mesmo na fase 

adulta permanecem, com exames preventivos, caso contrário, ter-se-á problemas a vida 

toda e, consequentemente, muitos gastos. 

 

Já para o caso das barragens é a mesma situação. Se não forem seguidas as normas, 

diretrizes e legislação, os custos para consertar as eventuais anomalias poderão ser 

muito elevados, ou seja, antes de construir uma barragem deve-se fazer um 

reconhecimento adequado do local, investigações geológicas, topografia, programar 

sondagens e ensaios, fazer análise dos resultados, consultar especialistas para dar 

sugestões na execução do projeto e ter boas especificações técnicas. 

 

2.2.1 Visões sistêmicas sobre segurança de barragens 

 

O tema Segurança de Barragens deve ser abordado em um contexto mais amplo, com 

uma visão holística sobre o cenário socioambiental, por vezes desconsiderado pelos 

construtores de obras hidráulicas. Esta afirmativa é atestada pela World Commission on 

Dams (2000) quando afirma que incontáveis obras foram construídas sem qualquer 

avaliação abrangente do ponto de vista dos critérios sociais e ambientais. 

 

Ainda que existam muitas opiniões críticas sobre os direitos humanos básicos, eles se 

fazem presentes em quaisquer discussões, em nível mundial. Parte-se do pressuposto, 

portanto, que a segurança de Barragem é um assunto que deva seguir tais discussões 

estabelecidas desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada em 1947, 

até os Princípios do Rio de Janeiro, indicados na Conferência das Nações Unidas sobre 
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o Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992 (FRANCO; OLIVEIRA; FORMIGA, 

2007). 

 

Um exemplo da importância da visão sistêmica universal, que se pode destacar, refere-

se aos sistemas industriais que queimam combustíveis fósseis de forma irresponsável e 

liberam dióxido de carbono na atmosfera. O fato provoca uma mudança no clima global 

do planeta que, devido ao “efeito estufa”, acelera o descongelamento das geleiras e a 

derrocada dos recifes de coral, construídos durante um longo período geológico sendo 

responsáveis pela vida de plantas, animais e microorganismos importantes na cadeia 

alimentar do ambiente aquático (CAPRA, 2002).  

 

Esse descongelamento das geleiras possibilita menor reflexão da luz do sol, aumentando 

ainda mais o aquecimento do Planeta, num ciclo tendencioso para o caos. Este aumento 

de temperatura afeta o clima da Europa e o de outras partes do mundo. O nível de água 

dos oceanos se eleva e a temperatura alta causa a morte dos corais. Revelam-se, todavia, 

os desastres naturais: enchentes, furacões e tempestades, todos causados pelas 

mudanças climáticas provocadas pela ação do homem.  

 

O propósito dos programas de segurança de Barragens é reconhecer os perigos 

potenciais oferecidos pelas estruturas e reduzi-los a níveis aceitáveis. Barragens seguras 

podem ser construídas e deficiências, ou potenciais deficiências na segurança, 

geralmente, podem ser corrigidas a tempo, antes que causem perdas sócio-econômicas, 

ou, pior, perdas de vidas e desastres ecológicos. 

 

Pode-se chegar à seguinte conclusão: água é essencial e as barragens são indispensáveis. 

Da mesma forma que há de existir a proteção da população envolvida, a estrutura deve 

cumprir com a sua finalidade construtiva seguramente e o meio ambiente deve ser 

protegido, para que todas as partes envolvidas tirem o melhor proveito possível entre 

todos os benefícios que as barragens podem proporcionar se operadas e mantidas de 

uma maneira segura e adequada. (ZUFFO, 2005). 
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A gestão do Gerenciamento da segurança de Barragens de terra constitui um motivo de 

preocupação para a sociedade, devido aos riscos potenciais a que ficam sujeitas as 

pessoas e bens instalados nos vales a jusante face à possibilidade, às vezes remota, de 

ocorrência de rupturas dessas obras. O processo natural de envelhecimento das obras ou 

a da tendência, frequentemente verificada, de ocupação dos vales a jusante das 

barragens, bem como o aumento da percepção dos riscos associados a este tipo de 

estrutura, conduzem a maiores exigências de segurança de barragens. Estas se traduzem, 

nomeadamente, pelo estabelecimento e cumprimento da legislação e de normas de 

operação e de programas de inspeção, observação, auscultação (monitoração), 

manutenção e auditorias internas e externas. (MENESCAL, 2007/2008) 

 

2.2.2 legislação sobre segurança de barragem 

 

Diante dos inúmeros incidentes relatados e o crescente número de novas barragens, a 

International Commission on Large Dams (ICOLD), organismo responsável pela 

política de desenvolvimento tecnológico sobre segurança da engenharia de barragens, 

decidiu, no final da década de 70, investir fortemente em um Programa de Segurança de 

Barragens, em nível mundial. Este posicionamento do meio técnico contribuiu, 

decisivamente, para uma profunda revisão da legislação específica para segurança e 

inspeção de barragens em diversos países. No Brasil, o Comitê Brasileiro de Barragens 

(CBDB), é um dos órgãos que possui capacitação para tratar desta abordagem. 

 

Em âmbito mundial, entre os mais importantes organismos que dedicam atenção 

especial ao assunto de segurança de barragens, encontra-se o Bureau of Reclamation do 

Departamento do Interior do Governo dos Estados Unidos da América. O Bureau of 

Reclamation (1977), desde sua primeira edição em 1960, até a terceira, em 1977, 

dissemina informações relevantes acerca do assunto. A segunda edição se destacou, 

entre os empreendedores de barragens, por apresentar um criterioso “check-list” 

permeando o planejamento, construção, operação e manutenção de barragens no mundo. 

Não se tem registros de documento anterior que apresentasse essa temática. Afirma, 

todavia, que o propósito de um programa de segurança de barragem é reconhecer os 

riscos potenciais e reduzi-los a níveis aceitáveis. 
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Para o caso específico das barragens e independente do porte, as práticas de segurança 

devem se aplicar a todos os tipos. Evidentemente, o grau de aplicação dessas práticas 

requer julgamentos baseados no tamanho da barragem e do reservatório, bem como nos 

riscos que oferecem para as pessoas. A segurança de uma barragem deve contemplar as 

mais altas prioridades em todas as fases de seu desenvolvimento e uso, incluindo o 

planejamento, projeto, construção e operação, bem como, a manutenção. A Engenharia 

Geotécnica não é uma ciência exata que possa eliminar completamente o risco de 

acidentes, embora a meta de segurança seja minimizar as falhas. 

 

Apesar do Brasil não apresentar grandes registros de graves desastres súbitos de 

evolução aguda como, por exemplo, terremotos, furacões, erupções vulcânicas, 

tsunamis, dentre outros, sofre, de igual forma, com vendavais, chuvas de granizo, 

tornados, enchentes e inundações que acontecem em todo o país com periodicidade e 

características distintas, em cada região. 

 

Parece um consenso entre os importantes empreendedores que, atualmente, os pequenos 

barramentos, muitas vezes desprovidos de técnicas modernas de construção civil e 

principalmente de monitoramento contra rompimentos, se transformaram em uma 

grande ameaça. 

 

Fontenelle (2007) afirma que: 

 

Em geral, estas centenas de pequenas barragens, denominadas 
vulgarmente pelo nome de “barreiros”, são construídas sem projeto ou 
qualquer acompanhamento técnico. Às vezes, com a ajuda de 
equipamentos pertencentes às prefeituras e executadas sem a 
compactação adequada do maciço (“parede”), os vertedouros ou 
“sangradouros”, muitas vezes, estão obstruídos por cercas de arame e 
vegetação ou mesmo são de pequenas dimensões, arrombando por 
ocasião de chuvas de maior intensidade [...]. 

 

Segundo Pierre (2003):  

 

Muito embora essas estruturas pelas suas próprias características de 
pequeno porte possam não representar riscos de grande magnitude em 
caso de acidentes, aspectos específicos tais como a ocupação não 
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controlada de vales a jusante ou o efeito cascata de obras construídas 
em série no mesmo curso d’água podem tornar significativo o 
potencial de risco de alguns desses empreendimentos. 

 

O efeito cumulativo das obras de barramento deve ser considerado no todo. , ou em 

outras palavras, Quando em uma bacia são construídas muitas obras, sem levar em 

conta o efeito cumulativo, podem ocorrer grandes impactos sociais, ambientais e 

econômicos, até maiores que os decorrentes de uma só obra de grande porte. Para o 

licenciamento ambiental de uma barragem deve ser analisado o seu impacto por toda a 

bacia hidrográfica, considerando-se os empreendimentos que lá existam, ou que estão 

sendo planejados para o corpo de água em questão (SILVEIRA, 2006). 

 

Devido aos registros de eventos adversos que causaram impactos sobre o meio ambiente 

e suas relações, entende-se que a sociedade ficará cada vez mais exigente em metas 

públicas de fiscalização, em obras de barramento (FONTENELE, 2007). 

 

Um informativo do Comitê Brasileiro de Grandes Barragens (CBGB), no ano de 1994, 

alertava aos interessados sobre a relação existente entre os acidentes verificados em 

barragens e os critérios de segurança exigidos. O expediente prescrevia a necessidade de 

uma imediata regulamentação do assunto, através da criação de um Programa Nacional 

de Segurança de Barragens (CBGB, 1994, apud CAMPOS; GOMES, 2001). 

 

Em 2003, o Governo Federal criou um grupo de trabalho sobre Segurança de Barragens, 

dentro da Câmara Técnica de análise de projetos do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, com objetivo de avaliar o Projeto de Lei nº. 1.171 - Legislação que propõe 

estabelecer a Política Nacional de Segurança de Barragens – PNSB (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2003). Este grupo foi formado por técnicos da Agência Nacional de 

Águas, do Ministério da Integração Nacional, do Ministério de Minas e Energia, do 

Comitê Brasileiro de Barragens, das Empresas geradoras de energia, do Ministério do 

Meio Ambiente, da Defesa Civil, do Exercito e por representantes da Sociedade Civil 

(Comitês de Bacias). O grupo elaborou um documento que foi aprovado pela CNRH e 

encaminhado ao Congresso na forma de Substitutivo de Projeto de Lei. 
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A lei n.º 12.334/2010 aprovada pelo presidente Luiz Inácio da Silva Lula, em 20 de 

setembro 2010, em linhas gerais traz demandas técnicas e administrativas de segurança 

necessárias e suficientes para instruir os novos projetos executivos de barragens e 

adequar os antigos, conforme Anexo I. Essa Lei, destinada às barragens com acúmulo 

de água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação 

de resíduos industriais, estabelece responsabilidades para os envolvidos no processo, 

detalha o papel do empreendedor, dos órgãos fiscalizadores (estaduais e federais), de 

forma que sejam garantidos os recursos indispensáveis para se manter a segurança de 

uma barragem.  

 

A Lei passará por uma etapa de regulamentação e, após discutidos e normatizados os 

critérios necessários, os empreendedores de barragens terão um prazo de até dois anos, a 

partir da sua publicação da Lei, para se adequarem à nova Lei. Durante esse período 

deverão submeter seus relatórios com as ações e cronograma de implantação do Plano 

de Segurança de Barragens à aprovação dos órgãos fiscalizadores. 

O acompanhamento desse processo é feito pelos órgãos responsáveis pela outorga dos 

empreendimentos, em que se incluem os órgãos ambientais do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente – SISNAMA. Cabe ao órgão fiscalizador exigir do empreendedor a 

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica, por profissional habilitado pelo 

CREA/CONFEA, de: estudos, planos, projetos, construção, fiscalização e demais 

relatórios que constam nessa nova norma.  

 

No tocante aos impactos de uma barragem sobre as diferentes populações envolvidas e 

afetadas, residentes a montante e jusante, a sociedade só tende a ganhar, uma vez que 

essa lei impõe um novo paradigma não só para os empreendedores como também para 

os órgãos responsáveis – para o órgão fiscalizador, os projetistas, os construtores, os 

gestores e o Poder Público.  

 

2.3 PLANO DE GESTÃO 

 

Foram consultados vários trabalhos para auxiliar na tarefa de compreender o processo 

de organização e implementação de um plano de gestão de barragens no Brasil, sendo o 
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mais relevante a dissertação de mestrado de Oliveira (2010) intitulada “Manual de 

operação de barragens de contenção de rejeitos como requisito essencial ao 

gerenciamento dos rejeitos e a segurança de barragens”, defendida na Universidade de 

Ouro Preto em 2010, escolhida como norte desenvolvedor deste tópico da dissertação, 

por ser o trabalho encontrado mais recente e por apresentar excelente bibliografia sobre 

o tema. 

 

Oliveira (2010) lembra que as barragens de contenção de rejeitos são estruturas cruciais 

para o empreendimento de mineração e devem ser bem geridas por equipe bem 

qualificada. Caso contrário a empresa poderá ter vários problemas com a gestão de suas 

estruturas. Sua pesquisa apresenta informações sobre a percepção geral dos operadores 

de barragens de rejeitos em relação ao tema, com o intuito de detectar falhas 

operacionais comuns assim como pontos críticos do Manual de Operação. 

 

O autor referencia dados tirados do TSM de 2004 que mostra a influência de um 

acidente em barragem de contenção de rejeitos no negócio da mineração. A proprietária 

da estrutura teve um acidente de ruptura de barragem em 1998 quando o preço de suas 

ações eram U$16 e, com esse acidente, as suas ações caíram, em 1999, para U$4. Em 

2000 ocorreu outro acidente, dessa vez um vazamento de rejeitos que provocou nova 

queda em suas ações para menos de U$1. (OLIVEIRA, 2010) 

 

Oliveira (2010, p.121.) lembra que:  

 

“É importante que toda a equipe envolvida na operação da barragem 
esteja engajada com o monitoramento da estrutura. A compreensão da 
importância da realização das atribuições de cada colaborador 
envolvido na equipe técnica do empreendimento, paralelamente à 
preocupação contínua para com a estrutura, tendo em vista a 
percepção de anomalias e de condições específicas que possam surgir, 
é de fundamental relevância para a manutenção da segurança não 
somente estrutural, mas também da segurança de pessoas e do 
ambiente.” 

 

É por meio de um gerenciamento adequado que as oportunidades de crescimento e 

planejamento prévio para a organização se concretizam. Um bom sistema pode 
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comunicar o risco, ou possibilitar planos para controlar situações indesejadas, por isso 

está relacionado ao processo conhecido como Gestão de crise e o Gerenciamento de 

crises.  

 

De acordo com Prestes (2007), gerenciar crises implica enfrentar ameaças corporativas, 

reconhecer o potencial de adotar um plano de ação para evitá-las ou mitigá-las 

rapidamente e de forma eficaz.  Assim, percebe-se a importância crescente da gestão de 

crise nas organizações, já que nenhuma empresa deseja estar vulnerável, mas sim 

capacitada para analisar, decidir e implantar ações fundamentadas pelos dados que o seu 

sistema oferece.  

 

Para Susskind e Field (1996), a Gestão de crises é uma atividade de controle social 

sobre os riscos reais e potenciais, capaz de desenvolver as capacidades organizacionais 

e funcionar como respostas aos fenômenos que conseguem afetar o equilíbrio e a 

aprendizagem organizacional. Esse autor também lembra que empresas de mineração 

perdem muito quando há o descontentamento do público. 

 

Vários autores como Bloom, Fearn-Banks, Prestes, Susskind e Field apontam a gestão 

de crises como um plano estratégico, para se prevenir e responder durante uma crise ou 

um evento negativo, por meio de um processo que e permita maior controle. De um 

modo geral percebe-se que a literatura existente indica acredita que um bom plano de 

gerenciamento de crise é gerado e nasce durante momentos calmos, quando a 

organização não está ameaçada e assim é capaz de poupar tempo e capital, além de 

poupar o posicionamento de mercado e garantir credibilidade na sociedade. Em 

conformidade com Von Thun (1998) apud Fontenelle (2007), a estrutura do processo de 

decisão em segurança de barragens é composta por análise de risco, avaliação do risco e 

gerenciamento do risco. 

Os riscos hidrológicos estão associados aos componentes naturais, sócio-econômicos e 

culturais. As barragens apresentam situação emblemática na sociedade atual, à medida 

que o risco fabricado se expande. A ideia de risco está vinculada, em seu surgimento, à 

possibilidade de cálculo. Para as denominadas situações de risco fabricado não há como 

saber qual é o nível de risco, que por sua vez representa a dinâmica mobilizadora de 
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uma sociedade propensa à mudança, que deseja determinar seu futuro (GIDDENS, 

2007).  

 

As preocupações com riscos e dificuldades de gerenciamento são encontradas tanto no 

que se refere aos controles internos das organizações, quanto em falhas humanas ou de 

equipamentos que podem eventualmente acontecer. O primeiro passo adotado contra 

essas preocupações gira sempre em torno da prevenção de situações indesejadas.  

 

Em geral pode-se dizer que as grandes barragens construídas no Brasil são obras 

seguras. O tempo é considerado o fator de maior importância para o planejamento 

operacional das ações de resposta a um desastre. Portanto, faz-se necessário que os 

desastres sejam previsíveis. Monitorar os fatores de risco possibilita não só a 

antecipação de situações de desastre iminente, com um relativo grau de precisão, como 

também pode contribuir para ampliar a fase de pré-impacto, facilitar todo o processo e 

reduzir os possíveis danos (PAIVA JÚNIOR, 2006). 

