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1. INTRODUÇÃO
Este documento apresenta o Relatório de Inspeção de Segurança Regular da Barragem de
Rejeitos e Diques, em operação na unidade Miraí, de propriedade da Companhia Brasileira de
Alumínio (CBA), no município de Miraí, MG.
Este relatório é recomendado na Deliberação Normativa COPAM nº 87, de 17 de julho de 2005,
e na Portaria ANM nº 70.389, de 17/05/2017, sendo parte do Plano de Segurança da Barragem.
O relatório é baseado nas inspeções regulares de campo da barragem e na interpretação dos
dados do monitoramento geotécnico, disponíveis. Os dados estão atualizados até o mês de
julho/2020.
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2. DESCRIÇÃO GERAL DA BARRAGEM
O sistema de disposição do rejeito é comporto por uma barragem principal e por dois diques (1
e 2) de fechamento. As estruturas foram construídas entre 2005 e 2008, recebendo os rejeitos
finos (lama) do processo de beneficiamento de minério de bauxita, além de reservar água para a
recirculação na Unidade.
A barragem principal foi construída com crista na cota 690 m, com 10 m de largura e três bermas
intermediárias. A altura máxima da barragem é de 52 m e o comprimento da crista é de
aproximadamente 430 m. Os Diques 1 e 2 possuem alturas máximas de 10 m e 15 m,
respectivamente, com a mesma cota de crista da barragem principal.
A inclinação dos taludes de montante e jusante da barragem são de 1V :2,5H e de 1V: 2,0H,
respectivamente, com bermas de 3 m de largura e altura de 10 m.
O maciço da barragem principal foi construído com solo argiloso compactado e material granular
(enrocamento). A barragem possui filtro vertical e tapete drenante, ambos de areia, com dreno
de pé de enrocamento, além de duas trincheiras drenantes em cada ombreira. Apresenta sistema
de drenagem superficial constituído por canaletas pré-moldadas, valetas e descidas d’água em
degraus, todos de concreto.
O Dique 1 foi construído com aterro argiloso compactado, com aproximadamente 10 m de altura
e 140 m de comprimento. Apresenta filtro vertical de areia e tapete drenante horizontal, com
enrocamento de pé.
O Dique 2 foi construído com aterro argiloso compactado, com aproximadamente 15 m de altura
e 180 m de comprimento. Apresenta filtro vertical de areia e tapete drenante horizontal e dreno
de pé.
A barragem possui um extravasor de emergência, no lado direito, constituído por uma galeria de
concreto armado (2 m x 2 m) que atravessa a barragem e prossegue em canal com descida em
degraus. A soleira do extravasor nessa fase está na cota 687,5 m.
Está em operação a estação de tratamento de água, que capta água do reservatório da barragem,
tratando-a e lançando-a para jusante, dentro dos parâmetros de qualidade exigidos.
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3. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

Representante legal do empreendedor: Christian Fonseca de Andrade - CREA MG-81238/D
Responsável Técnico Segurança Barragem: Christian Fonseca de Andrade - CREA MG-81238/D
Avaliador: Adalberto Hideo Viana – CREA 50.62.124.275 e Paulo Cesar Abrão – CREA
06.00.329.802
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4. CLASSIFICAÇÃO DA BARRAGEM

4.1.

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO - ANM

A classificação da barragem é realizada de acordo com a Portaria ANM Nº 70.389, de 17/05/2017.
As planilhas e tabelas desta resolução são apresentadas preenchidas no Anexo I, ao final deste
documento.
A tabela 1 apresenta o resultado final da avaliação:
Tabela 1 - Classificação da barragem
Categoria de risco
Baixo
Dano potencial associado

Alto

Classificação da barragem

B

Não houve alteração da classificação da barragem com relação ao último relatório.

4.2.

FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM

O cadastro da Barragem de Rejeitos na FEAM é realizado de acordo com o especificado na
Deliberação Normativa COPAM Nº 87, de 17/06/2005, intitulado “Formulário para cadastro de
barragens – Versão 2005”. Este formulário é apresentado no Anexo II deste relatório.
A Barragem de Rejeitos é classificada conforme Art. 3º da Deliberação Normativa COPAM Nº 87,
de 17/06/2005, considerando-se o critério e o somatório dos valores dos parâmetros de
classificação do quadro apresentado no Anexo II deste relatório.
A barragem é classificada como Classe III - Alto potencial de dano ambiental. Não houve alteração
da classificação da barragem com relação ao relatório anterior.
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5. CARACTERIZAÇÃO DOS REJEITOS

O rejeito que se encontra depositado no reservatório é resultado do processo de concentração
mineral do minério de bauxita. Os rejeitos são classificados como não perigosos e inerte (Classe
II B).
A principal característica física são as seguintes:
-

Densidade aparente (t/m³) = 0,62
Peso Específico dos Grãos (t/m³) = 2,5

28/08/20
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6. RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO ANTERIOR

No relatório de inspeção anterior (CB03RT19) todas as recomendadas foram executadas ou teve
um planejamento para a sua execução.
As ações recomendadas no relatório de inspeção anterior são listadas abaixo:
-

Barragem
o Manter a crista e os taludes da barragem roçados e limpos, de maneira a permitir
uma adequada inspeção de campo. (Prazo: sempre) – EXECUTADO;
o Manter limpo o emboque do extravasor de emergência (Prazo: sempre) –
EXECUTADO;
o Manter a região do desemboque da galeria de desvio e a região da área da saída
do dreno de fundo da barragem principal limpa e sem vegetação, de modo a
propiciar adequadas condições de inspeção. (Prazo: sempre) – EXECUTADO.

-

Dique 1
o Manter limpo o enrocamento da saída da drenagem de fundo, inclusive com a
retirada de vegetação arbustiva (Prazo: sempre) – EXECUTADO.

-

Geral
o O combate às pragas (formigueiros e cupinzeiros) deverá continuar sendo
executado na rotina da Unidade, impedindo-as de evoluir. (Prazo: sempre);
o Manter as ações de monitoramento - inspeções de campo quinzenais e medição
dos instrumentos (Prazo: sempre) – EXECUTADO.

As ações recomendadas finalizadas foram executadas dentro do prazo e sinalizadas nas fichas de
inspeção de campo (FIR’s).
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7. MONITORAMENTO GEOTÉCNICO DA BARRAGEM

O monitoramento da barragem é composto por medições de instrumentos (piezômetros,
indicadores de nível d’água, régua graduada do reservatório, medidor de vazão, marcos
superficiais e pluviometria) e inspeções de campo.
As inspeções de campo são quinzenais (inspeção regular de rotina), realizadas pela equipe da
CBA, responsável pela sua operação, e ainda por profissionais da Geoconsultoria,
semestralmente. Estas inspeções são registradas em formulários próprios, os quais são
arquivados no Volume III do PSB.
As medições dos instrumentos são efetuadas pela equipe da CBA e analisadas pela
Geoconsultoria.

7.1.

INSPEÇÃO REGULAR DE CAMPO

A inspeção regular ocorreu no dia 3 de agosto de 2020 e foi executada pelo Eng. Adalberto H.
Viana, da Geoconsultoria, acompanhado pelo Engs. Caetano Vaz Lobo Barros, Marcelo Correa da
Silva e Carlos Antonio Hofmann Gatti Filho, todos da CBA.
Observou-se que, de modo geral, a barragem e os diques indicam aspecto satisfatório, sem
presenças de erosões, trincas ou outras feições indicativas de instabilidade.
Foram indicados alguns pontos importantes, conforme descritos abaixo:
•

Na Barragem
o A vegetação do talude de jusante estava roçada, possibilitando adequada
inspeção de campo;
o Canaleta de drenagem da crista assoreada;
o O estaqueamento da crista e a identificação das bermas estavam adequadas;
o Emboque do extravasor de emergência desobstruído;
o Drenagem de fundo sem sinais de carreamento de sólidos;
o A região do desemboque da galeria de desvio estava com vegetação elevada,
entretanto o fluxo de água não apresentava sinais de sólidos em suspensão;
o A Estação de tratamento da água do reservatório estava funcionando;
o Os acessos até o barramento estavam trafegáveis.