 

Assim é possível verificar que medidas cuidadosamente planejadas podem reduzir 

riscos, salvar vidas e investimentos, uma vez que podem evitar prejuízos não só 

financeiros como também populacionais e manter saudável a relação dos órgãos 

envolvidos com a opinião pública. Para isso é indispensável que se tenha um bom 

sistema de gerenciamento que permita saber lidar com elas e assim poder apresentar 

estratégias capazes de gerenciá-las efetivamente. As organizações, quando adotam 

políticas de fortalecimento de sua gestão, estão se preparando para enfrentar os 

possíveis riscos e crises e assim buscam sanar e resolver seus problemas.  

 

2.3.1 Vantagens da gestão de barragens  

 

A gestão de barragens é de fundamental importância para o proprietário, haja vista que, 

com o gerenciamento bem feito: 

 

• A estrutura torna-se mais confiável perante as auditorias externas;  
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• As fiscalizações transcorrem normalmente;  

 

• Aumenta a credibilidade da opinião publica; 

 

• Os controles se tornam mais  organizados e  a tomada de decisão se torna mais ágil; 

 

• A equipe integrada sabe o que fazer; 

 

• A equipe se especializa a cada dia com a análise dos resultados; 

 

• Aumenta a credibilidade dos órgãos governamentais e não governamentais; 

 

• Ocorre redução na renovação do seguro; 

 

• Há menor risco de queda de ações perante os acidentes com barragens;  

 

• Os vizinhos ficam mais confortáveis, pois, a estrutura oferece confiança; 

 

• Ao longo prazo, os custos operacionais reduzem; 

 

• Cumprimento da legislação; 

 

• A empresa pode utilizar a estrutura como referência para visitação pública. 

 

2.3.2 Plano de Segurança 

 

Segundo o texto aprovado na política de segurança de barragem pelo Senado em 

04/03/2010, cada reservatório terá um Plano de Segurança da Barragem (PSB), que 

identificará o empreendedor da obra, os dados técnicos e a qualificação dos 

profissionais da equipe de segurança.  
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Os responsáveis pelas barragens já existentes terão prazo de dois anos, a partir da 

publicação da lei, para elaborarem o PSB.  

 

Nos casos de acúmulo de líquidos perigosos, como rejeitos da indústria química, o PSB 

conterá um Plano de Ação Emergencial (PAE), nele deve ser detalhado tudo que será 

feito, por exemplo, em caso de rompimento do reservatório.  

 

Além disso, uma cópia do PAE deverá ser entregue à prefeitura da localidade onde a 

barragem for construída. Os dois planos deverão ser elaborados pelo empreendedor da 

obra, a quem caberá informar à entidade responsável pela fiscalização qualquer 

mudança na capacidade do reservatório. 

 

Figura 2.6 – Evolução do risco nas 
diversas fases da vida de uma barragem. 

 
Fonte: Sposito (2002). 

 

Para o bom andamento e sucesso da estrutura é fundamental que seja construído um 

plano de gestão operacional da barragem, com ênfase em segurança, pois, deve-se 

manter a estrutura segura e saudável para que o proprietário não venha a ser punido com 

base nas normas, diretrizes, e legislação vigentes.  
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É fundamental que se tenha em mãos, entre outras, as seguintes informações sobre a 

estrutura que permita a elaboração de um plano de gerenciamento da segurança da 

barragem: informações da estrutura, sondagens, investigações geológicas, dados dos 

projetos, construção, monitoramento, gestão operacional, auditoria e plano de ação 

emergencial (PAE). 

 

2.3.3 Importância da instrumentação na segurança de barragens 

 

A segurança de uma barragem está intimamente relacionada aos aspectos de projeto, 

construção, instrumentação/inspeção, operação e manutenção. É claro que, por melhores 

que tenham sido o projeto de uma barragem e a fiscalização de sua construção só será 

possível exercer um eficiente controle das condições de segurança da barragem se a 

mesma estiver sendo adequadamente inspecionada e monitorada através de 

instrumentação apropriada, operada por equipe treinada. 

 

Durante a vida útil da barragem, são necessárias obras periódicas de manutenção com a 

finalidade de preservar em bom estado as várias estruturas, assegurar superfícies 

hidráulicas satisfatórias e garantir a operacionalidade dos equipamentos eletromecâni-

cos e dos instrumentos de auscultação. 

 

2.3.4 Construção  

 

A construção de barragens exige, basicamente, a participação de três entidades distintas:  

 

• Construtora – responsável pela implantação das obras conforme os documentos 

técnicos de projeto executivo; 

 

• Fiscalização do Proprietário – verifica a execução das obras nas condições técnicas 

e controla a quantidade e os prazos, conforme o projeto executivo e documentos do 

Contrato de Construção; 
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• Fiscalização Técnica – acompanha os procedimentos de construção e controla a 

qualidade das obras, através de ensaios tecnológicos (aterros, estruturas de concreto 

etc), de modo que ela atenda aos documentos técnicos do projeto executivo, ou seja, 

desenhos, especificações técnicas, memoriais descritivos, memórias de cálculo, entre 

outros. 

 

Tendo em vista a importância do papel da Construtora no comportamento futuro da 

obra, torna-se indispensável que esta mantenha na obra a equipe técnica, composta de 

engenheiros e técnicos especializados, com capacidade técnica resultante da experiência 

em obras similares previamente executadas.  

 

2.3.5 Monitoramento 

 

O monitoramento de barragens de rejeitos é uma atividade técnica indispensável para 

permitir o acompanhamento do comportamento das estruturas e do reservatório tendo 

em vista atingir os objetivos de garantia de segurança estrutural e ambiental do 

empreendimento, bem como para estabelecer as medidas técnicas corretivas e de 

manutenção das estruturas. 

 

O trabalho de monitoramento implica na atividade de uma equipe técnica especializada 

responsável pelo monitoramento através de instrumentação e atividades de inspeção. 

 

2.3.6 Instrumentações para avaliação da segurança da barragem 

 

Os aspectos de avaliação da segurança física das estruturas envolvem basicamente as 

atividades relacionadas com: 

 

• Exame periódico dos dados obtidos da instrumentação, inclusive da interpretação 

dos resultados; 

 

• Inspeções do empreendimento, as quais deverão incluir os seguintes locais: 
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o Barragem e estruturas: aterros e estruturas hidráulicas de concreto armado, 

conforme Oliveira/Jader, 2007 na sua dissertação de mestrado; 

o Região jusante da barragem, com avaliação das condições de segurança 

hidráulica e ambiental, tendo em vista alterações na ocupação das faixas 

marginais e verificação de possíveis processos de assoreamentos; 

 

o Área do reservatório, inclusive com avaliação periódica da evolução da 

ocupação pelos rejeitos, da área superficial e do volume livre de águas, tendo 

em vista a avaliação da disponibilidade de recursos hídricos, bem como da 

segurança hidráulica das estruturas; 

 

o Faixa marginal do reservatório, inclusive no que se refere às condições de 

erosões, assoreamentos e preservação da flora marginal. 

 

• Avaliação periódica dos parâmetros de propriedades de engenharia dos solos: 

Resistência ao cisalhamento, compressibilidade, permeabilidade, tendo em vista 

avaliações dos coeficientes de segurança da barragem; 

 

• Determinação de características físicas dos rejeitos dispostos dentro do reservatório 

liberados a partir da usina de beneficiamento, inclusive: 

 

o Composição da polpa, curvas granulométricas; 

 

o Limites de consistência (LL e LP); 

 

o Peso específico de grãos sólidos; 

 

o Densidade natural (seca e úmida) do sedimento depositado dentro e fora do 

reservatório;  
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2.3.7 Verificações periódicas da estabilidade da barragem 

 

Para avaliação das condições periódicas de segurança da barragem são preparadas: 

– Traçado de redes de percolação, com base nos dados piezométricos e 

 

– Análises de estabilidade dos taludes com base nos parâmetros de resistência ao 

cisalhamento e redes de percolação. 

 

2.3.8 Levantamentos topobatimétricos do reservatório 

 

Os levantamentos batimétricos do reservatório destinam-se a avaliação da evolução da 

ocupação do reservatório pelos resíduos sólidos. Esses levantamentos também 

objetivam a verificação das tendências de deslocamentos das massas assoreadas, tendo-

se em vista a adoção de medidas destinadas a orientar os fluxos dos sólidos, de modo a 

garantir a racionalização da ocupação, para aumento da vida útil do reservatório, 

conforme Figura 2.7. 

 
 

Figura 2.7 – Planta batimétrica em 3D da Barragem do Gelado, 2008. 
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2.3.9 Avaliações das condições de segurança dos terrenos nas áreas da bacia 

hidráulica do empreendimento 

 

Exames periódicos de depósitos de estéril e obras de terra (aterros rodoviários, bota-

foras etc.), existentes no interior da bacia hidrográfica onde se localiza o 

empreendimento, são realizados com o objetivo de avaliar possíveis ocorrências de 

instabilidades de taludes, erosões superficiais, que possam resultar em assoreamentos no 

interior do reservatório. 

 

Da mesma forma que é necessária uma avaliação periódica de possibilidade de 

ocorrência de erosões nos taludes das minas e, conseqüentemente, assoreamento do 

reservatório. 

 

2.3.10 Auditorias de segurança 

 

A auditoria é um conjunto de procedimentos, métodos e técnicas voltados para a 

confirmação dos fatos apresentados, quando da operação e manutenção das barragens, e 

deve atender à Lei 12334 e à DN COPAM 62/2002 e 87/2005.  Ela abrange todas as 

áreas operacionais e está vinculada ao nível mais alto da organização. 

 

Toda auditoria é precedida de um planejamento. Para tanto, o “auditor” deve ter 

conhecimento detalhado sobre a operação dos barramentos a serem analisados, e deve 

relacionar a natureza, a oportunidade e a extensão dos testes/procedimentos a serem 

feitos. O planejamento será realizado para atender as orientações e as expectativas 

quanto ao trabalho. As auditorias são fundamentais para a segurança do processo, uma 

vez que são profissionais de alto nível que embora não conheçam o dia a dia do 

processo, podem oferecer uma visão mais ampla e assim contribuir para a melhoria 

continua da segurança da estrutura.  
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2.3.10.1 Procedimentos básicos para uma Auditoria 

 

Para o sucesso dos trabalhos de auditoria, deve ser elaborado um cronograma executivo 

anual contemplando todas as estruturas passíveis de avaliação, distribuídas de forma 

que não seja iniciada uma auditoria de campo sem o conhecimento da nova 

documentação gerada desde a última auditoria. Da mesma forma, que não se deve 

iniciar uma nova auditoria, em um complexo mineiro, sem que a anterior esteja com a 

Planilha de Recomendações de Correções/Atualizações, indicadas na auditoria anterior, 

esteja totalmente consolidada. 

 

O cronograma executivo deve explicitar as datas das visitas ao campo, nas diversas 

áreas, nas quais as pessoas envolvidas da empresa devem estar disponíveis para o 

acompanhamento dos auditores. Com trinta dias de antecedência, conforme as datas 

previstas para a realização das auditorias, a auditora deve enviar à contratante uma lista 

dos documentos disponíveis para o trabalho que se encontram em seu poder, para que, 

no prazo de até quinze dias antes da ida ao campo, a  área complemente e/ou valide a 

lista. 

 

Nesta etapa de preparação o “auditor” recebe e organiza toda a documentação relativa 

às estruturas a serem auditadas e faz uma revisão analítica, para desenvolver uma 

opinião independente, tanto em relação aos princípios gerais dos projetos, métodos 

construtivos, operação e desativação, quanto à consistência dos elementos-chave das 

análises do projeto, controle de construção e métodos operacionais. As recomendações 

das fases anteriores deverão ser avaliadas quanto ao seu cumprimento ou evolução. 

 

Um relatório de pré-auditoria é produzido, geralmente, contendo um “check list”, com 

as constatações feitas pelo auditor, com base na análise da documentação apresentada 

pelas áreas operacionais em que são indicando pontos a serem observados durante a fase 

de campo da auditoria. 

 

 

 



39 

 

2.3.10.2 Avaliação de Campo 

 

Nesta etapa, o “auditor” visita as estruturas selecionadas na etapa de planejamento e 

analisa todos os componentes tanto para a condição operacional quanto para a futura 

condição de desativação, sob a ótica geotécnico-ambiental, e consolida suas conclusões, 

confrontando-as com as suas expectativas. O projeto, relatório de construção e 

procedimentos operacionais são analisados num nível que permita ao auditor 

desenvolver uma opinião independente sobre a adequação e eficácia dos mesmos. 

 

Planilhas de Inspeções de Barragens (anexo II) contendo as constatações de campo e as 

observações, para adequar a operação às boas práticas estabelecidas, devem ser 

elaboradas, sendo uma para cada estrutura auditada.  

 

2.3.10.3 Recomendações e Discussões 

 

As Planilhas de Recomendações (Anexo III) deverão ser elaboradas contendo a 

classificação de segurança por componente de cada estrutura, comparativamente à 

classificação da auditoria anterior e também conter as recomendações propriamente 

ditas, considerando ainda o estágio verificado dos planos de ação para projeto e obras 

em relação à auditoria anterior. Para cada complexo, deverá ser elaborada uma planilha 

específica para cada barragem. e outra para as pilhas, de forma que as estruturas estejam 

vinculadas às respectivas minas. 

 

As classificações de segurança das planilhas supracitadas serão definidas, sempre que 

possível com base na análise de risco elaborada, de acordo com a metodologia FMEA – 

Failure Modes and Effects Analysis (Anexo IV). Para as estruturas que não possuem a 

análise FMEA, a classificação de segurança dos componentes deve ser feita com base 

na expertise dos consultores envolvidos, considerando-se para a versão final, sempre, o 

consenso com os profissionais da empresa que for auditada. 

 

Posteriormente à elaboração das Planilhas de Recomendações devem ocorrer reuniões, 

tendo por objetivo o consenso das recomendações e a uniformização da nomenclatura 
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das estruturas e seus componentes. Este consenso ocorrerá por meio de reuniões 

específicas com a presença das áreas operacionais (geotecnia e meio ambiente) e da alta 

gerencia, bem como da empresa auditora envolvida. 

 

As recomendações das auditorias deverão estar focadas em não conformidades. Não 

devem ser consideradas como objeto da auditoria a elaboração de eventuais propostas 

específicas de ações corretivas, salvo nos casos em que este procedimento seja 

imprescindível para a tomada de decisão quanto à segurança da estrutura. Para as 

recomendações, deverão ser elaboradas estimativas de custo para sua implementação, 

com base na expertise dos auditores. 

 

Em resumo, seguem os documentos a serem gerados na auditoria e apresentados à 

auditada: 

 

• Planilhas de Inspeções de Barragens; 

 

• FMEA (texto e planilhas); 

 

• Planilhas de Recomendações; 

 

• Laudos Geotécnicos das Barragens; 

• Declaração de Condição de Estabilidade; 

 

• Relatório Geral Consolidado. 

 

A auditoria visa à confirmação da adequada operação das barragens, pilhas e depósitos. 

Caso seja verificada alguma anomalia estrutural ou não estrutural, a auditoria de 

segurança deverá subsidiar a tomada de decisão para solucionar o problema 

identificado. Espera-se, como resultado, um procedimento sistematizado de auditoria de 

segurança em suas estruturas de barragens, pilhas e depósitos com freqüência definida e 

procedimentos padronizados. 



41 

 

2.3.11 Gestão de barragem e do reservatório 

 

A atividade de gestão tem em vista a administração de aproveitamento do sistema e a 

manutenção da segurança física e ambiental do empreendimento, durante as etapas de 

operação do reservatório (vida útil da barragem). Os trabalhos de gestão da barragem 

incluem também as áreas no entorno do reservatório, as estruturas contidas na bacia 

hidrográfica e aquelas situadas a jusante da barragem. 

 

Vale lembrar que as atividades de operação da barragem podem gerar problemas de 

ordem econômica e de segurança relacionadas aos aspectos dos recursos hídricos (oferta 

de água para abastecimento da Usina) e hidráulicos (regularização e amortecimento de 

ondas de cheias). Outras questões de interesse para a gestão da barragem dizem respeito 

ao controle da produção de resíduos sólidos originados nas pilhas de rejeitos e obras de 

terra existentes dentro da bacia hidrográfica. 

 

Desta forma o conhecimento e o controle de atividades da gestão envolvem tanto a 

barragem em si, quanto o seu reservatório e toda a área da bacia hidrográfica e incluem 

os seguintes principais problemas técnicos: 

 

• Segurança geotécnica: manutenção das condições de segurança dos taludes da 

barragem no que se refere à sua estabilidade; 

 

• Segurança hidráulica: estabelecimento das condições de escoamento das ondas de 

cheias que transitem dentro do reservatório da barragem e o seu escoamento através 

do Vertedouro; 

 

• Recursos hidroambientais: conservação das condições hídrossanitárias do rio a 

jusante da barragem; 

 

• Recursos hídricos: controle do volume útil de águas no interior do reservatório com 

base nos levantamentos batimétricos. 
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A gestão da manutenção funcional e estrutural da barragem e do seu reservatório deverá 

ser feita por um grupo técnico que deverá contar, além do próprio Gestor e de sua 

equipe de monitoramento da barragem, também com um Consultor especialista em 

barragens. 

 

2.3.11.1 Medidas destinadas a manutenção estrutural da barragem e do reservatório 

 

As medidas para manutenção estrutural da barragem e do reservatório visam garantir a 

segurança estrutural e funcional tanto do corpo da barragem, quanto do reservatório: 

 

As medidas relacionadas são destinadas à: 

 

- Manutenção do corpo da barragem: 

 

- Manutenção do revestimento de grama dos taludes; 

 

- Manutenção do sistema de drenagem superficial; 

 

- Recomposição de zonas do corpo da barragem que sofreram processos erosivos, ou 

instabilizações com deslocamentos de massas etc. 

 

A manutenção do reservatório comporta: 

 

- Serviços de limpeza dos canais de acesso ao extravasor, com remoção de troncos de 

árvores, vegetais sobrenadantes etc. 

 

- Definição de medidas destinadas a garantia de descargas de vazões para jusante da 

barragem em quantidades nunca inferiores aos valores mínimos exigidos pela 

legislação. 

 

A manutenção de áreas dentro da bacia hidrográfica permite: 
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- Estabelecimento de medidas preservacionistas para a cobertura vegetal na área da 

bacia hidrográfica, face à influência dos desmatamentos sobre parâmetros hidrológicos;  

 

- Projetos e execução de obras de estabilização de taludes de pilhas de estéril e obras de 

terra 

 

- Projetos e execução de sistemas de drenagem superficiais em áreas sujeitas a erosões. 

 

2.3.11.2 Medidas destinadas a ocupação racional do reservatório  

 

A adoção de medidas destinadas a ocupação racional do reservatório visa à ampliação 

da vida útil. Neste caso as principais medidas incluem: 

 

- Instalação de diques de contenção associados a canais de deslocamentos do fluxo de 

rejeitos; 

 

- Planejamento de deslocamentos periódicos dos pontos de disposição dos rejeitos 

dentro do reservatório. 

 

2.3.12 Plano de Ação Emergencial (PAE) 

 

Conforme citado no Manual de Segurança e Inspeção de Barragens (2002), o Plano de 

Ações Emergenciais (PAE) é um documento que contém medidas preventivas e 

emergenciais contra as anomalias que possam surgir durante a operação de uma 

barragem. Essas medidas podem orientar a notificação das autoridades responsáveis e 

da população em geral, e ainda descrever as providências a serem tomadas no caso de 

emergências, para salvar vidas e reduzir danos a jusante, na eventualidade de uma 

ruptura da barragem.  

 

O PAE delimita a área que pode teoricamente ser atingida pela ruptura e indica 

procedimentos de evacuação, de hospitalização e de segurança entre outros. Esse plano 

descreve ainda os eventos que podem colocar a barragem em situação de emergência, 
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especificando para cada situação que ações devem ser tomadas e quem são os 

responsáveis por elas. O Plano identifica também todas as pessoas, entidades ou órgãos 

municipais, estaduais ou federais que estariam envolvidos e que devem ser notificados 

segundo ordem de prioridade. Estabelece, ainda, os meios de comunicação internos e 

externos e contém os mapas de inundação para assessorar as autoridades no plano de 

evacuação. Mostra os níveis de água de montante e de jusante e uma estimativa dos 

tempos de chegada das ondas de cheia, além de avaliar a possibilidade de ocorrer 

ruptura de outras barragens por efeito cascata.  

 

Como exemplos de situações de emergência há: a falha de uma comporta em regime de 

cheia, uma ruptura de talude que torne a barragem instável, a ocorrência ou iminência 

de ocorrência de galgamento, a ocorrência de piping ou erosão interna, a ocorrência de 

sismos, a redução da capacidade de descarga de um vertedouro devido – por exemplo, 

ao bloqueio devido a entulho.  

 

No site do Ministério da Integração Nacional (www.integracao.gov.br) encontra-se 

disponível o Manual de Segurança e Inspeção de Barragens. Nele consta um exemplo 

de PAE que pode ser aplicado em quaisquer tipos de barragens ou açudes. 

 

2.4 GERENCIAMENTO DAS BARRAGENS DA VALE 

 

2.4.1 A Vale no Brasil 

 

Mais de 60 anos de transformações e dedicação. A empresa conhecida como Vale 

nasceu em 1942, criada pelo governo brasileiro como Companhia Vale do Rio Doce. 

Em 1997, tornou-se uma empresa privada. Hoje é uma empresa global, atuando nos 

cinco continentes, e conta com a força e o valor de mais de 100 mil empregados, entre 

próprios e terceirizados, que trabalham de forma apaixonada para transformar recursos 

minerais em riqueza e desenvolvimento sustentável. 

 

Atualmente a Vale realiza investimentos importantes para a produção de cobre, devendo 

tornar-se, em poucos anos, uma das maiores players mundiais desta commodity. 
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Dentre outros investimentos importantes que a Vale realiza, pode-se citar o incentivo à 

implantação de novas siderúrgicas no Brasil através de participação minoritária e o 

controle de uma das maiores estruturas de logística do país, incluindo ferrovias e navios. 

Em 2006 a Vale adquiriu 100% das ações da CAEMI, a qual detinha 85% das ações da 

MBR - Minerações Brasileiras Reunidas, empresa sediada em Nova Lima, região 

metropolitana de Belo Horizonte,segunda maior produtora e exportadora de minério de 

ferro da Brasil. Com essa aquisição, a Vale que já detinha diretamente 5% da MBR, 

passa a ser detentora de 90% das ações da MBR. 

 

Em outubro de 2006, a Vale comprou a canadense Inco, tornando-se a segunda maior 

empresa de mineração do mundo, atrás da anglo-australiana BHP Billiton. A empresa 

brasileira comprou 75,66% das ações ordinárias da Inco por cerca de dezoito bilhões de 

dólares. 

 

Em 2008 a CVRD mudou de nome para Vale e se tornou a 33° maior empresa do 

mundo (de acordo com o Financial Times de 2008) é a maior do Brasil em volume de 

exportações, com quantidade superior à da Petrobras. 

 

2.4.2 Sistemas de Gerenciamento de Barragens da Vale 

 

A VALE utiliza dois sistemas de gerenciamento de barragens que são o Geobarragem 

(Sistema de Gestão Operacional de Barragem) que cadastra a rotina diária da operação, 

manutenção e monitoramento da barragem; e o SGBP (Sistema de gestão de barragem e 

pilhas de estéril), mais robusto, concentra todas as informações, desde: seleção do 

empreendimento até a sua desativação. 

 

2.4.2.1 Sistema Geobarragem 

 

Sistema desenvolvido para a Vale pela GEOEXPLORE – empresa fornecedora de mão 

de obra e tecnologia – que contempla a implantação de um sistema de informações 

georreferenciadas (SIG) para suporte da gestão geotécnica das barragens de rejeitos, 

sedimentos e água das Minas de Ferro da Serra de Carajás, Pará. O trabalho teve como 
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base de referência o Projeto Piloto executado pela Diretoria de Ferrosos Norte (DIFN) 

da VALE. 

 

Objetivos do Geobarragem: A adoção do GEOBARRAGEM visa favorecer o 

acompanhamento integrado de todas as atividades de rotina do monitoramento da 

barragem, tais como: inspeções, medidas de piezometria, melhorias, entre outras. Além 

disso, promove o fornecimento de suporte aos estudos de análise espacial focalizado na 

otimização da utilização da barragem com relação ao seu preenchimento, através de 

identificação de oportunidades de canalização do aporte de sedimentos, obras, 

simulação de situações futuras a partir de parâmetros diversos, conforme mostrado na 

Figura 2.8. 

 
Figura 2.8 – Tela Inicial do Sistema Geobarragem. 

 
Fonte: Geoexplore (2004). 
 

O formulário de inspeção permite ao usuário cadastrar não só a inspeção realizada, 

quanto os itens que foram observados, como: Piezômetros, canaletes de drenagem, 

vertedouros e/ou problemas encontrados, conforme é possível observar nas figuras 2.9, 

2.10 e 2.11. 
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Figura 2.9 – Relação de itens inspecionados. 

 
Fonte: Geoexplore (2004). 

 
 
 
 
 
Figura 2.10 – Relação da lista de itens para consulta da inspeção 

 
Fonte: Geoexplore (2004). 
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Figura 2.11 – Formulário para cadastro da inspeção. 

 
Fonte: Geoexplore (2004). 

Geotécnica/Hidráulica: Permite ao usuário incluir, alterar, excluir e listar dados de 

Barragem, Batimetria, Calha de Rejeito, Marcos Superficiais, Poço Artesiano, 

Piezometria, Nível da Barragem, Sondagem e Medidores, conforme figuras 2.12 e 2.13. 

 

Figura 2.12 – Relação de áreas inspecionados 

 
Fonte: Geoexplore (2004). 
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Figura 2.13 – Relação de itens inspecionados barragem do gelado 

 
Fonte: Geoexplore (2004). 

 

Medições Geotécnica/Hidráulica: Permite ao usuário incluir, alterar, excluir e listar as 

medições de Marcos Superficiais, Poço Artesiano, Piezometria, Nível da Barragem, 

Meteorologia e Medidores. 

 

Relatórios: O usuário pode visualizar com layout para impressão de dados de Bombas, 

Calha de Rejeito, Controle de Água, Lista Completa de Medições, Lista Simples de 

Medições, Piezômetros, Medição de Piezômetro, Medição de Calha de Rejeito, Nível de 

água da Barragem, Poço Artesiano, Sondagem, Tubulação e Marcos Superficiais. Existe 

também a possibilidade de se filtrar os dados por estação ou por período de data, de 

acordo com as necessidades. 

 

2.4.2.2 Sistema SGBP (Gestão de Segurança de Barragens e Pilhas) 

 

O Sistema de Gestão de Barragens e Pilhas (SGBP) da Vale surgiu em meados de 2006 

a partir da necessidade dos gestores da empresa em estabelecer uma visão sistemática de 

gestão dos sistemas de disposição de rejeitos, particularmente de suas estruturas de 

contenção de rejeitos, sedimentos e captação. 

 

O protótipo do SGBP foi desenvolvido em EXCEL, em quatro etapas de execução: 

planejamento, identificação da gestão de barragens, desenvolvimento da estrutura inicial 

do sistema e sua consolidação, por meio da realização de testes de aplicabilidade em 

três complexos pilotos: Itabira, Carajás e antiga MBR (meados de 2007). 
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A parte técnica do sistema foi desenvolvida em conjunto com a VALE, em reuniões 

com os seus engenheiros geotécnicos e profissionais da Golder Associates. O resultado 

foi validado pelo GTGH e pela equipe internacional da Golder. No final de 2006 e 

início de 2007 o sistema foi informatizado e disponibilizado na Internet, sendo que a 

partir de março foi iniciada a implantação do SGBP em todas as unidades da VALE 

Brasil e concluída em outubro de 2007.  

 

As informações inseridas no SGBP devem ser fidedignas com a situação atual das 

estruturas, com o objetivo de retratar o desempenho das mesmas ao longo de seu ciclo 

de vida. A eficácia do sistema depende da qualidade das informações e estas estarão 

sujeitas a auditorias periódicas.  

 

O sistema SGBP possibilita adicionar funcionário, assim como permite ao usuário, 

cadastrar o nome do funcionário, a empresa e o nº de matrícula. Observa-se a 

necessidade de se cadastrar o funcionário antes de se fazer o preenchimento do 

formulário de inspeção.  

 

O Sistema de Gestão de Barragem e Pilhas (SGBP) visa consolidar e disponibilizar as 

informações sobre barragens, de modo a possibilitar às áreas corporativa e operacional, 

a gestão da disposição de rejeitos, captações de águas de suprimento e contenções de 

sedimentos. Por meio do módulo de indicadores, também tem por objetivo apresentar 

informações sobre o desempenho das estruturas com as conformidades de cada uma das 

etapas do ciclo de vida. 

 

Dinâmica de Operação do Sistema: O SGBP foi estruturado por meio dos Módulos 

Indicadores, Licenciamento, Cadastro, Recursos, Controle Interno, Inovação, Visão 

Integrada, Análise, Legislação e Risco e, que consideram todas as etapas do ciclo de 

vida de barragens, desde o planejamento (seleção do site e elaboração do projeto) até a 

desativação destas estruturas. O seu conteúdo atende às especificidades do tipo de 

estrutura considerada, justificando manuais separados, como mostra a figura 2.14. 
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Figura 2.14 – Módulos e Etapas do Ciclo de Vida de Barragens e Pilhas. 
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Fonte: SGBP (2006). 
 

O módulo Cadastro que registra as informações básicas de identificação da estrutura, 

deve ser preenchido e atualizado pelo gestor do SGBP de cada diretoria operacional e, 

os demais módulos, pelo profissional cadastrado na matriz de responsabilidades de cada 

módulo. O SGBP necessita de atualização sempre que a informação disponível no 

sistema for modificada e, obrigatoriamente a cada quatro meses todos os módulos 

deverão ser revistos principalmente os planos de ação para correção das não 

conformidades. 

 

Prazos de atualizações do SGBP: Obrigatoriamente, conforme acordado entre as 

áreas, o sistema deverá ser visitado quadrimestralmente para se verificar possíveis 

alterações nas suas informações, e também para atualizá-lo. 

 

O SGBP processa a entrada de dados técnicos, operacionais, de meio ambiente, de 

estabilidade geoquímica e de gerenciamento dos módulos, gerando informações que 
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podem subsidiar a tomada de decisão em diferentes níveis, com diferentes formas de 

visualização das informações, como detalhado na figura 2.15. 

 

Figura 2.15 – Entradas e Saídas do SGBP . 

  
Fonte: SGBP (2006). 
 

Etapas do Ciclo de Vida: Cada estrutura deve estar situada em uma das diferentes 

etapas de ciclo de vida, a saber: Seleção de Site, Projeto, Implantação, Operação e 

Desativação, podendo estar simultaneamente em mais de uma etapa, à exceção da etapa 

do ciclo de vida Seleção de Site, que ocorre individualmente. Ao definir-se um local 

(“site”) para uma nova estrutura, esta deve ser cadastrada no SGBP na etapa de ciclo de 

vida Seleção de Site. 

 

O conceito de etapas de ciclos de vida reconhece que existem diferenças nos requisitos 

de gestão em cada um dos estágios que um novo projeto requer.  

 

Nas etapas de ciclo de vida de Seleção de Site, Projeto e Implantação, além de avaliar 

os requisitos individualmente, o SGBP permite um acompanhamento dos prazos das 

principais atividades de cada etapa de ciclo de vida, de forma a garantir a 
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disponibilidade de determinada estrutura no prazo necessário definido no plano de 

vendas (Master Plan) da Vale.  

 

O dinamismo no planejamento e replanejamento da produção, requer que as 

informações necessárias estejam sempre atualizadas no módulo Visão Integrada.  

 

Em qualquer etapa do ciclo de vida que a estrutura esteja, por uma condição particular, 

esta poderá ser enquadrada também em outra etapa do ciclo de vida, com exceção da 

etapa do ciclo de vida Seleção de Site.  

 

Por exemplo: uma barragem que estiver em operação e ocorrer a necessidade de um 

novo projeto, este deverá também possuir um farol na etapa de ciclo de vida Projeto. Se 

o projeto exigir uma obra, a barragem deverá também ter um farol na etapa de ciclo de 

vida Implantação. Uma mesma barragem poderá ter até 3 faróis ativos simultaneamente.  

 

Cada etapa do ciclo de vida é avaliada por um ou mais indicadores, como pode ser 

visualizado na Tabela 2.3. 

 
Tabela 2.3 – Relação de indicadores por etapa do ciclo de vida 

Indicadores 

Etapa Seleção de Site 
Etapa Projeto 

Etapa Implantação 

Estrutura Organizacional 
Documentação 
Projeto e Obra 
Operação 
Controle Interno Operação 
Capacidade de Rejeitos/Sedimentos  

ICD Gerenciamento 

Capacidade de Estéreis  
Geotécnico Estrutural  
Monitoramento 

ICD Segurança 
Operacional 

Hidrológico  
Conformidade Legal  
Licenciamento  
Entorno 

Etapa Operação 

ICD Ambiental 

Fechamento 
Desativação 

Etapa Desativação 
Controle Interno Desativação 

Fonte: SGBP (2006). 
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Dados dos projetos: Como critério do SGBP para os projetos executados a partir de 

janeiro de 2007 deverão ser preenchidas as informações a seguir:  

 

• Para inserção de um novo projeto (alteamentos, construção de novo vertedouro, 

reforço), deve-se clicar na opção “novo projeto”. 

 

• Número do projeto: numeração seqüencial dos projetos cadastrados para a estrutura 

(exemplo: projeto 1, projeto 2, etc.). 