•

No Dique 1
o A vegetação do talude de jusante estava roçada, possibilitando adequada
inspeção de campo;
o As canaletas da berma de montante, da parte central, quebradas;
o Presença de arbustos no enrocamento do dreno de fundo;
o A área da saída do dreno de fundo da barragem estava limpa e a água drenada
estava límpida;
28/08/20
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o As antigas erosões no talude de jusante foram reparadas, entretanto, deverão
ser realizados ajustes nos reaterro;
o O estaqueamento da crista e a identificação das bermas estavam adequadas;
o Os acessos até o barramento estavam trafegáveis.
•

7.2.

No Dique 2
o A vegetação do talude de jusante estava roçada, possibilitando adequada
inspeção de campo;
o Água do dreno de fundo sem sinais de carreamento de sólidos;
o O estaqueamento da crista e a identificação das bermas estavam adequadas;
o Os acessos até o barramento estavam trafegáveis.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

As fotos que ilustram aspectos relevantes da barragem, tomadas durante a inspeção de campo,
estão apresentadas no Anexo III.

7.3.

INSPEÇÕES QUINZENAIS – ÚLTIMO ANO

As inspeções quinzenais são avaliadas mensalmente dentro do programa de avaliação de
segurança de barragens fornecido pela Geoconsultoria (SIGBAR). No presente período de
avaliação não foram identificados pontos de atenção ou que justificassem a reclassificação da
Categoria de Risco da Barragem (Estado de conservação).
As avaliações mensais de segurança são arquivadas no Volume III do PSB.
Abaixo segue o principal ponto identificado nas avaliações, que fazem referência ao estado de
conservação, no momento da inspeção, e ao atendimento dos planos de ação existentes na
época:
•

Na Barragem
o Umidade próxima ao INA-15 logo após período chuvoso, secando nos meses
seguintes (registro: Fev/20).

28/08/20

9

CBA-MIR / Barragem de Rejeitos / Relatório de Inspeção de Segurança Regular - RISR

7.4.

CB03RT20 Rev. 0

INSTRUMENTAÇÃO INSTALADA

Na barragem estão instalados os seguintes instrumentos:
-

9 piezômetros
17 indicadores de nível d’água
1 medidor de vazão
12 marcos superficiais
1 régua no reservatório
1 pluviômetro

A locação destes instrumentos é mostrada no desenho CB03DE01, sendo que as seções
transversais de monitoramento são apresentadas nos desenhos CB03DE02 e CB03DE03.
Os piezômetros (PZ’s), indicadores de nível d’água (INA’s), medidor de vazão (MV) e os marcos
superficiais (MS’s) são lidos com frequência quinzenal. A leitura da régua graduada do
reservatório é feita semanalmente. A pluviometria é feita diariamente.
As figuras citadas nesse item, com os gráficos das medições dos instrumentos, são apresentadas
no Anexo IV.
Na figura 1 são apresentados os dados de pluviometria mensais e anuais medidas desde o ano
de 2009.
Considerando-se o período chuvoso como compreendido entre os meses de outubro de
determinado ano até março do ano subsequente, o histórico de chuvas na região de Miraí é o
seguinte, entre os anos de 2009 a 2020:
-

out/09 a mar/10
out/10 a mar/11
out/11 a mar/12
out/12 a mar/13
out/13 a mar/14
out/14 a mar/15
out/15 a mar/16
out/16 a mar/17
out/17 a mar/18
out/18 a mar/19
out/19 a mar/20

= 1146 mm
= 1614 mm
= 1710 mm
= 1197 mm
= 988 mm
= 757 mm
= 1088 mm
= 1109 mm
= 1122 mm
= 1248 mm
= 1966 mm

Com base nestes dados pode-se observar que a precipitação média é de 1267 mm. O último
período chuvoso foi o maior do histórico registrado, com precipitação de 1966 mm. O menor
registro de precipitação foi do período de 2014-2015, com precipitação de 757 mm.

28/08/20
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Os PZ’s e os INA’s mostram comportamentos semelhantes, com continuidade da tendência
média de elevação dos níveis medidos, influenciados pela variação do NA do reservatório. A
partir de 2013 o NA do reservatório se elevou em aproximadamente 4,8 m, enquanto o nível
piezométrico em até 3 m (PZBR-5B).
Pontualmente, observa-se variações sazonais influenciadas pelas chuvas. As leituras atuais
mostram tendência de redução (figura 2).
A figura 6 mostra o comportamento das leituras dos marcos superficiais. O comportamento é
estável, com variações pontuais, mas sem tendências preponderantes.
A figura 7 apresenta as leituras do medidor de vazão do dreno de fundo. Observa-se aparente
estabilidade de comportamento, com variações refletindo as chuvas. As leituras atuais mostram
continuidade da tendência de redução. Em 2017, observa-se aumento das vazões, coincidentes
com melhorias que foram realizadas na região do pé da barragem.