 

• Descrição: descrição sucinta do projeto (exemplo: alteamento, implantação de 

vertedouro, reforço). Nesse campo deverá haver uma correlação com a numeração 

seqüencial da obra (exemplo: “projeto 3” relativo à “obra 1”). 

 

• Data do projeto: informar mês e ano em que o projeto foi concluído. 

 

• Projetista: nome da empresa projetista (obrigatório) e/ou do engenheiro projetista 

(opcional). 

Dados das Obras: Como critério do SGBP para as obras executadas a partir de janeiro 

de 2007, sempre que os “dados das obras” forem preenchidos, os “dados de projeto” 

relativos a essas obras também deverão sê-los. Mesmo que o preenchimento dos “dados 

das obras” seja feito conforme o critério acima, os “dados de projeto” relativos a essas 

obras deverão ser preenchidos ainda que o projeto tenha sido elaborado anteriormente a 

janeiro de 2007. Para inserção de uma nova obra (alteamentos, construção de novo 

vertedouro, reforço), deve-se clicar na opção “nova obra”. 

 

Etapa de Seleção de Site: Local de implantação da estrutura selecionada; e/ou Projeto 

conceitual em elaboração ou concluído; e/ou Estudo de Impacto Ambiental (EIA) em 

elaboração ou concluído. 

 

Etapa de Implantação: Para a implantação de um projeto de barragem o sistema SGBP 

fornece uma espécie de lump, ou seja, o sistema faz várias perguntas para que seja 
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definida qual a melhor estrutura a ser implantada. Abaixo, segue-se uma sequência para 

ilustrar esse procedimento no SGBP: 

 

• Projeto construtivo (básico/executivo) existente; projeto de 

reconstituição/adequação (de segurança e/ou alteamentos) não existente; obras 

decorrentes do projeto construtivo (básico/executivo) em execução no momento do 

preenchimento do indicador; ou 

 

• Projeto construtivo (básico/executivo) da última obra implantada existente; projeto 

de reconstituição/adequação (de segurança e/ou alteamentos) não existente; obras 

decorrentes do projeto construtivo (básico/executivo) concluídas; e obras de alteamento 

previstas no projeto construtivo (básico/executivo) em execução no momento do 

preenchimento do indicador; ou 

 

• Projeto construtivo (básico/executivo) existente; projeto de 

reconstituição/adequação (de segurança e/ou alteamentos) existente (concluído); e obras 

de adequação decorrentes do projeto de reconstituição/adequação em execução no 

momento do preenchimento do indicador; ou 

 

• Projeto construtivo (básico/executivo) não existente; projeto de 

reconstituição/adequação (de segurança e/ou alteamentos) não existente; e obras de 

adequação decorrentes do projeto de reconstituição/adequação em execução no 

momento do preenchimento do indicador; ou  

 

• Projeto construtivo (básico/executivo) não existente; projeto de 

reconstituição/adequação (de segurança e/ou alteamentos) existente (concluído); e obras 

de adequação decorrentes do projeto de reconstituição/adequação em execução no 

momento do preenchimento do indicador. 

 

OBS: Toda inserção na etapa do ciclo de vida Implantação, necessariamente também 

deverá ser preenchida a etapa do ciclo de vida Projeto (SGBP, 2008). 
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Quando existir mais de um projeto e/ou obra em uma mesma estrutura, ocorrendo 

simultaneamente (ou ainda, com os respectivos faróis das etapas do ciclo de vida 

ativos), deve-se incluir no sistema como uma nova estrutura que possui o mesmo nome 

da anterior acrescido da denominação do projeto/obra. Os faróis das etapas do ciclo de 

vida deverão permanecer ativos até que os projetos/implantação sejam concluídos ou 

que todos os requisitos das etapas do ciclo de vida estejam atendidos. No módulo 

Cadastro devem ser registrados os dados dos diversos projetos para implantação.  

 

Etapa de Operação: Obras concluídas, Início do enchimento do reservatório, 

Estruturas temporariamente desativadas/paralisadas. 

 

Etapa de Desativação: Estruturas não operacionais que estejam ou não com a 

capacidade útil esgotada, mas não existindo, necessariamente, lançamento de rejeitos, 

contenção de sedimentos e nem captação de água.  

 

Caso existam projetos e/ou obras a serem implantados, os mesmos deverão ser 

avaliados nas suas respectivas Etapas do Ciclo de Vida (Projeto e Implantação).  

 

Estruturas definitivamente desativadas para a mineração.     
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CAPÍTULO 3 

CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Segundo Marconi e Lakatos (2010), o conhecimento científico é contingente, ou seja, 

suas proposições ou hipóteses tem sua veracidade ou falsidade conhecida através da 

experiência e não apenas pela razão. No tocante à forma de estudo, para o presente 

trabalho foi escolhida a pesquisa exploratória do tipo diagnóstico, por possibilitar 

identificar fatores que contribuem nos procedimentos e técnicas de manejo do 

solo ou rochas em obras de infraestrutura de grande porte, e assim, segundo Roesch 

(2009) auxiliar gestores na tomada de suas decisões e contribuir para o crescimento da 

organização. 

 

Na concepção de Minayo (2010), a pesquisa caracteriza-se por uma atividade de 

aproximação sucessiva com a realidade, que nunca se esgota, proporcionando uma 

combinação entre a teoria e a prática. Nessa perspectiva, a atividade de 

desenvolvimento de uma pesquisa científica apresenta a responsabilidade de elaborar 

uma base teórica conceitual fazendo uma síntese dos conhecimentos já estabelecidos e 

de produzir novos conhecimentos. 

 

Como o próprio nome indica, a pesquisa exploratória permite uma maior familiaridade 

entre o pesquisador e o tema pesquisado, visto que este ainda é pouco conhecido, pouco 

explorado, e há escassez de publicações. Nesse sentido, caso o problema proposto não 

apresente aspectos que permitam a visualização dos procedimentos a serem adotados, 

será necessário que o pesquisador inicie um processo de sondagem, com vistas a 

aprimorar ideias, descobrir intuições e, posteriormente, construir hipóteses. 

 

Por ser uma pesquisa bastante específica, pode-se afirmar que ela assume a forma de um 

estudo de caso, sempre em consonância com outras fontes que darão base ao assunto 
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abordado, como é o caso da pesquisa bibliográfica e a observação participante e 

experiente nas práticas e lides com o problema idealizado para ser pesquisado. 

 

Um exemplo prático de tal modalidade pode estar relacionado ao objetivo de um 

determinado pesquisador, cuja intenção se manifesta pela busca de uma resposta acerca 

de um determinado produto no mercado. Assim sendo, de modo a concretizar seu 

objetivo, o pesquisador terá de aprofundar suas especulações e encontrar as reais causas 

da ocorrência de tal fenômeno. 

 

Considerando que o objetivo da presente investigação foi realizar um estudo de caso das 

barragens que compõem o Complexo Minerário das Minas de Ferro Carajás – PA., 

verificando dados relativos aos benefícios possíveis com a adoção e implementação de 

sistemas tecnológicos para a gestão de barragens, optou-se por utilizar uma abordagem 

de natureza qualitativa e quantitativa. 

 

A abordagem qualitativa é um tipo de pesquisa que possibilita analisar aspectos 

subjetivos, como percepções, compreensão do contexto da organização e dinâmica das 

interações grupais (RICHARDSON, 2007).  

 

A abordagem quantitativa é utilizada para avaliar mudanças em grandes organizações. 

Quando se trata de programas abrangentes, como gestão de sistemas tecnológicos, onde 

estão envolvidas uma série de variáveis e itens colaborativos inclusos nesses sistemas 

para promover a administração de informação e dinamizar o processo da gestão de 

dados e da tomada de decisões técnicas (STAW apud ROESCH, 2009). 

 

Esta abordagem foi escolhida por acreditar que ela permite o conhecimento direto da 

realidade, de forma objetiva, rápida e quantificada, fornecendo, desta forma, uma boa 

visualização das particularidades percebidas pelo autor da pesquisa durante a sua 

atividade fim. Portanto, considera-se esse tipo de abordagem como um caminho 

apropriado para alcançar os objetivos propostos. 
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3.2 DESENHO DA PESQUISA 

 

Para a realização da presente pesquisa foi feito um Levantamento (Survey), 

caracterizando-a como descritiva, de corte transversal, utilizando uma abordagem 

qualitativa e quantitativa. Segundo Salomon (2007) este é um método de coleta de 

informações diretamente no local em que a pesquisa será realizada. No caso dessa 

dissertação, analisando o sistema tecnológico gestor das cinco barragens que compõem 

o Complexo Minerário das Minas de Ferro Carajás – PA. 

 

O método de pesquisa denominado Levantamento é realizado mediante a participação 

direta do pesquisa na busca de informações que auxiliarão a responder o problema 

pesquisado, (GIL, 2006). Este tipo de técnica de pesquisa é frequentemente realizado 

para permitir enunciados descritivos sobre os principais aspectos da gestão realizada por 

dois sistemas específicos, utilizados no local da pesquisa. 

 

Dentre as principais vantagens dos levantamentos, estão o conhecimento direto da 

realidade e a quantificação, pelo fato dos dados poderem ser agrupados em tabelas, 

gráficos, fotografias, relatórios, comunicações internas, sites corporativos, entre outras 

formas de obtenção de informações verossímeis (GIL, 2006). Nesse caso, o pesquisador 

não se preocupa com o porquê da distribuição observada existir, mas com a forma com 

que ela atua em sua finalidade e beneficiando a organização (BABBIE, 2005). 

 

Segundo Gil (2006), o estudo descritivo tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população, no caso desse estudo, pretende-se descrever 

os principais procedimentos que o sistema gestor tecnológico implantado no Complexo 

Minerário das Minas de Ferro Carajás – PA. disponibiliza informações sobre os 

processos realizados, analisando-os e propondo melhorias a curto e médio períodos, 

além de identificar aspectos críticos da gestão que precisam de atenção direta e 

intensiva dos gestores. Nesse grupo são incluídas as pesquisas que pretendem levantar 

opiniões, atitudes e crenças de uma determinada população, no caso, os engenheiros de 

geotecnia que atuam no sistema referido. Para Severino (2007), os levantamentos estão 

englobados na pesquisa de campo, onde o objeto de estudo é abordado em seu meio 
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ambiente próprio. Dessa forma, a coleta de dados é feita nas condições naturais em que 

os fenômenos ocorrem, sem intervenção e manuseio por parte do pesquisador, o qual irá 

atuar observando os processos e coletando informações (dados) para uma análise 

construtiva dos prós e contras do sistema gestor. 

 

De acordo com Richardson (2007), o método de pesquisa quantitativo representa a 

intenção de garantir precisão dos resultados, possibilitando uma margem de segurança 

quanto às inferências. 

 

Escolheu-se estes métodos por possibilitarem a realização de uma pesquisa sólida, em 

que o investigante apresenta sua observação diretiva, bem como os resultados dos dados 

obtidos com sua intervenção e observação participante nos processos de implantação e 

regularização do sistema tecnológico gestor do o Complexo Minerário das Minas de 

Ferro Carajás – PA. pertencente ao grupo Vale. em vistas a investigar as respostas para 

o problema proposto. 

 

3.3 LOCAIS DA PESQUISA 

 

3.3.1 O Município de Parauapebas e sua relação com a Vale 

 

Parauapebas está localizada no sudoeste do Estado do Pará, a 645 km de Belém, como 

bem demonstrado na figura 3.1. 

 
Figura 3.1 – Localização Parauapebas no Mapa 

 
Fonte:  http://upload.wikimedia.org/Para_-
Municip_Parauapebas.svg.png 
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Sua população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2010 era 

de 166.342 habitantes. Seu produto interno bruto em 2010 chegava a 15.918.216.000 

reais, sendo o segundo maior do estado. Seu produto interno bruto per capita, também 

em 2010, era de 103 404 reais, sendo o maior do estado (IBGE, 2011). 

 

A cidade nasceu de conturbado processo de ocupação.  De um lado a Companhia Vale 

do Rio Doce implantava o Projeto Grande Carajás, para explorar cerca de 18 bilhões de 

toneladas de ferro de alta qualidade (66% Fe.).  

 

De outro lado, o ouro de Serra Pelada, acentuava o Grande fluxo migratório em direção 

à região. Cerca de 14000 trabalhadores vieram para a implantação da mina de ferro. 

Para atender as necessidades de moradia de tanta gente, a Vale iniciou a construção de 

um núcleo habitacional fora da mina de Carajás. Batizaram o núcleo com o mesmo 

nome do Rio que corta a região. 

 

Ao mesmo tempo, uma ocupação espontânea começava a tomar as margens da estrada 

PA-275, na região conhecida como Rio Verde. Em pouco tempo, a população de Rio 

Verde superava a do núcleo projetado pela CVRD e descobria a sua grande vocação 

para o comércio.  

 

Nessa época, Parauapebas pertencia ao município de Marabá. Apesar de toda riqueza da 

região, os governantes marabaenses fechavam os olhos para o povoado. Parauapebas 

sofria o mais completo abandono. Esse descaso fez nascer o desejo de emancipação. A 

população foi às urnas e em 10 de maio de 1988 Parauapebas transformou-se em 

município. 

 

Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Parauapebas, pela lei 

estadual nº 5443, de 10-05-1988, desmembrado do município de Marabá. Sede no atual 

distrito de Parauapebas (ex-povoado). Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-

1989. Em divisão territorial datada de 1991, o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 
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3.3.2 O Complexo Minerário das Minas de Ferro Carajás – PA 

 

A área de estudo concentra-se no Complexo Minerário das Minas de Ferro Carajás – 

PA, onde estão localizadas as cinco barragens observadas no estudo de caso. A Figura 

3.2 apresenta a vista aérea desse Complexo localizado no município de Parauapebas. 

 

Figura 3.2 – Imagens de Satélite do Complexo Carajás – Parauapebas/PA 

 
Fonte: Google Earth (2011). 
 

Da quantia total do minério de ferro presente em Carajás, 6 bilhões de toneladas 

encontram-se na Serra Norte, região selecionada primeiramente para a lavra por causa 

da maior facilidade para o acesso ferroviário e o baixo teor de substâncias 

contaminantes. A Norte-4-Este (N4E), nome da mina situada na Serra Norte, possui 1,2 

bilhões de toneladas de reserva mineral lavrável e é caracterizada por custos de 

produção menores (CETEM, 2002). 
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A Estrada de Ferro Carajás, a mais moderna e produtiva linha férrea do Brasil, com 892 

Km de comprimento e bitola de 1,60 metros integra o sistema logístico da Vale 

(atualmente a maior empresa de logística e a maior investidora privada em infra-

estrutura no Brasil); nela passam mais de sessenta variados produtos, por exemplo, o 

cimento, a madeira, os combustíveis, os veículos, os produtos siderúrgicos e agrícolas, 

além do minério de ferro e do manganês (ANTF, 2008). 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

O processo de análise dos dados envolve diversos procedimentos, como codificação das 

respostas, tabulação dos dados e cálculos estatísticos. Após a análise, pode ocorrer 

também a interpretação dos dados, que consiste, fundamentalmente, em estabelecer a 

ligação entre os resultados obtidos com outros já conhecidos, quer sejam derivados de 

teorias, quer sejam de estudos realizados anteriormente (GIL, 2006). 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 O SISTEMA NORTE DAS MINAS DE FERRO CARAJÁS 

 

O Sistema Norte, construído e administrado pela VALE, extrai e beneficia 

aproximadamente 104 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. Desde o inicio 

de suas operações em novembro 1985 já foram produzidas mais de 1,2 bilhão de 

toneladas de minério de ferro. A lavra é feita pelo método convencional: a céu aberto. 

 

Após a perfuração e desmonte da face oposta da bancada de minério, caminhões com 

capacidade para até 400 toneladas transportam o material até os britadores. O alto teor 

de ferro in natura da hematita de Carajás é responsável por considerável redução dos 

custos de beneficiamento do minério, que não necessita de concentração. Esse processo 

consiste basicamente das operações de britagem, classificação, desaguamento, moagem 

e filtragem, conforme Figuras 4.1 e 4.2. 

 

Figura 4.1 – Macrofluxo da Planta e as Barragens. 

 
Fonte: Comunicação Interna (2010). 
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Figura 4.2 – Fluxograma da Usina de Ferro Carajás. 

 
Fonte: Comunicação Interna (2010). 

 

Os produtos obtidos são o sinter feed, granulado e pellet feed. Enquanto os rejeitos e 

sedimentos são transportados para 05 (cinco) barragens que acondicionam e mantém os 

índices ambientais garantindo o cumprimento das normas existentes e o abastecimento 

da planta. As barragens são: Gelado, Geladinho, Estéril Sul, Pêra Montante e Pêra 

Jusante. 

 

Depois de beneficiados, os produtos são estocados por meio de cinco empilhadeiras 

móveis, em pátios com capacidade para 3 milhões de toneladas. 

 

O carregamento dos trens da Estrada de Ferro Carajás é realizado por três recuperadoras 

de roda de caçamba de 12000 t/h cada, correias transportadoras e três silos. O sistema 

permite o carregamento contínuo e simultâneo de três composições ferroviárias onde 

cada uma delas é formada por até três locomotivas e 360 vagões de minério. Cada trem 

transporta, por viagem, aproximadamente 32000 toneladas de minério de ferro.  