No Dique 1 estão instalados os seguintes instrumentos:
-

1 piezômetro
3 indicadores de nível d’água
2 marcos superficiais

A locação destes instrumentos é mostrada no desenho CB03DE04, sendo que as seções
transversais de monitoramento são apresentadas no desenho CB03DE05.
Os gráficos das leituras dos PZ´s, INA´s e MS´s do Dique 1 estão apresentados nas figuras 8, 9 e
10, respectivamente.
O piezômetro e os INA´s instalados encontram-se secos, indicando que o maciço não está
saturado.
Os marcos superficiais não indicam tendência de recalque ou movimentações.
No Dique 2 estão instalados os seguintes instrumentos:
-

1 piezômetro
3 indicadores de nível d’água
2 marcos superficiais

A locação destes instrumentos, em planta e seções, é mostrada no desenho CB03DE06-R7.
Os gráficos das leituras dos PZ´s, INA´s e MS´s do Dique 2 estão apresentados nas figuras 11, 12
e 13, respectivamente.

28/08/20
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Os INA´s instalados encontram-se secos, indicando que o maciço não está saturado. Os marcos
superficiais não indicam recalques.
As leituras do piezômetro mostram comportamento médio estável, com variações sazonais
acompanhando o regime de chuvas da região.

7.5.

NÍVEIS DE CONTROLE DA INSTRUMENTAÇÃO

Os níveis de referência da instrumentação de monitoramento geotécnico foi objeto de estudo
durante a realização da Revisão Periódica de Segurança da Barragem, no presente ano de 2018.
Foi emitido o documento Geoconsultoria CB17-RT-02 – “Barragem de Rejeitos - Níveis de
referência dos instrumentos”, de 15/05/2018. Nesse documento, é apresentada tabela com os
níveis de referência para os INA´s e PZ´s, além de considerações sobre as referências a serem
utilizadas para o nível de água do reservatório e marcos superficiais. Atentar para as ressalvas
indicadas no item 2 do referido documento.
Ressalta-se que a barragem é acompanhada pelo SIGBAR® - Sistema Integrado de Gestão de
Segurança de Barragens, onde o comportamento da mesma é avaliado mensalmente, com base
nos dados de instrumentação e nas observações das inspeções de campo, analisando a tendência
de seu comportamento, e não apenas os limites.

28/08/20
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8. MECANISMOS DE RUPTURA DA BARRAGEM

Os possíveis modos de falha da barragem são: galgamento, erosão interna (“piping”) ou
cisalhamento (superfície de ruptura).

8.1.

GALGAMENTO

O último estudo hidrológico e hidráulico, realizado em dezembro/19 e apresentado no relatório
HidroBr número HBR95-19-CBA-REL006, verificou a adequação do extravasor para cheia com
TR=10.000 anos, com borda livre remanescente de 1,07 m.
O extravasor e sua tomada d'água estavam limpos e não obstruídos na data da inspeção de
campo, assim a barragem está operando dentro dos padrões de normalidade hidráulica, e o
projeto atende às exigências legais (Norma ABNT 13028/2017).

8.2.

EROSÃO INTERNA (“PIPING”)

Não foram observadas surgências no talude jusante da barragem, que pudessem indicar riscos
de erosão interna (“piping”). Também a linha freática, determinada com base nas medições dos
piezômetros, não se aproxima do talude jusante, ou seja, o risco de ocorrer erosão interna é
baixo. Nas inspeções regulares efetuadas pela CBA não foram encontrados sinais de carreamento
de sólidos na saída do dreno de fundo.

8.3.