 

A produção é transportada pela Estrada de Ferro Carajás, com 892 Km de extensão, que 

atravessa a Amazônia Oriental Paraense e o oeste do Maranhão, e tem como destino o 

Terminal Marítimo de Ponta da Madeira, situado em São Luís, capital maranhense, de 

onde os diversos produtos são exportados para todo o mundo. 
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4.2 DESCRIÇÃO DAS BARRAGENS DO SISTEMA NORTE 

 

4.2.1 Barragem Gelado 

 

A Barragem do Gelado foi concebida para atender a regularização das vazões para 

abastecimento de água na Usina de Beneficiamento de Minério de Ferro e a contenção 

de rejeitos e sedimentos da Pilha Norte. A Barragem Gelado está indicada na Figura 4.3 

onde estão ainda mostradas sua seção típica e uma vista geral do reservatório. 

 
Figura 4.3 – Secção típica do Gelado e Vista Geral do Reservatório. 

 
Fonte: Comunicação Interna (2010) 

 

Em relação aos dados gerais da Barragem Gelado teve-se acesso aos seguintes: 

 

• Construção – 1983, 1995  Etapa 1o  Alteamento, 2002  Etapa: 2º Alteamento. 
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• Cota Atual da Crista: El. 217,40 m 

 

• Altura Máxima da Barragem: 34,0 m 

 

• Comprimento da Crista: 920,0 m 

 

• Área do Reservatório: 482,3585 ha (Fonte: Geotag, Out 2009) 

 

• Volume do Reservatório: 30.060.785,7 m3 (Fonte: Geotag, Out 2009) 

 

• Captação: 2.257 m3/h 

 

• Tipos de Seção: Homogênea 

 

• Drenagem Interna: Filtro vertical/Tapete horizontal 

 

• Instrumentação: 8 Piezômetros casagrande, 03 Medidores de nível de água, 9 

Marcos superficiais, 2 Calha Parshal (medição do filtro de dreno). 

 

Em relação aos dados sobre Hidrologia/Hidráulicas, constata-se o seguinte: 

 

• Área da Bacia: 128 Km² 

 

• Tempo de Concentração: 24h 

 

• Precipitação Máxima Provável: 10.000 anos 

 

• Vazão Máxima Afluente: 345,0 m3/s 

 

• NA Máximo Operacional: El. 214,00 m 
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• NA Máximo Maximourum: El. 216,38 m 

 

• Borda Livre: 1,02 m 

 

• Vertedouro: Tipo soleira livre, com 15 m de largura, com soleira na El. 214,0 m, 

implantado na ombreira direita. 

 

4.2.2 Barragem Geladinho 

 

A Barragem do Geladinho foi concebida para atender múltiplas finalidades, sendo elas a 

acumulação de rejeito de minério proveniente das instalações industriais da Mina de 

Ferro, a regularização das vazões e o controle de enchentes com vista na proteção dos 

terrenos situados a jusante da área pertencente a VALE. A Figura 4.4 mostra a secção 

típica e uma visão geral do reservatório. 

 
Figura 4.4 – Secção típica do Geladinho e Vista Geral do Reservatório. 

 
Fonte: Comunicação Interna (2010) 

 

Em relação aos dados gerais da Barragem, constatou-se o seguinte: 

 

• Construção – 1995 
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• Cota Atual da Crista: El. 220,00 m 

 

• Altura Máxima da Barragem: 24,0 m 

 

• Comprimento da Crista: 1220,0 m 

 

• Área do Reservatório: 24,4519 ha (Fonte: Geotag, Out 2009) 

 

• Volume do Reservatório: 508.493,5 m3 (Fonte: Geotag, Out 2009) 

 

• Tipos de Seção: Homogênea 

 

• Drenagem Interna: Filtro vertical/Tapete horizontal 

 

• Instrumentação: 5 Piezômetros casagrande, 01 Medidores de nível de água, 7 

Marcos superficiais, 2 Calha Parshal (medição do filtro de dreno). 

 

Sobre os dados de Hidrologia/Hidráulicas: 

 

• Área da Bacia: 44 Km² 

 

• Tempo de Concentração: 240 minutos 

 

• Precipitação Máxima Provável: 10.000 anos 

 

• Vazão Máxima Afluente: 341,0 m3/s 

 

• NA Máximo Operacional: El. 216,00 m 

 

• NA Máximo Maximourum: El. 218,50 m 
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• Borda Livre: 2,50m 

 

• Vertedouro: Tipo soleira livre, com 15 m de largura, em dois patamares com a 

primeira soleira na El. 216,0 m, implantado na ombreira direita. 

 

4.2.3 Barragem Estéril Sul 

 

A Barragem Estéril Sul foi concebida para atender múltiplas finalidades, sendo ela 

responsável pela regularização das vazões para o abastecimento de águas do núcleo 

habitacional e pela contenção de sedimentos provenientes da pilha de estéril localizada 

nas cabeceiras da bacia hidráulica. Atualmente conta com um sistema de bombeamento 

para a área industrial. A Figura 4.5 mostra uma planta da barragem, uma secção típica e 

uma vista do reservatório. 

 

Figura 6.5 – Secção típica do Estéril Sul e Vista Geral do Reservatório. 

 
Fonte: Comunicação Interna (2010) 

 

Sobre os principais aspectos e alguns dados gerais dessa barragem, salientam-se: 

 

• Construção – 1982 
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• Cota Atual da Crista: El. 497,00 m 

 

• Altura Máxima da Barragem: 25,0 m 

 

• Comprimento da Crista: 160,0 m 

 

• Área do Reservatório: 14,3070 m2 (Fonte: Geotag, Out 2009) 

 

• Volume do Reservatório: 433.913,4 m3 (Fonte: Geotag, Out 2009) 

 

• Tipos de Seção: Homogênea 

 

• Drenagem Interna: Filtro vertical/Tapete horizontal 

 

• Instrumentação: 6 Piezômetros, 01 Medidores de nível de água, 11 Marcos 

superficiais, 3 Calha Parshal (medição do filtro de dreno). 

 

Em relação aos principais aspectos de Hidrologia/Hidráulicas: 

 

• Área da Bacia: 9,07 Km² 

 

• Precipitação Máxima Provável: 10.000 anos 

 

• Vazão Máxima Afluente: 115,0 m3/s 

 

• NA Máximo Operacional: El. 493,00 m 

 

• NA Máximo Maximourum: El. 496,00 m 

 

• Borda Livre (NA Max Max): 0,90 m 
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• Vertedouro: Tipo superfície livre, retangular, em concreto, com 4,0 m de largura, 

com soleira na El. 493,0 m escavado na ombreira esquerda. 

 

4.2.4 Barragem Pêra Montante  

 

A Barragem Pêra Montante tem como finalidade a contenção de sedimentos 

provenientes das pilhas de estéril da Mina N5W. Essa barragem deve atuar de tal forma 

que impeça estes sedimentos de ocuparem o reservatório da Barragem Pêra Jusante, que 

por sua vez possui um sistema de captação de água. Na Figura 4.6, é possível visualizar 

sua secção típica e uma vista geral do seu reservatório. 

 

Figura 4.6 – Secção típica da Pêra Montante e Vista Geral do Reservatório. 

 
Fonte: Comunicação Interna (2010). 

 

Na Barragem Pêra Montante apresentam-se os seguintes dados gerais: 
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• Construção – 2006 

 

• Cota Atual da Crista: El. 331,00 m 

 

• Altura Máxima da Barragem: 27,0 m 

 

• Comprimento da Crista: 150,0 m 

 

• Área do Reservatório: 3,9457 ha (Fonte: Geotag, Out 2009) 

 

• Volume do Reservatório: 172.899,0 m3 (Fonte: Geotag, Out 2009) 

 

• Tipos de Seção: Homogênea de solo compactado 

 

• Drenagem Interna: Filtro vertical, tapete horizontal e dreno de pé 

 

• Instrumentação: 3 Piezômetros, 01 Medidores de nível de água, 6 Marcos 

superficiais 

 

Nesta barragem, apresentam-se as seguintes informações sobre Hidrologia/Hidráulicas: 

 

• Área da Bacia: 8,0 Km² 

 

• Precipitação Máxima Provável:  10.000 anos 

 

• Vazão Máxima Afluente: 189,0 m3/s 

 

• NA Máximo Operacional: El. 327,00 m 

 

• NA Máximo Maximourum: El. 330,50 m 
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• Borda Livre (NA Max Max): 4,0 m 

 

• Vertedouro: Extravasor em canal lateral com 20,0 m de largura implantado na 

ombreira direita da barragem. O canal possui 7,0 m de largura e a bacia de 

dissipação 7,0 m de largura e 20,0 m de extensão. 

 

4.2.5 Barragem Pêra Jusante 

 

A Barragem Pêra Jusante tem como finalidade a contenção de sedimentos provenientes 

das pilhas de estéril da Mina N5W, impedindo que estes sedimentos ocupem o 

reservatório da Barragem Pêra Jusante, a qual possui um sistema de captação de água. 

Na Figura 4.7, que mostra uma secção típica e  uma vista geral do reservatório. 

 

Figura 4.7 – Secção típica da Pêra Jusante e Vista Geral do Reservatório. 

 
Fonte: Comunicação Interna (2010). 

 

Alguns dados gerais da Barragem Pêra Jusante: 
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• Construção – Etapa: Única – 2006 

 

• Cota Atual da Crista: El. 331,00 m 

 

• Altura Máxima da Barragem: 27,0 m 

 

• Comprimento da Crista: 150,0 m 

 

• Área do Reservatório: 30,6138 ha (Fonte: Geotag, Out 2009) 

 

• Volume do Reservatório: 3.838.940,2 m3 (Fonte: Geotag, Out 2009) 

 

• Tipos de Seção: Homogênea de solo compactado 

 

• Drenagem Interna: Filtro vertical, tapete horizontal e dreno de pé 

 

• Instrumentação: 3 Piezômetros, 01 Medidores de nível de água, 6 Marcos 

superficiais 

 

Nesse sentido, apresentam-se os seguintes dados sobre Hidrologia/Hidráulicas: 

 

• Área da Bacia: 8,0 Km² 

 

• Precipitação Máxima Provável: 10.000 anos 

 

• Vazão Máxima Afluente: 189,0 m3/s 

 

• NA Máximo Operacional: El. 327,00 m 

 

• NA Máximo Maximourum: El. 330,50 m 

 



76 

 

• Borda Livre (NA Max Max): 4,0 m 

 

• Vertedouro: Extravasor em canal lateral com 20,0 m de largura implantado na 

ombreira direita da barragem. O canal possui 7,0 m de largura e a bacia de 

dissipação 7,0 m de largura e 20,0 m de extensão. 

 

4.3 A GESTÃO DE BARRAGENS DO COMPLEXO CARAJÁS 

 

A gestão operacional das barragens do complexo de Carajás é um fator fundamental 

para a viabilidade do projeto, haja vista que o projeto está inserido numa floresta 

nacional com uma área de aproximadamente 1,2 milhões de hectares, onde a VALE 

utiliza algo em torno de 1,5% da reserva, conforme Figuras 4.8 e 4.9.  

 

Figura 4.8 – Unidade de conservação. 

 
Fonte: http://1.bp.blogspot.com/s1600/Mosaio+e+mapa.png 
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Figura 4.9 – Floresta Nacional de Carajás. 

 
Fonte: Geotag (2010). 
 

A ocorrência de um possível acidente com eventual paralisação da unidade colocará a 

VALE em uma situação complicada, uma vez que Carajás representa a sua maior 

reserva, na atualidade. Por isso, é importante que a empresa gerencie as barragens com 

os melhores controles, estabelecidos pelas normas nacionais e internacionais e pela 

legislação vigente. Ao mesmo tempo, a VALE busca sempre por novas tecnologias para 

que as melhorias sejam sempre contínuas em sua gestão. 

 

A gestão operacional das barragens de água/rejeitos/sedimentos de Carajás contemplam 

desde a fase de investigações geológicas até a sua desativação.  

 

No caso especifico de Carajás, os reservatórios das barragens estão sendo transformados 

em área de mineração. Podem servir de exemplo, neste caso, as barragens do Gelado e 

Geladinho, conforme é possível visualizar na Figura 4.10. 
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Figura 4.10 – Recuperação de finos via dragagem. 

 
Fonte: GeoBarragem (2010). 
 

Vale ressaltar que as informações apresentadas a seguir foram utilizadas nos trabalhos 

de gestão operacional: Projeto, Construção, Enchimento, Fiscalização, Operação, 

Monitoramento, Inspeção, Auditoria, Equipe qualificada, PAE. O sistema de gestão 

operacional das barragens está indicado na Figura 4.11. 

 

Figura 4.11 – Sistema de gestão de Barragem de Carajás 

 
Fonte: GeoBarragem (2010). 
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O sistema utilizado para fazer a gestão das barragens foi o Geobarragem, que contempla 

todos os requisitos da gestão Operacional da barragem. Para facilitar a gestão 

operacional, o programa gera uma planilha, chamada “gestão Avista” que mostra os 

itens, em sua totalidade, contemplados nos trabalhos de gestão, conforme indicado nas 

gestões avista expostas na Figuras 4.12, na Figura 4.13 (barragem do Gelado) e na 

Figura 4.14 (barragem do Geladinho). 

 

Figura 4.12 – Formulário de Gestão Avista das Barragens 

 
Fonte: GeoBarragem (2010). 
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Figura 4.13 – Gestão avista da barragem do Gelado. 

 
Fonte: GeoBarragem (2010). 
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Figura 4.14 – Gestão avista da barragem do Geladinho. 

 
Fonte: GeoBarragem (2010). 
 

Na figura 4.14 é possível perceber que o PZ04GNHO ficou em estado de atenção nos 

meses de janeiro, fevereiro e março. A equipe atuou identificando o problema de 

drenagem e no mês de abril, o indicador de nível voltou ao estado de atenção. Esses 

limites de alerta comprovaram que nesse período tinha chovido além do normal e a 
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drenagem estava obstruída. Foram efetuadas as correções devidas e o indicador voltou 

aos limites de aceitação. 

 

Nas figuras 4.15 e 1.16 pode-se comprovar que a barragem de Pêra Montante ficou em 

estado de atenção nos meses de chuva que compreenderam janeiro, fevereiro e março.  

 

Figura 4.15 – Gestão avista da barragem Estéril Sul. 

 
Fonte: GeoBarragem (2010). 
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Figura 4.16 – Gestão avista Pêra Montante. 

 
Fonte: GeoBarragem (2010). 
 

Das informações contidas nas figuras 4.15 e 4.16 é possível perceber que o PZ0103 da 

barragem de Pêra Montante ficou em estado de atenção nos meses de chuva que 

compreenderam janeiro, fevereiro e março. A equipe atuou com medidas de redução de 

riscos e no mês de abril o indicador de nível voltou ao estado de atenção. Esses limites 

de alerta comprovaram que nesse período choveu além do normal e a drenagem estava 
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obstruída. Foram efetuadas as correções devidas e o indicador voltou aos limites de 

aceitação. A Figura 4.17 mostra a gestão avista Pêra Montante. 

 
Figura 4.17 – Gestão avista Pêra Montante. 

 
Fonte: GeoBarragem (2010). 
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A cada ano, antes de se iniciar a gestão operacional, a equipe elabora um calendário 

com todos os monitoramentos exigidos conforme as normas e a legislação. O 

cronograma deverá conter todas as atividades exigidas e indicadas na figura 4.18. 

 

Figura 4.18 – Planejamento das atividades de barragem. 

 
Fonte: GeoBarragem (2010). 
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Em 2011, o Ibama emitiu Licença de Instalação para Companhia Vale, autorizando as 

obras do Projeto de Reprocessamento de Rejeito da Barragem do Gelado, localizado nas 

instalações do Complexo Minerador de Ferro Carajás, no município de Parauapebas. 

Esta licença tem validade de quatro anos, a partir da data da assinatura do documento e 

o  do cumprimento das condicionantes estabelecidas no processo. A Figura 4.19 

apresenta uma evolução temporal dos procedimentos realizados na barragem do Gelado 

entre 1983 a 2006. 

 

Figura 4.19 – Barragem do Gelado. 

 
Fonte: GeoBarragem (2010). 
 

O Monitoramento é efetuado através das medições: Piezômetro Casagrande, medidores 

de níveis, marco superficial, medidores de vazões, régua liminimétricas, batimetria, 

inspeções visuais, periódicas, extraordinárias, fiscalização dos órgãos governamentais, 

conforme demonstrando nas figuras 4.20 a 4.24. 
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Figura 4.20 – Medidores de vazão (calha parshall). 

 
 

 
 

Figura 4.21 – Monitoramento dos instrumentos das barragens (calha parshall, 
medidor de nível, Piezômetro e régua). 

 
. 
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Figura 4.22 – Instrumentação on-line da Barragem Pêra Montante. 

 
 
 

Figura 4.23 – Gráfico do medidor de nível da barragem do Gelado. 

 
Fonte: Geoexplore (2010) 
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Figura 4.24 – Gráfico vazão do filtro de dreno da barragem Gelado. 