CISALHAMENTO

As verificações de estabilidade foram realizadas admitindo-se comportamento drenado. A
análise de estabilidade não drenada não é crítica, visto que os materiais que compõe o corpo da
barragem foram compactados.
Também foram realizadas análises pseudoestáticas, considerando a atuação de um sismo
mínimo, conforme especificado nas diretrizes da ELETROBRAS – “Critérios de Projeto Civil de
Usinas Hidrelétricas”, de 2003, na qual é recomendada a utilização de aceleração horizontal e
vertical de 0,05 g e 0,03 g, respectivamente, para a simulação de efeito sísmico.
Os parâmetros de resistência adotados para os materiais foram os mesmos definidos no projeto
executivo da barragem, documentos PEC - Miraí-B-20-401-RE-0 e Miraí-B-20-402-RE-0, conforme
apresentados na tabela 2.
Tabela 2 - Parâmetros de resistência dos materiais.
Material
c´ (kPa)
 (kN/m3)
Solo Argiloso Compactado
19
12
Areia
18
0
Fundação (SRE)
18
0
28/08/20
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Rejeitos do reservatório
Enrocamento

16
22

0
0
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10
40

As análises de estabilidade foram realizadas para as seções de maior altura, localizada na região
central da barragem, utilizando os níveis freáticos e piezométricos registados nos últimos 6
meses.
As analises foram realizadas empregando-se o método de Spencer e utilizando-se o software
Slide, desenvolvido pela Rocscience Inc.
Os resultados obtidos das análises mostram fatores de segurança (FS) maiores do que o mínimo
requerido em norma (NBR 13028/2017), como mostrado nas tabelas 3 e 4, respectivamente para
o sentido de jusante e montante. As figuras 1 a 12 mostram as saídas do programa de
estabilidade.

Estrutura
Barragem
Dique 1
Dique 2

Tabela 3 – Resultados das análises de estabilidade – Jusante.
Tipo de análise
FS calculado
FSmin
Figura
drenada
1,5
1,5
1
pseudoestática
1,3
1,1
2
drenada
2,3
1,5
3
pseudoestática
1,8
1,1
4
drenada
2,3
1,5
5
pseudoestática
2,0
1,1
6

Tabela 4 – Resultados das análises de estabilidade – Montante.
Tipo de análise
FS calculado
FSmin
Figura
drenada
2,3
1,5
7
Barragem
pseudoestática
1,8
1,1
8
drenada
1,7
1,5
9
Dique 1
pseudoestática
1,5
1,1
10
drenada
1,9
1,5
11
Dique 2
pseudoestática
1,5
1,1
12
Estrutura

28/08/20
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Figura 1 - Análise de estabilidade drenada – Barragem, Seção C – jusante.

Figura 2 - Análise de estabilidade pseudoestática – Barragem, Seção C – jusante.
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Figura 3 - Análise de estabilidade drenada – Dique 1, Seção B – jusante.

Figura 4 - Análise de estabilidade pseudoestática – Dique 1, Seção B – jusante.
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Figura 5 - Análise de estabilidade drenada – Dique 2, Seção B – jusante.

Figura 6 - Análise de estabilidade pseudoestática – Dique 2, Seção B – jusante.
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Figura 7 - Análise de estabilidade drenada – Barragem, Seção C – montante.

Figura 8 - Análise de estabilidade pseudoestática – Barragem, Seção C – montante.
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Figura 9 - Análise de estabilidade drenada – Dique 1, Seção B – montante.

Figura 10 - Análise de estabilidade pseudoestática – Dique 1, Seção B – montante.

28/08/20
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Figura 11 - Análise de estabilidade drenada – Dique 2, Seção B – montante.

Figura 12 - Análise de estabilidade pseudoestática – Dique 2, Seção B – montante.
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9. AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA

A Geoconsultoria, em vista da Avaliação de Segurança conduzida para a referida estrutura, para
os dados de monitoramento dos últimos seis meses, é de parecer que as condições de segurança
hidráulica e de estabilidade física do maciço, estabelecidos pela NBR 13028/2017, são
adequadas.
Não obstante a este parecer, são recomendadas as seguintes ações:
-

Barragem
o Limpar canaleta de drenagem superficial da crista (Prazo: 30/09/20);
o Manter limpo o emboque do extravasor de emergência (Prazo: sempre);
o Manter a região do desemboque da galeria de desvio e a região da área da saída
do dreno de fundo da barragem limpa e sem vegetação, de modo a permitir
adequadas condições de inspeção. (Prazo: sempre).

-

Dique 1
o Remover vegetação arbustiva do enrocamento do dreno de fundo (Prazo:
30/10/20);
o Consertar canaletas de drenagem superficial da berma do talude de montante
(Prazo: 30/10/20).

-

Dique 2
o Manter região do medidor de vazão sem vegetação, de modo a permitir
adequadas condições de inspeção. (Prazo: sempre).

-

Geral
o Manter a crista e os taludes da barragem roçados e limpos, de maneira a permitir
uma adequada inspeção de campo. (Prazo: sempre);
o O combate às pragas (formigueiros e cupinzeiros) deverá continuar sendo
executado na rotina da Unidade, impedindo-as de evoluir. (Prazo: sempre);
o Manter as ações de monitoramento - inspeções de campo quinzenais e medição
dos instrumentos (Prazo: sempre).

São Paulo, 28 de agosto de 2020.

______________________
Eng.° Adalberto H. Viana
CREA 5062124275

______________________
Geol.° Paulo Cesar Abrão
CREA 0600329802

28/08/20
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ANEXO I – CLASSIFICAÇÃO DA BARRAGEM
NOME DA BARRAGEM

BARRAGEM DE REJEITOS

NOME DO EMPREENDEDOR

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO - Miraí

DATA

28/08/2020

I.1 - CATEGORIA DE RISCO - CRI
Pontos
1

Características Técnicas (CT)

6

2

Estado de Conservação (EC)

0

3

Plano de Segurança de Barragens (PS)

0

PONTUAÇÃO TOTAL (CRI) = CT + EC + PS

6

BAIXO

CRI

FAIXA DE
CLASSIFICAÇÃO

CATEGORIA DE RISCO

REJEITOS

ALTO

≥ 65 OU EC=10*

MÉDIO

37 a 65

BAIXO

≤ 37

(*) Pontuação (10), para qualquer coluna de Estado de Conservação (EC)
implica automaticamente CATEGORIA DE RISCO ALTA e necessidade
de providências imediatas pelo responsável da barragem.

I.2 - DANO POTENCIAL ASSOCIADO
Pontos

DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA)

23

ALTO

DPA

ALTO

≥ 13

MÉDIO

7 < DPA < 13

BAIXO

≤7

FAIXA DE
CLASSIFICAÇÃO

DANO POTENCIAL
ASSOCIADO

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO:

CATEGORIA DE RISCO

BAIXO

DANO POTENCIAL ASSOCIADO

ALTO

CLASSIFICAÇÃO DA BARRAGEM

28/08/20
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1.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CT
Altura (a)

Comprimento (b)

Vazão de Projeto (c)

Auscultação (e)

(0)

Existe instrumentação de acordo com
(0)
o projeto técnico

(1) Milenar

(2) Alteamento a jusante

(2)

Existe instrumentação em desacordo
com o projeto, porém em processo de
instalação de instrumentos para
adequação ao projeto

(4) 200 ≤ Comprimento ≤ 600m

(2) TR = 500 anos

(5) Alteamento por linha de centro

(5)

Existe instrumentação em desacordo
com o projeto, sem processo de
(6)
instalação de instrumentos para
adequação ao projeto

(7) Comprimento > 600m

(3)

(0) Comprimento ≤ 50m

(0)

15m < Altura < 30m

(1) 50m < Comprimento < 200m

30m ≤ Altura ≤ 60m

Altura > 60m

CMP (Cheia Máxima Provável) ou
Decamilenar

Método Construtivo (d)

(0) Etapa única

Altura ≤ 15m

TR Inferior a 500 anos ou Desconhecida/
Estudo não confiavel

(10)

Alteamento a montante ou
desconhecido ou que já tenha sido
Barragem não instrumentada, em
(10)
alteada a montante ao longo do ciclo
desacordo com o projeto
de vida da estrutura

(2)

(8)

Indique abaixo a Pontuação da Barragem para cada coluna
4

2

0

0

0

Percolação (g)

Deformações e Recalques (h)

Deterioração dos Taludes / Paramentos
(i)

1.2 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO - EC
Confiabilidade das Estruturas
Extravasoras (f)
Estruturas civis bem mantidas e
em operação normal/barragem
sem necessidade de estruturas
extravasoras

(0)