Mês JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2009 / 2010
Vazão 2009 16,80 30,00 30,00 20,00 24,00 13,33 11,00 8,50 8,67 10,00 8,40 13,33 16,17
Vazão 2010 20,00 16,00 14,00 15,33 9,33 10,00 14,11
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Fonte: Geobarragem (2010) 

 

Com o auxílio dos dados contidos nas figuras 4.25 e 4.26 é possível perceber como, nos 

meses de fevereiro e março, o NA da barragem aumentou e, consequentemente, a vazão 

do seu filtro de dreno também aumentou. Uma vez que a barragem estava bem 

dimensionada ela continua sob controle e os seus limites de aceitação da instrumentação 

foram mantidos. 

 

Figura 4.25 – Gráfico da média mensal da altura da lamina de água do Vertedouro do 
Gelado. 

 
 

Fonte: Gestão de Barragens junho 2010  
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Figura 6.26 – Gráfico do Piezômetro Casagrande da barragem do Gelado  

 
Fonte: Geoexplore, 2008. 
 
 Figuras 4.27 a 4.30 apresentam os grupos de profissionais que participaram dos 

processos de auditorias externas e fiscalização para a implantação do sistema de 

Barragens.  

 
Figura 4.27 – Auditorias externas. 
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Figura 4.28 – Fiscalização dos órgãos governamentais. 

 
 
 
 
Figura 4.29 – Auditoria externa após enchimento da barragem Pêra Jusante 
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Figura 4.30 – Auditoria Sarbox. 

 
 
 

Devido à implantação desse sistema, a empresa obteve o prêmio de excelência 

operacional na gestão de segurança de barragem no complexo minerário de Carajás, 

como bem ilustram as Figuras 4.31 a 4.33.  

 
Figura 4.31 – Apresentação do Plano de Gestão das Barragens para a Comunidade.  
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Figura 4.32 – Visão geral da barragem do Gelado, onde se observa drenagem, 
vertedouro, corpo estrutural e manutenção. 

 
 

 
Figura 4.33 – Reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na gestão de 
barragem Carajás (Prêmio de Excelência operacional de segurança de 
barragem fornecido pela revista Minérios e Minerales, 2007. As barragens de 
Carajás se tornaram referências para as barragens da VALE). 

 
Fonte: Site da Vale (2010). 

 

Esse prêmio representa o reconhecimento da postura adotada no que se refere à gestão 

de segurança de barragem.  
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS 

COMPLEMENTARES 

 

 

5.1 CONCLUSÕES DA PESQUISA 

 

Os estudos praticados nesta dissertação visam principalmente apresentar e analisar a 

gestão operacional de barragens de aterro compactado utilizado pela VALE, em 

Carajás, com o intuito de auxiliar outros proprietários de barragens semelhantes a operar 

suas estruturas.  

 

A análise dos programas computacionais de gestão de operação de barragens, 

Geobarragem e SGBP, ambos usados pela VALE no complexo Carajás somaram cinco 

estudos de casos para ilustrar a qualidade dos programas no que refere à gestão 

operacional de barragens de terra. Os resultados produzidos pelos dois programas foram 

satisfatórios, uma vez que permitiram a geração de relatórios sucintos para apreciação 

do proprietário e de relatórios detalhados que são usados para a orientação dos trabalhos 

do corpo técnico. As ferramentas de gestão discutidas (Geobarragem e SGBP) permitem 

oferecer uma melhor transparência das atividades de gestão das barragens para a 

sociedade. 

 

Conclui-se, pelos estudos de caso, que uma gestão de barragens adequada é 

extremamente importante para o proprietário, o corpo técnico e para a sociedade, pois 

orienta a tomada de decisão pela empresa e oferece transparência para a população. 

O Sistema Geobarragem mostrou-se bastante prático e versátil, além de possuir uma 

ótima relação custo/benefício e, portanto, sua utilização é recomendada. 

 

O SGBP é um sistema robusto e que atende a área gerencial nas tomadas de decisões e, 

principalmente, na transparência com seus acionistas. Ele é capaz de indicar, com uma 
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boa margem de precisão, como a empresa se encontra em termos de segurança de 

barragens e quanto irá desembolsar nos próximos 10 anos, nesta área.  

 

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Recomenda-se que seja incluído, no Sistema Geobarragem, um módulo de dragagem já 

que, na atual conjuntura, as barragens estão se tornando grandes minas e, para a maioria 

delas, o método de lavra indicado é a dragagem. Esta inclusão facilitará sobremaneira a 

gestão do processo de mineração do reservatório.  

 

Para pesquisas futuras, sugere-se que sejam desenvolvidas pesquisas sobre a influência 

da dragagem de rejeitos no comportamento estrutural das barragens, particularmente 

naquelas construídas pelos métodos de alteamento pela linha de centro e para montante, 

já que, atualmente, existe uma grande quantidade destas barragens em fase final de vida 

útil.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

AEROSUL AS. Mapa Aerofotogramétrico. VALE, 2007.  

ALMEIDA, A. B. de. Segurança e Risco nos Vales a Jusante de Barragens, IV 
Congresso da Água, Lisboa, 23-27 de Março de 1998 

ALMEIDA, B. A. Gestão Integrada do Risco nos Vales a Jusante de Barragens – um 
projecto NATO realizado em Portugal. 1º Congresso sobre Aproveitamento e Gestão de 
Recursos Hídricos em Países de Idioma Português - ABES, Rio de Janeiro. Março/2000. 

ALMEIDA FRANCO, Carlos Sergio Souza Pinto. Segurança de Barragens – Aspectos 
Regulatórios, Universidade Federal de Goiás – Escola de Engenharia Civil - Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia do Meio Ambiente, Goiânia, 2008. 134 p. 

AVILA, Pimenta 2008, Relatório da auditoria Sarbox - de todas as barragens da VALE. 
VALE, 2008. 

BLOOM, Jonah. CEOs:Leadership through Communication. In: Comunicação 
empresarial: Comunicação da crise.In: MARCHIORI, Marlene. Mesa Redonda - A 
comunicação Corporativa em época de Crise. In: VI Congresso de Jornalistas e 
Radialistas da Universidade Federal do Maranhão. Outubro/2009.  

BOURDEAUX, G.H.R.M. Curso de Projeto e Construção de Barragens de Terra e 
Enrocamento. Barragens de Terra e Enroncamento II Santa Catarina, 1981. 17.01 a 
19.07 p. 

CARVALHO, S. C.; HACHICH W. Gerenciamento de Riscos Geotécnicos em 
Encostas Urbanas. Revista Solos e Rochas, vol 20, n 3, dezembro/1997. 

COMITÊ BRASILEIRO DE GRANDES BARRAGENS Simpósio sobre 
Instrumentação Geotécnica em Barragens. Revista do Comitê Brasileiro de Grandes 
Barragens.  Publicação 01/96. Édile Editora, São Paulo, 1996. 

COMITÊ BRASILEIRO DE GRANDES BARRAGENS. Guia Básico de Segurança de 
Barragens, São Paulo, 1999. 

COPAM. Deliberação Normativa número 62.  Conselho Estadual de Política Ambiental, 
2002.  

COPAM. Deliberação Normativa número 87. Conselho Estadual de Política Ambiental, 
2005.  

CRUZ, P. T. 100 Barragens Brasileiras: Casos históricos, materiais de construção e 
projeto. Oficina de Textos, São Paulo, 1996. 648p. 



97 

 

DA SILVA, J. F. Barragem de Terra e Enrocamento. Notas de aula, NUGEO/UFOP 
Belo Horizonte. UFOP, 2004 

ELETROBRÁS. Avaliação da Segurança de Barragens Existentes. Brasil, 1987. 

ELETROBRÁS. Critérios de Projeto Civil de Usinas Hidrelétricas. Brasil, 2003. 

FEARN-BANKS, Kathllen. Crisis Communication: a review of some best practices. In: 
ORGANICOM: Revista Brasileira de comunicação organizacional e Relações Públicas. 
São Paulo, Gestcorp. ECA-USP, 2007. 

FERRARI, I. Plano Diretor das Barragens do Complexo de Minério de Ferro Carajás. 

FERREIRA, W.V.F. Avaliação de Desempenho de Barragens de Terra. Dissertação de 
Mestrado, Escola Politécnica / USP, São Paulo, 1999. 

GIDDENS, A. As Conseqüências da Modernidade. São Paulo: Editora UNESP, 1991. 

_________, A. Mundo em Descontrole: o que a globalização está fazendo de nós. Rio 
de Janeiro: Record, 2007. 

FONTENELLE, A. de S. Proposta Metodológica de Avaliação de Riscos em Barragens 
do Nordeste Brasileiro – Estudo de Caso: Barragens do Estado do Ceará. 2007. 210 f. 
Tese. Doutorado em Engenharia Civil – Universidade Federal do Ceará, Centro de 
Tecnologia, Fortaleza, 2007. 

FUSARO, T. C. Um programa se Segurança de Barragens no Setor Elétrico Privatizado. 
XXIII Seminário Nacional de Grandes Barragens, Anais. Belo Horizonte, V.1, p.45-56, 
mar.1999. 

GEOEXPLORE, Manual de operação do sistema de gestão de barragem – 
Geobarragem, 2004. 

ICOLD. Deterioration of Dams and Reservoirs. Canadá,1983. 

ISMAR FERRARI CONSULTORIA E GEOTÉCNICA LTDA. Plano diretor de 
Barragens revisão 005. VALE, 2004.  

KULL, D. et. al. Barragens - Swiss Reinsurance Company, Zurique, 2003. 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Manual de Preenchimento da ficha de 
cadastro de Barragem. Brasília, 2005. 

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL. Manual de Segurança e Inspeção de 
Barragens. Brasília, 2002. 148 p 

MARTINS, R. Legislação Sobre Segurança de Barragens em Nível Mundial - LNEC, 
Departamento de Hidráulica, LISBOA, 1999. 



98 

 

MAYS, L. W. Urban Water Infraestructure: A Historical Perspective. In: MAYS, L.W. 
Urban Water Supply Handbook. McGraw-Hill, New York, 2002.  

MEDEIROS, C. H. de A. C. Os Desafios da Lei 168/2009 de Regulamentação de 
Segurança de Barragens – O Que Fazer para Mitigar os Riscos de Acidentes? In: VII 
Simpósio sobre Pequenas e Médias Centrais Hidrelétricas, São Paulo, 2010.  

MEDEIROS, C. H. de A. C. Segurança de Barragens, Desafios para sua 
Implementação: Aspectos da Lei 12. 334. Salvador, 21 out 2010. Palestra – Dia 
Internacional de Redução de Desastres. Salvador, 2010. 

MENESCAL, R.A. Debate O Momento Atual da Engenharia Brasileira - Risco e 
Segurança em Engenharia Problemas enfrentados pelo MI com Obras de Infra-Estrutura 
Hídrica - Instituto de Engenharia, São Paulo, 2007. 

MENESCAL, R.A. e MIRANDA, A. N. O Plano de Ações Emergenciais na Gestão dos 
Recursos Hídricos do Estado do Ceará - Operação de Sistemas de Recursos Hídricos - 
Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, COGERH, 2005 

MENESCAL, R.A. et al.– Incertezas, Ameaças e Medidas Preventivas nas Fases de 
Vida de uma Barragem – Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Estado do 
Ceará, COGERH, 2002. 

MENESCAL, R.A.; OLIVEIRA, S.K.F.; FONTENELLE, A.S. & VIEIRA, V.P.P.B. 
Acidentes e Incidentes em Barragens no Estado do Ceará. XXIV Seminário Nacional de 
Grandes Barragens, Fortaleza – CE, 2001. 

MENESCAL, R.A.et al.  A Segurança de Barragens e a Gestão de Recursos Hídricos no 
Brasil – Ministério da Integração Nacional, Brasília, 2005. 

MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA – Avaliação da Segurança de Barragens 
Existentes – Eletrobrás, Rio Janeiro, 1987 

MONTEIRO, L. Projeto de Lei No 1.181, DE 2003 - Comissão de Minas e Energia, 
Brasília, 2003. 

MONTEIRO, L. Proposta de substituto ao Projeto de Lei No 1.181, DE 2003 - 
Comissão de Minas e Energia, Brasília, 2003. 

OLIVEIRA, Jader Roosevelt de Carvalho. Contribuição para verificação e controle da 
segurança de pequenas barragens de terra. 2008. 148f. Dissertação. Mestrado em 
Engenharia Geotécnica – Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de Minas. 
NUGEO. Área de concentração: Geotecnia de barragem. Ouro Preto, 2008 

OLIVEIRA, José Bernardo Vasconcelos Rodrigues, Manual de operação de barragens 
de contenção de rejeitos como requisito essencial ao gerenciamento dos rejeitos e a 
segurança de barragens 149 f. Dissertação. Mestrado em Engenharia Geotécnica – 
Universidade Federal de Ouro Preto. Escola de Minas. NUGEO. Área de concentração: 
Geotecnia aplicada à mineração. Ouro Preto, 2010 



99 

 

PINTO, C.S. Curso Básico de Mecânica dos Solos em 16 Aulas 3ª Edição. Oficina de 
Textos, São Paulo, 2003, 355 p. 

PRESTES, J. E. Comunicação de risco, elemento chave na gestão de crises corporativas 
e um desafio para o século XXI: a teoria na prática, situação atual e tendências. In: 
ORGANICOM 2007. São Paulo. Gestcorp – ECA-USP.  

RAMOS, C. M. et. al. Segurança de Barragens Aspectos Hidráulicos e peracionais – 
Núcleo de Hidráulica de Estruturas, LNEC, Lisboa, 2007. 

SGBP, Manual do sistema de gestão de barragens. VALE, 2008. 

SILVEIRA, J. F. A. Instrumentação e Segurança de Barragens de Terra e Enrocamento. 
Oficina de Textos, São Paulo, 2006, 415 p. 

SOUZA PINTO, S. Curso Básico de Mecânica dos solos – Oficina de Textos, São 
Paulo. 2002 

SUSSKIND, L; FIELD, P. Dealing with angry public, 1996, in MARCHIORI, Palestra: 
A comunicação corporativa em épocas de crise, 2009. 

VIOTTI C.B. Segurança de Barragens. Auscultação, Desempenho e Reparação – Relato 
Tema 2. XXIII Seminário Nacional de Grandes Barragens. Vol III. Belo Horizonte, 
1999. 

WORLD COMMISSION ON DAMS. Dams and Development: A New Framework For 
Decision-Making (The Report of the World Commission on Dams). London, UK: 
Earthscan Publications Ltd, 2000. p. 1-32. 

ZUFFO, Monica Soares Resio Metodologia para avaliação da segurança de barragens / 
Monica Soares Resio Zuffo. Campinas, SP: [s.n.], 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

ANEXO I 

 

LEI Nº 12.334, DE 20 DE SETEMBRO DE 2010  

DOU 21.09.2010  

 

Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de 

água para quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de 

resíduos industriais, cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 

Barragens e altera a redação do art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e do art. 

4º da Lei nº 9.984, de 17  de julho de 2000. 

  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

 Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

 

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 1º Esta Lei estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e cria 

o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB).  

Parágrafo único. Esta Lei aplica-se a barragens destinadas à acumulação de água para 

quaisquer usos, à disposição final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos 

industriais que apresentem pelo menos uma das seguintes características:  

I - altura do maciço, contada do ponto mais baixo da fundação à crista, maior ou igual a 

15m (quinze metros);  

II - capacidade total do reservatório maior ou igual a 3.000.000m³ (três milhões de 

metros cúbicos);  

III - reservatório que contenha resíduos perigosos conforme normas técnicas aplicáveis;  

IV - categoria de dano potencial associado, médio ou alto, em termos econômicos, 

sociais, ambientais ou de perda de vidas humanas, conforme definido no art. 6o.  
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Art. 2º Para os efeitos desta Lei, são estabelecidas as seguintes definições:  

I - barragem: qualquer estrutura 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 as estruturas associadas;  

II - reservatório: acumulação não natural de água, de substâncias líquidas ou de mistura 

de líquidos e sólidos;  

III - segurança de barragem: condição que vise a manter a sua integridade estrutural e 

operacional e a preservação da vida, da saúde, da propriedade e do meio ambiente;  

IV - empreendedor: agente privado ou governamental com direito real sobre as terras 

onde se localizam a barragem e o reservatório ou que explore a barragem para benefício 

próprio ou da coletividade;  

V - órgão fiscalizador: autoridade do poder público responsável pelas ações de 

fiscalização da segurança da barragem de sua competência; VI - gestão de risco: ações 

de caráter normativo, bem como aplicação de medidas para prevenção, controle e 

mitigação de riscos;  

VII - dano potencial associado à barragem: dano que pode ocorrer devido a 

rompimento, vazamento, infiltração no solo ou mau funcionamento de uma barragem.  

 

CAPÍTULO II  

DOS OBJETIVOS  

Art. 3º São objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB):  

I - garantir a observância de padrões de segurança  de barragens de maneira a reduzir a 

possibilidade de acidente e suas consequências;  
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II - regulamentar as ações de segurança a serem adotadas nas fases de planejamento, 

projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação 

e de usos futuros de barragens em todo o território nacional;  

III - promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de segurança 

empregadas pelos responsáveis por barragens;  

IV - criar condições para que se amplie o universo de controle de barragens pelo poder 

público, com base na fiscalização, orientação e correção das ações de segurança;  

V - coligir informações que subsidiem o gerenciamento da segurança de barragens pelos 

governos;  

VI - estabelecer conformidades de natureza técnica que permitam a avaliação da 

adequação aos parâmetros estabelecidos pelo poder público;  

VII - fomentar a cultura de segurança de barragens e gestão de riscos.  

 

CAPÍTULO III  

DOS FUNDAMENTOS E DA FISCALIZAÇÃO  

Art. 4º São fundamentos da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB):  

I - a segurança de uma barragem deve ser considerada nas suas fases de planejamento,  

projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, operação, desativação 

e de usos futuros;  

II - a população deve ser informada e estimulada a  participar, direta ou indiretamente, 

das ações preventivas e emergenciais;  

III - o empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe o 

desenvolvimento de ações para garanti-la;  
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IV - a promoção de mecanismos de participação e controle social;  

V - a segurança de uma barragem influi diretamente na sua sustentabilidade e no 

alcance de seus potenciais efeitos sociais e ambientais.  

Art. 5º A fiscalização da segurança de barragens caberá, sem prejuízo das ações 

fiscalizatórias  

dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama): I 

- à entidade que outorgou o direito de uso dos recursos hídricos, observado o domínio 

do corpo hídrico, quando o objeto for de acumulação de água, exceto para fins de 

aproveitamento hidrelétrico;  

II - à entidade que concedeu ou autorizou o uso do potencial hidráulico, quando se tratar 

de uso preponderante para fins de geração hidrelétrica;  

III - à entidade outorgante de direitos minerários para fins de disposição final ou 

temporária de rejeitos;  

IV - à entidade que forneceu a licença ambiental de instalação e operação para fins de 

disposição de resíduos industriais.  

 

CAPÍTULO IV  

DOS INSTRUMENTOS  

Art. 6º São instrumentos da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB):  

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);  
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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.  

Seção I  

Da Classificação  

Art. 7º 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).  

§ 1º A classificação por categoria de risco em alto, médio ou baixo será feita em função 

das características técnicas, do estado de conservação do empreendimento e do 

atendimento ao Plano de Segurança da Barragem.  

§ 2º A classificação por categoria de dano potencial associado à barragem em alto, 

médio ou baixo será feita em função do potencial de perdas de vidas humanas e dos 

impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem.  

Seção II  

Do Plano de Segurança da Barragem Art. 8º O Plano de Segurança da Barragem deve 

compreender, no mínimo, as seguintes informações:  

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;  
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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.  

§ 1º A periodicidade de atualização, a qualificação do responsável técnico, o conteúdo 

mínimo e o nível de detalhamento dos planos de segurança deverão ser estabelecidos 

pelo órgão fiscalizador.  

§ 2º As exigências indicadas nas inspeções periódicas de segurança da barragem 

deverão ser contempladas nas atualizações do Plano de Segurança.  

Art. 9º As inspeções de segurança regular e especial terão a sua periodicidade, a 

qualificação da equipe responsável, o conteúdo mínimo e o nível  de detalhamento 

definidos pelo órgão fiscalizador em função da categoria de risco e do dano potencial 

associado à barragem.  

§ 1º A inspeção de segurança regular será efetuada  pela própria equipe de segurança da 

barragem, devendo o relatório resultante estar disponível ao órgão fiscalizador e à 

sociedade civil.  



106 

 

§ 2º A inspeção de segurança especial será elaborada, conforme orientação do órgão 

fiscalizador, por equipe multidisciplinar de especialistas, 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.  

§ 3º Os relatórios resultantes das inspeções de segurança devem indicar as ações a 

serem adotadas pelo empreendedor para a manutenção da segurança da barragem.  

Art. 10. Deverá ser realizada Revisão Periódica de Segurança de Barragem com o 

objetivo de verificar o estado geral de segurança da barragem, considerando o atual 

estado da arte para os critérios de projeto, a atualização dos dados hidrológicos e as 

alterações das condições a montante e a jusante da barragem. § 1º A periodicidade, a 

qualificação técnica da equipe responsável, o conteúdo mínimo e o nível de 

detalhamento da revisão periódica de segurança serão estabelecidos pelo órgão 

fiscalizador em função da categoria de risco e do dano potencial associado à barragem.  

§ 2º A Revisão Periódica de Segurança de Barragem deve indicar as ações a serem 

adotadas pelo empreendedor para a manutenção da segurança da barragem, 

compreendendo, para tanto:  

I - o exame de toda a documentação da barragem, em particular dos relatórios de 

inspeção;  

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

empreendedor;  

III - a análise comparativa do desempenho da barragem em relação às revisões 

efetuadas anteriormente.  

Art. 11. O órgão fiscalizador poderá determinar a elaboração de PAE em função da 

categoria de risco e do dano potencial associado à barragem, devendo exigi-lo sempre 

para a barragem classificada como de dano potencial associado alto.  



107 

 

Art. 12. O PAE estabelecerá as ações a serem executadas pelo empreendedor da 

barragem em caso de situação de emergência, bem como identificará os agentes a serem 

notificados dessa ocorrência, devendo contemplar, pelo menos:  

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.  

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.  

Seção III  

Do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB)  

Art. 13. É instituído o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 

(SNISB), para registro informatizado das condições  de segurança de barragens em todo 

o território nacional.  

Parágrafo único. O SNISB compreenderá um sistema de coleta, tratamento, 

armazenamento e recuperação de suas informações, devendo contemplar barragens em 

construção, em operação e desativadas.  

Art. 14. São princípios básicos para o funcionamento do SNISB:  

I - descentralização da obtenção e produção de dados e informações;  
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II - coordenação unificada do sistema; III - acesso a dados e informações garantido a 

toda a sociedade.  

Seção IV  

Da Educação e da Comunicação  

Art. 15. A PNSB deverá estabelecer programa de educação e de comunicação sobre 

segurança de barragem, com o objetivo de conscientizar a sociedade da importância da 

segurança de barragens, o qual contemplará as seguintes medidas:  

I - apoio e promoção de ações descentralizadas para conscientização e desenvolvimento 

de conhecimento sobre segurança de barragens;  

II - elaboração de material didático;  

III - manutenção de sistema de divulgação sobre a segurança das barragens sob sua 

jurisdição;  

IV - promoção de parcerias com instituições de ensino, pesquisa e associações técnicas 

relacionadas à engenharia de barragens e áreas afins;  

V - disponibilização anual do Relatório de Segurança de Barragens.  

 

CAPÍTULO V  

DAS COMPETÊNCIAS  

Art. 16. O órgão fiscalizador, no âmbito de suas atribuições legais, é obrigado a:  

I - manter cadastro das barragens sob sua jurisdição, com identificação dos 

empreendedores, para fins de incorporação ao SNISB;  
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II - exigir do empreendedor a anotação de responsabilidade técnica, por profissional 

habilitado pelo Sistema Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

(Confea) / Conselho  

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Crea), dos estudos, planos, projetos, 

construção, fiscalização e demais relatórios citados nesta Lei;  

III - exigir do empreendedor o cumprimento das recomendações contidas nos relatórios 

de inspeção e revisão periódica de segurança;  

IV - articular-se com outros órgãos envolvidos com a implantação e a operação de 

barragens no âmbito da bacia hidrográfica;  

V - exigir do empreendedor o cadastramento e a atualização das informações relativas à 

barragem no SNISB.  

§ 1º O órgão fiscalizador deverá informar imediatamente à Agência Nacional de Águas 

(ANA) e ao Sistema Nacional de Defesa Civil (Sindec) qualquer não conformidade que 

implique risco imediato à segurança ou qualquer acidente ocorrido nas barragens sob 

sua jurisdição.  

§ 2º O órgão fiscalizador deverá implantar o cadastro das barragens a que alude o inciso 

I no prazo máximo de 2 (dois) anos, a partir da data de publicação desta Lei.  

Art. 17. O empreendedor da barragem obriga-se a:  

I - prover os recursos necessários à garantia da segurança da barragem; II - 

providenciar, para novos empreendimentos, a elaboração do projeto final como 

construído;  

III - organizar e manter em bom estado de conservação as informações e a 

documentação  

referentes ao projeto, à construção, à operação, à manutenção, à segurança e, quando 

couber, à desativação da barragem;  
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IV - informar ao respectivo órgão fiscalizador qualquer alteração que possa acarretar 

redução da capacidade de descarga da barragem ou que possa comprometer a sua 

segurança;  

V - manter serviço especializado em segurança de barragem, conforme estabelecido no 

Plano de Segurança da Barragem;  

VI - permitir o acesso irrestrito do órgão fiscalizador e dos órgãos integrantes do Sindec 

ao local da barragem e à sua documentação de segurança;  

VII - providenciar a elaboração e a atualização do  Plano de Segurança da Barragem, 

observadas as recomendações das inspeções e as revisões periódicas de segurança;  

VIII - realizar as inspeções de segurança previstas no art. 9º desta Lei;  

IX - elaborar as revisões periódicas de segurança;  

X - elaborar o PAE, quando exigido;  

XI - manter registros dos níveis dos reservatórios, com a respectiva correspondência em 

volume armazenado, bem como das características químicas e físicas do fluido 

armazenado, conforme estabelecido pelo órgão fiscalizador;  

XII - manter registros dos níveis de contaminação do solo e do lençol freático na área de 

influência do reservatório, conforme estabelecido pelo órgão fiscalizador;  

XIII - cadastrar e manter atualizadas as informações relativas à barragem no SNISB.  

Parágrafo único. Para reservatórios de aproveitamento hidrelétrico, a alteração de que 

trata o inciso IV também deverá ser informada ao Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS).  

CAPÍTULO VI  

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  
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Art. 18. A barragem que não atender aos requisitos de segurança nos termos da 

legislação pertinente deverá ser recuperada ou desativada pelo seu empreendedor, que 

deverá comunicar ao órgão fiscalizador as providências adotadas.  

§ 1º A recuperação ou a desativação da barragem deverá ser objeto de projeto 

específico.  

§ 2º Na eventualidade de omissão ou inação do empreendedor, o órgão fiscalizador 

poderá tomar medidas com vistas à minimização de riscos e de danos potenciais 

associados à segurança da barragem, devendo os custos dessa ação ser ressarcidos pelo 

empreendedor.  

Art. 19. Os empreendedores de barragens enquadradas no parágrafo único do art. 1º 

terão prazo de 2 (dois) anos, contado a partir da publicação desta Lei, para submeter à 

aprovação dos órgãos fiscalizadores o relatório especificando as ações e o cronograma 

para a implantação do Plano de Segurança da Barragem. Parágrafo único. Após o 

recebimento do relatório de que trata o caput, os órgãos fiscalizadores terão prazo de até 

1 (um) ano para se pronunciarem.  

Art. 20. O art. 35 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, passa a vigorar acrescido dos  

seguintes incisos XI, XII e XIII:  

“Art. 35. ..................  

..................  

XI - zelar pela implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB);  

XII - estabelecer diretrizes para implementação da PNSB, aplicação de seus 

instrumentos e atuação do Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de 

Barragens (SNISB);  

XIII - apreciar o Relatório de Segurança de Barragens, fazendo, se necessário, 

recomendações para melhoria da segurança das obras, bem como encaminhá-lo ao 

Congresso Nacional.” (NR)  
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Art. 21. O caput do art. 4º da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, passa a vigorar 

acrescido dos seguintes incisos XX, XXI e XXII:  

“Art. 4º ....................  

..................  

XX - organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança 

de Barragens (SNISB);  

XXI - promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de barragens;  

XXII - coordenar a elaboração do Relatório de Segurança de Barragens e encaminhá-lo, 

anualmente, ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), de forma 

consolidada.  

........” (NR)  

Art. 22. O descumprimento dos dispositivos desta Lei sujeita os infratores às 

penalidades estabelecidas na legislação pertinente.  

Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 20 de setembro de 2010; 189º da Independência e 122º da República.  
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ANEXO B – FICHA DE INSPEÇÃO DE CAMPO. 
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ANEXO C – PLANILHA DE RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA. 

                        

CARACTERÍSTICAS DO DOCUMENTO 

PLANILHA 

Título da Planilha: Recomendações da Auditoria - Barragens e Diques - Segurança 

Estrutural - Auditoria Fase III - Complexo Carajás - Minas: Mina de 

Ferro/Granito 

DENOMINAÇÃO MAGNÉTICA 

Pimenta de Ávila  Cliente 

RD-431-PL-13470-00 - 

 

O quadro abaixo indica a folha da planilha que sofreu alteração na revisão atual  
 

Rev 0 0 1 2 3 4 5 6 7 Rev 0 0 1 2 3 4 5 6 7 
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8 9 
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8 9 

01 x x                   02 x x                   

03 x x                   04 x x                   

05 x x                   06 x x                   

07 x x                   08 x                     

09 x                     10                       

11                       12                       

13                       14                       

15                       16                       

17                       18                       

19                       20                       

21                       22                       

23                       24                       

25                       26                       

27                       28                       

29                       30                       

31                       32                       

33                       34                       
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35                       36                       

37                       38                       

39                       40                       

41                       42                       

43                       44                       

45                       46                       

Rev. Data Emissor Verificador Descrição das Revisões  

0A 

19/12/200

8 GOF 
DP 

Emissão para comentários do cliente 

00 

07/02/200

9 
DP DP 

Emissão aprovada pelo cliente 

Nome do Aprovador: Assinatura do Aprovador: 

Joaquim Pimenta de Ávila   
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ANEXO D – Planilha do FMEA- Failure Modes and Effects Analysis. 
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ALTA                   Impacto Incapacidad Ativismos de Feriment

 
Modera Possibilidad Possibilida



117 

 

da (M) e de 

Ocorrência 

de 

 0.1 - 1%  

de de 
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a de                               
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(U$1 - 

U$10 

M) 
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o, 

Irreversível 
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o 

 

Melhora 

(I) 
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Glossário Técnico Básico 

 

Afluente à barragem: Qualquer fluxo de água, de rejeitos ou de outros sedimentos, 

perenes ou sazonais, superficiais ou subterrâneos, que convergem para o reservatório da 

barragem. 

Ângulo geral ou global: Ângulo formado entre a reta média que corta todo o talude 

tomando-se a crista do primeiro e do último talude e o plano horizontal. 

Ângulo individual : Ângulo do talude entre bermas, em relação ao plano horizontal. 

Áreas de empréstimo: Áreas de jazidas de materiais selecionados para construção do 

maciço da barragem e/ou estruturas auxiliares, tais como acessos, ensecadeiras e outros. 

Auscultação: É o conjunto de métodos de observação do comportamento de uma 

determinada obra de engenharia, com o objetivo de controlar as suas condições de 

segurança, comprovar a validade das hipóteses e dos métodos de cálculo utilizados no 

projeto, verificar a necessidade da utilização de medidas corretivas, fornecer subsídios 

para a elaboração de novos critérios de projeto, etc. 

Bacia de contribuição: Área da superfície que é drenada para um ponto específico, tal 

como um reservatório; também conhecido como bacia hidrográfica ou área da bacia 

hidrológica. 

Barragem: Qualquer estrutura que forme uma parede de contenção para rejeitos, para 

sedimentos e/ou para formação do reservatório de água. 

Barragem de rejeitos: Barragem construída para reter rejeitos ou materiais estéreis de 

mineração ou de outros processos industriais. 

Barragem de Sedimentos/Finos: Estrutura cuja finalidade é a contenção de 

sedimentos/ finos gerados por erosão e carreados superficialmente pela água. 
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Barragem galgável: Barragem que permite que ocorra transbordamento de água sobre 

a estrutura. 

Berma: Bancada ou superfície horizontal que tem as funções de propiciar acesso 

intermediário de veículos e equipamentos, dar condições para implantação de sistema 

de drenagem superficial e servir como anteparo para massas provindas de pequenos 

escorregamentos. 

Borda livre: Distância vertical entre a maior cota da superfície da água junto à 

barragem e a cota mais baixa do topo de uma barragem ou outra estrutura de contenção. 

Balanço hídrico global do reservatório: Consiste em uma estimativa detalhada da 

diferença entre a disponibilidade de água e a demanda pela água dentro de uma bacia ou 

sub-bacia hidrográfica. Baseia-se no princípio de que durante certo intervalo de tempo 

as afluências totais a um reservatório devem ser iguais ao total das saídas mais a 

variação  positiva ou negativa do volume de água armazenado nesse reservatório. 

Buffer Zone: Área de segurança para operação ao redor do reservatório/estrutura. 

Cheias de projeto: São as maiores cheias selecionadas para propósitos de projeto ou 

avaliação de segurança de uma barragem. 

Ciclo de vida: Situação da estrutura quando da entrada no sistema, dividido nas etapas: 

seleção de site, projeto, implantação, operação e desativação. 

Classificação de dano: Classificação estabelecida pelo COPAM para uma barragem 

seguindo os seguintes critérios: altura e volume do reservatório, ocupação humana a 

jusante, interesse ambiental a jusante e instalações na área a jusante. 