Estruturas com problemas
identificados e medidas
corretivas em implantação

(3) de jusante, paramentos, taludes e

Estruturas com problemas
identificados e sem implantação
das medidas corretivas
necessárias

(6)

Estruturas com problemas
identificados, com redução de
capacidade vertente e sem
medidas corretivas

Percolação totalmente controlada
pelo sistema de drenagem

Não existem deformações e recalques

(0) com potencial de comprometimento da

Umidade ou surgência nas áreas

(3)

ombreiras estáveis e monitorados

(10)

Umidade ou surgência nas áreas
de jusante, paramentos, taludes ou
ombreiras sem implantação das
medidas corretivas necessárias

Existência de trincas e abatimentos com
medidas corretivas em implantação

Estrutura Organizacional e Qualificação
dos Profissionais na Equipe de
Segurança da Barragem (k)

(6)

Erosões superficiais, ferragem
exposta, presença de vegetação
arbórea, sem implantação das
medidas corretivas necessárias
Depressões acentuadas nos
taludes, escorregamentos, sulcos
de comprometimento da segurança
da estrutura

0

0

Manuais de Procedimentos para Inspeções de
Segurança e Monitoramento (l)

Plano de Ação Emergencial - PAE
(quando exigido pelo órgão fiscalizador)
(m)

Possui unidade administrativa com
profissional técnico qualificado
responsável pela segurança da
barragem

(0)

Possui manuais de procedimentos para
inspeção, monitoramento e operação

(0) Possui PAE

Projeto executivo ou "como
construído"

(2)

Possui profissional técnico
qualificado (próprio ou contratado)
responsável pela segurança da
barragem

(1)

Possui apenas manual de procedimentos
de monitoramento

(2)

Projeto "como está"

(3)

Possui unidade administrativa sem
profissional técnico qualificado
responsável pela segurança da
barragem

(3)

Possui apenas manual de procedimentos
de inspeção

(4) PAE em elaboração

Projeto Básico

(5) e responsável técnico qualificado

(6)

Não possui manuais ou procedimentos
formais para monitoramento e inspeções

(8)

Projeto Conceitual

Não há documentação de
projeto

(6)

(10) profundos de erosão, com potencial (10)

(0)

pela segurança da barragem

(2)

arbustiva

Projeto executivo e "como
construído"

Não possui unidade administrativa

(0)

Falhas na proteção dos taludes e

necessárias

Surgência nas áreas de jusante
com carreamento de material ou
Existência de trincas, abatimentos ou
com vazão crescente ou infiltração
escorregamentos, com potencial de
(10)
do material contido, com potencial
comprometimento da segurança da
de comprometimento da segurança
estrutura
da estrutura

Não existe deterioração de taludes e
paramentos

(2) paramentos, presença de vegetação

Existência de trincas e abatimentos sem

(6) implantação das medidas corretivas

Indique abaixo a Pontuação da Barragem para cada coluna
0
0
1.3 - PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM - PS

Documentação de Projeto (j)

(0)

segurança da estrutura

Não possui PAE (não é exigido pelo
órgão fiscalizador)

Não possui PAE (quando for exigido
pelo órgão fiscalizador)

(8)

-

-

-

(10)

-

-

-

Relatórios de inspeção e monitoramento
da instrumentação e de Análise de
Segurança (n)

(0)

Emite regularmente relatórios de
inspeção e monitoramento com base
na instrumentação e de Análise de
Segurança

(0)

(2)

Emite regularmente apenas relatórios
de Análise de Segurança

(2)

(4)

Emite regularmente apenas relatórios
de inspeção e monitoramento

(4)

(8)

Emite regularmente apenas relatórios
de inspeção visual

(6)

Não emite regularmente relatórios de
inspeção e monitoramento e de
Análise de Segurança

(8)

-

Indique abaixo a Pontuação da Barragem para cada coluna

0

0

0

0

0

QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO DANO POTENCIAL ASSOCIADO - DPA (RESÍDUOS E REJEITOS)
Volume Total do Reservatório (a)

Existência de população a jusante (b)
(b)

Impacto ambiental ©

Impacto sócio-econômico (d)

Muito Pequeno: < = 500 mil m³

INEXISTENTE
(não existem pessoas
(1) permanentes/residentes ou
temporárias/transitando na área
afetada a jusante da barragem)