Classificação de segurança: É uma classificação para a barragem embasada numa 

análise de risco (metodologia FMEA) e nas seguintes considerações: probabilidade de 

ocorrência de ruptura; qualidade do projeto, construção e operação da barragem; nível 

de gestão de risco necessária (durante o período de correção); necessidade de correção.  
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Capacidade do reservatório: Capacidade bruta total do reservatório ao seu nível 

máximo de armazenamento. 

Cheia afluente de projeto (CAP): Cheia afluente mais severa (volume, pico, forma, 

duração, sincronismo), para a qual a barragem, e suas estruturas associadas, são 

projetadas. 

Cheia máxima provável (CMP): Estimativa hipotética da cheia (fluxo de pico, volume 

e forma da hidrógrafia) que é considerada como a condição mais severa “fisicamente 

possível de ocorrer” numa determinada localidade e época do ano, com base em uma 

análise hidrometeorológica relativamente pormenorizada de uma precipitação crítica 

que resulte em escoamento, e fatores hidrológicos favoráveis a um escoamento máximo 

da cheia. 

Confiabilidade: Probabilidade de desempenho satisfatório de um dado elemento do 

empreendimento. 

Conseqüência de ruptura: Impactos a montante e a jusante da barragem resultantes da 

sua ruptura ou das estruturas associadas. Uma escala de consequências adversas que 

poderiam ser causadas pela ruptura de uma barragem, pode ser utilizada para 

classificação. 

Conseqüências incrementais da rupturas: Perdas incrementais ou danos que a ruptura 

da barragem pode infligir às áreas a montante, a jusante ou à estrutura da barragem 

adicionais a quaisquer perdas que poderiam ter ocorrido para o mesmo evento natural, 

ou condição, caso a barragem não tivesse rompido. 

Crista da barragem: Cota da superfície superior da barragem, não se levando em conta 

qualquer abaulamento, meio-fio, parapeitos, defensas ou outras estruturas que não sejam 

parte da estrutura principal do barramento. 

Crista do vertedouro: Parte superior da seção vertente do vertedouro. 
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Drenagem interna ou superficial: Sistema que capta e conduz de maneira controlada e 

segura as águas internas e pluviais incidentes sobre a área da barragem. 

Dique auxiliar: Barramento de qualquer tipo construído numa sela topográfica ou 

ponto de cota baixa no perímetro do reservatório. 

Desativação: Etapa de ciclo de vida da estrutura que corresponde à integração ao meio 

ambiente da estrutura, podendo ser definitiva ou provisória. 

Dique de contenção de sedimentos/finos: Finalidade de contenção de sedimentos/finos 

oriundos de pilhas de estéril. 

Disposição de estéril em pilha: Formação de pilhas de estéril de forma planejada, 

projetada e controlada. 

Disposição de rejeitos em barragem: Acondicionamento dos rejeitos no reservatório 

da barragem de forma planejada, projetada e controlada. 

Efluentes da barragem: Fração líquida que retorna ao meio ambiente por via 

superficial e/ou subterrânea após passar pela barragem. 

Emergência:  Qualquer condição que coloque em risco a integridade da barragem e de 

vidas e/ou propriedades a jusante  e que requeira uma intervenção imediata. 

Estruturas associadas: Estruturas e equipamentos locais que não façam parte da 

barragem propriamente dita. Incluem, estruturas tais como torres de tomada d’água, 

estruturas da casa de força, túneis, canais, condutos forçados, descargas de fundo, bacias 

de amortecimento, poços, galerias, mecanismos de acionamento de comportas, etc. 

Estéril: Todo e qualquer material não aproveitável economicamente cuja remoção se 

torna necessária para a lavra do minério. 

Estrutura: Barragem para a contenção de rejeitos, sedimentos e de captação de água e 

pilhas de disposição de estéreis. 
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Fator de segurança: Coeficiente que indica o nível de segurança ao escorregamento de 

um talude. Se igual a 1 indica equilíbrio limite da estrutura, se menor indica ruptura ou 

instabilidade da estrutura. Normalmente busca-se valores acima de 1,50 para barragens. 

Fundação: Maciço de rocha e/ou solo que forma a base de assentamento para uma 

barragem, dique, pilhas de estéril e suas estruturas associadas. 

Farol:  Sistema de visualização do status (“verde”, “amarelo”, “laranja” “vermelho” e 

“preto”) dos indicadores de cada estrutura cadastrada no SGBP. 

Fechamento: Designa a cessação definitiva das operações mineiras (NRM-20 da 

Portaria DNPM nº 237/2001). Neste manual é um dos indicadores que avalia a previsão 

para a cessação das operações das estruturas, durante a etapa de operação. 

FMEA : Metodologia utilizada para reduzir a ocorrência de falhas de produtos e 

processos existentes e para reduzir a probabilidade de falha nos demais processos 

organizacionais. 

GRI (Global Reporting Initiative): Rede internacional que desenvolveu um modelo 

para relatórios de sustentabilidade utilizado por organizações de todos os tamanhos, 

setores e localidades. Contendo princípios, protocolos e indicadores, de forma a gerir, 

comparar e comunicar o desempenho das organizações nas dimensões social, ambiental 

e econômica. 

Guia de Monitoramento: São as diretrizes da VALE para a realização do 

monitoramento da instrumentação instalada em uma estrutura. 

Indicadores: Conjunto das informações sobre o desempenho das estruturas por meio 

das conformidades de cada uma das etapas do ciclo de vida: Etapa Seleção de Site, 

Etapa Projeto, Etapa Implantação, Etapa Operação (Gerenciamento: Estrutura 

Organizacional, Documentação, Projeto e Obra, Operação e Monitoramento; Segurança 

Operacional: Geotécnico/Estrutural, Controle Interno (Oper), Hidrológico, Capacidade 

Água e Capacidade Rejeito; Ambiental: Conformidade Legal, Licenciamento, Entorno e 

Fechamento) Etapa Desativação (Desativação e Controle Interno (Des.) no SGBP. 
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Indicador Chave de Desempenho (ICD): Conjuntos de indicadores da Etapa do Ciclo 

de Vida Operação: Gerenciamento, Segurança Operacional e Ambiental no SGBP. 

Instrumentação: Refere-se ao conjunto de dispositivos instalados nas estruturas e/ou 

em suas fundações objetivando monitorar seu desempenho através de medições de 

parâmetros, cujos resultados devidamente analisados e interpretados, servirão para 

avaliar suas condições de segurança das mesmas. 

Inspeção: Inspeção da barragem, diques, pilhas de esteril e estruturas associadas, e suas 

fundações com a finalidade de se observar as suas condições e desempenho. 

Itens: Questões que compõem um protocolo(SGBP). 

Jusante:Nomenclatura que indica região abaixo de um ponto de referência. 

Normalmente é utilizada para fazer menção a cursos d’água. 

LL (Limite de Liquidez) : É o teor de umidade que indica a passagem do estado 

plástico para o estado líquido. 

LP (Limite de Plasticidade): É o teor de umidade que indica a passagem do estado 

semi-sólido para o estado plástico. 

Levantamento Topobatimétrico: Levantamento da topografia de uma margem a outra 

do rio e/ou de um reservatório, com a finalidade de conhecer a superfície do terreno 

submerso e emerso da região. 

Lixiviação: É um processo químico ou físico, no qual materiais solúveis são carreados 

por líquido percolante. 

Master Plan: Documento da VALE no qual se definem os objetivos e as metas a 

atingir, a estratégia e os instrumentos operativos. Consiste na projeção de volumes 

anuais (média) de rejeitos a serem dispostos numa barragem e /ou estéreis a serem 

dispostos numa pilha. 
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Módulos: Estrutura de organização das informações do SGBP: Cadastro, Indicadores, 

Visão Integrada, Legislação, Licenciamento, Análise, Recursos e Controle Interno. 

Montante: Nomenclatura que indica região acima de um ponto de referência. 

Normalmente é utilizada para fazer menção a cursos d’água. 

Nível d´água de jusante: Nível da água no canal de descarga, imediatamente a jusante 

da barragem. 

Nível máximo normal: Cota da superfície da água em seu nível máximo normal de 

operação em um reservatório. 

Órgãos de descarga: Combinação de estruturas de tomada d’água, condutos, túneis, 

dispositivos de controle de fluxo e dissipação de energia, que permitam a liberação da 

água do reservatório de uma barragem. 

Ocupação antrópica: Ocupação de zonas terrestres pelo homem ou animais  decorrente  

de exploração, segundo as necessidades e suas atividades, dos recursos naturais. 

Ombreira: Terreno natural situado nas encostas do vale que funciona como apoio 

lateral do maciço da barragem ou de outras estruturas auxiliares.  

Outorga: Instrumento pelo qual o usuário recebe uma autorização para fazer uso da 

água. 

Percolação: Fluxo ou movimento intersticial de líquido através da barragem, fundação, 

ombreiras ou reservatório de rejeitos.  

Pilha/Sistema de disposição de estéril: Estrutura projetada e implantada para acumular 

materiais em caráter temporário ou definitivo, disposto de modo planejado e controlado 

em condições de estabilidade geotécnica e protegidos de ações erosivas. O termo “pilha 

de estéril” compreende as variações de pilhas que também recebem sedimentos 

provenientes dos desassoreamentos dos diques, as pilhas de minério de longo prazo (não 

considerar pilha pulmão da Usina) e pilha de minério marginal. 
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Piping: Carreamento de partículas do solo pela água em percolação ocasionando a 

formação de canais no interior do maciço (erosão interna). 

Plano de contingência: Plano elaborado contemplando um planejamento prévio para a 

adoção de procedimentos lógicos, técnicos e administrativos; estruturados de maneira 

coordenada e integrada para minimizar os eventuais impactos causados pelas atividades 

desenvolvidas. 

Plano de desativação da barragem: Conjunto de atividades necessárias para permitir a 

desativação da barragem. 

Plano de disposição de rejeitos: Consiste no acondicionamento dos rejeitos no meio 

ambiente de forma planejada, projetada e controlada. 

Plano de emergência: Plano elaborado em resposta às situações emergenciais 

contemplando a disponibilidade de pessoal habilitado para a avaliação, tomada de 

decisão e desencadeamento de ações compatíveis com os acidentes passíveis de 

ocorrerem devido às atividades desenvolvidas. 

Pé da barragem: Junção da face de jusante da barragem com a superfície de fundação. 

Periculosidade Situação com potencial para causar morte ou danos físicos a pessoas 

e/ou danos à propriedade. 

Perigo potencial: Ameaça ou condição em potencial que pode resultar de uma causa 

externa (p.ex. cheias), com possibilidade de criar consequências adversas. 

Plano de Contigências Internas para Barragens (PCIB): Documento que  identifica 

os procedimentos e processos que serão seguidos pelos operadores da barragem na 

eventualidade de uma situação de risco grave e iminente ruptura da barragem. 

Precipitação Máxima Provável (PMP): Maior precipitação pluviométrica para uma 

dada duração metereologicamente possível, para uma dada área de tormenta em uma 

localização específica ou em uma determinada época do ano sem levar em consideração 
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tendências climáticas de longa duração. A PMP é uma estimativa e um limite físico 

conectado à precipitação que a atmosfera pode produzir. 

Proprietário : Pessoa física ou jurídica incluindo-se uma companhia, organização, 

unidade governamental, concessionária, permissionária ou autorizada, corporação ou 

outra entidade, que detenha uma concessão, permissão, autorização ou licença 

governamental para operar a barragem. Pode ainda ter um título de propriedade legal 

sobre o local do barramento, barragem e/ou reservatório, o qual é responsável pela sua 

segurança. 

Plano de gerenciamento de águas: Plano elaborado visando apontar ações e  

orientações que permitam garantir a disponibilidade de água de boa qualidade e na  

quantidade necessária para atender às necessidades do empreendimento dentro de um 

horizonte de planejamento pré-definido, além de conter medidas para evitar poluição 

dos recursos hídricos e criação de mapas de áreas de risco de contaminação das águas 

subterrâneas. 

Programa de inspeção de segurança e ambiental: Acompanhamento permanente 

(podendo ser feito através de um formulário do tipo check-list contendo o roteiro de 

itens a serem observados) com objetivo de observar e relatar condições de riscos nos 

ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir e eliminar os riscos existentes. 

Além de observar a implantação das especificações ambientais dos projetos, 

procedimentos inadequados causadores de impactos ambientais indesejáveis e medidas 

provisórias preventivas ou corretivas de danos ambientais. 

Projeto básico: Projeto que apresenta o predimensionamento da estrutura e fornece os 

desenhos e as especificações necessárias para a contratação de empreiteiro para sua 

construção. 

Projeto construtivo (básico /executivo): Refere-se ao último projeto executivo 

implantado na estrutura para fins do SGBP. 
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Projeto conceitual: Projeto que estabelece as linhas mestras da estrutura estabelecendo 

seus conceitos básicos sem se preocupar muito com seu dimensionamento. Geralmente 

faz parte dos estudos de viabilidade técnico-econômica. 

Projeto de adequação ou de medidas corretivas: Projeto(s) a ser(em) implantado(s) 

na estrutura para torná-la estável e atender aos requisitos técnicos de segurança e 

conformidade legal. 

Projeto executivo: Projeto que apresenta o dimensionamento final da estrutura e 

fornece os desenhos detalhados para sua construção. 

Projeto de reconstituição: Projeto que supre a ausência dos projetos conceitual, básico 

e executivo, com informações novas ou compiladas que atestem a estabilidade da 

estrutura. 

Protocolo: Conjunto de itens que detalham os principais aspectos de um 

requisito(SGBP). 

Reavaliação da segurança da barragem: Uma reavaliação formal pormenorizada, 

executada a intervalos regulares para determinar qual o nível de segurança da barragem. 

Rejeito: Todo e qualquer material não aproveitável economicamente gerado durante o 

processo de beneficiamento do minério.    

Requisitos: Questões que compõem os indicadores(SGBP). 

Reservatório: Espaço criado a montante da barragem destinado à contenção de rejeitos, 

sedimentos e/ou reservação de água. 

Risco: 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. 

Ruptura de barragem: Em termos de integridade estrutural, uma liberação 

incontrolável do conteúdo de um reservatório ocasionado pelo colapso da barragem ou 
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alguma parte dela. Em termos de desempenho, é a incapacidade de uma barragem em 

desempenhar suas funções. 

Risco de liquefação: Risco de perda significativa de rigidez de solos por diminuição de 

coesão e de atrito. 

SARBOX: Lei norte-americana que visa proteger os investidores por meio de melhoria 

da precisão e confiabilidade dos relatórios financeiros divulgados pelas corporações 

(traduzido da Sarbanes-Oxley Act de 2002). 

Sedimento: Toda e qualquer partícula sólida gerada por erosão e carreada 

superficialmente pela água. 

Sedimento de corrente: Solo que está nos cursos d’água, no leito dos córregos. 

Segurança: Capacidade da barragem de satisfazer as exigências de comportamento 

necessárias para evitar incidentes e acidentes relacionados a aspectos estruturais, 

econômicos, ambientais e sociais. 

Sistema de disposição de rejeitos: conjunto formado pelos subsistemas necessários à 

disposição dos rejeitos, tais como barragem, adutoras, bombeamentos, etc.. 

Superfície freática crítica: Superfície freática admitida para as condições de não 

funcionamento da drenagem interna da barragem prevista em projeto.  

Superfície freática normal: Superfície freática admitida para as condições normais de 

funcionamento da drenagem interna em regime permanente prevista em projeto.  

Tempo de recorrência: Recíproca da Probabilidade de Excepcionalidade Anual (PEA). 

Por um longo período de registro, o período de recorrência equivale ao tempo médio 

decorrido entre ocorrências de um evento igual ou superior a uma certa magnitude 

específica. 

Talude: Superfície inclinada entre bermas. 
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Vazão residual: Vazão que deve ser mantida no curso de água a jusante de um 

reservatório, sendo seu valor definido em função da manutenção das condições 

ambientais e dos usos de recursos hídricos a jusante.   

Vertedouro: Estrutura auxiliar de uma barragem construída com a finalidade de 

controlar e medir a vazão do reservatório sendo definida em função do balanço hídrico 

da barragem.  

Vertedouro tipo flauta: Estrutura semelhante ao vertedouro tipo tulipa, diferindo do 

mesmo por apresentar a tubulação de entrada não na vertical, mas apoiada sobre a face 

de montante do maciço com a mesma inclinação deste. Além disso, essa tubulação é 

dotada de diversas tomadas d’água ao longo de sua estrutura que são utilizadas 

conforme a variação do nível de água no reservatório. 

Vertedouro tipo tulipa: Estrutura hidráulica destinada a efetuar a descarga das águas 

excedentes do reservatório constituída de uma tubulação vertical, denominada “shaft”, 

seguida de uma canalização aproximadamente horizontal até o deságüe a jusante do 

maciço. 

Vida útil operacional: Período compreendido entre o término da implantação e a 

desativação da barragem. 

Vulnerabilidade:  Susceptibilidade a degradação ou dano devido a fatores adversos 

como falta de informações, informações erradas ou incompletas, não conformidades 

físicas ou legais, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 