INSIGNIFICANTE
(área afetada a jusante da barragem
encontra-se totalmente descaracterizada
(0)
de suas condições naturais e a estrutura
armazena apenas resíduos Classe II B –
Inertes , segundo a NBR 10.004 da ABNT)

(0)

INEXISTENTE
(não existem quaisquer instalações
na área afetada a jusante da
barragem)

(0)

Pequeno: 500 mil a 5 milhões
m³

POUCO FREQUENTE
(não existem pessoas ocupando
(2) permanentemente a área afetada a
jusante da barragem, mas existe
estrada vicinal de uso local)

POUCO SIGNIFICATIVO
(área afetada a jusante da barragem não
apresenta área de interesse ambiental
(3) relevante ou áreas protegidas em
legislação específica, excluidas APPs, e
armazena apenas resíduos Classe II B –
Inertes , segundo a NBR 10.004 da ABNT)

BAIXO
(existe pequena concentração de
instalações residenciais, agrícolas,
(2) industriais ou de infra-estrutura de
relevância sócio-econômico-cultural
na área afetada a jusante da
barragem)

(1)

Médio: 5 milhões a 25 milhões
m³

FREQUENTE
(não existem pessoas ocupando
permanentemente a área afetada a
jusante da barragem, mas existe
(3) rodovia municipal ou estadual ou
federal ou outro local e/ou
empreendimento de permanência
eventual de pessoas que poderão
ser atingidas)

SIGNIFICATIVO
(área afetada a jusante da barragem
apresenta área de interesse ambiental
(5) relevante ou áreas protegidas em
legislação específica, excluidas APPs,e
armazena apenas resíduos Classe II B –
Inertes , segundo a NBR 10.004 da ABNT)

MÉDIO
(existe moderada concentração de
instalações residenciais, agrícolas,
(6) industriais ou de infra-estrutura de
relevância sócio-econômico-cultural
na área afetada a jusante da
barragem)

(3)

Grande: 25 milhões a 50
milhões m³

EXISTENTE
(existem pessoas ocupando
permanentemente a área afetada a
(4)
jusante da barragem, portanto,
vidas humanas poderão ser
atingidas)

MUITO SIGNIFICATIVO
(barragem armazena rejeitos ou resíduos
(10)
sólidos classificados na Classe II A - Não
Inertes, segundo a NBR 10004 da ABNT)

ALTO
(existe alta concentração de
instalações residenciais, agrícolas,
(8) industriais ou de infra-estrutura de
relevância sóio-econômico-cultural
na área afetada a jusante da
barragem)

(5)

Muito Grande: > = 50 milhões
m³

(5)

MUITO SIGNIFICATIVO AGRAVADO
(barragem armazena rejeitos ou resíduos
sólidos classificados na Classe IPerigosos segundo a NBR 10004 da
ABNT)

-

(10) -

Indique abaixo a Pontuação da Barragem para cada coluna

4

10

6
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ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DA BARRAGEM – FEAM
Formulário para Cadastro de Barragens - Versão 2005
Nome da Empresa
Nome da Barragem
Endereço da Empresa (rua, av., nº)
Nome do Município
Possui processo no COPAM? (escrever número ao lado)
Nome do responsável legal, número CPF ou CREA
Nome do responsável técnico operacional / CREA
E-mail contato Empresa
Telefone contato Empresa
Coordenadas geográficas (escolha um dos sistemas abaixo)
Coordenadas no sistema UTM
Qual o tipo de DATUM? (marque com X)
Latitude
Longitude
Bacia hidrográfica e subbacia
Altura atual da barragem (m)
Volume atual do aterro da barragem (m³)
Volume atual do reservatório (m³)
Altura final da barragem (m)
Volume final do aterro da barragem (m³)
Volume final do reservatório (m³)
Quanto ao reservatório, rejeito / água / outros

Companhia Brasileira de Alumínio - Unidade de Miraí
Barragem de Rejeitos
Fazenda Chorona, s/nº - Dolores da Vitória
Miraí - MG
X Sim
Não
Christian Fonseca de Andrade - CREA: 81.238/D
Christian Fonseca de Andrade - CREA: 81.238/D

A função do reservatório é armazenar o quê?

X Rejeito

Número: 018/85/08/91

Christian.andrade@vmetais.com.br

(32) 3452-1933
X
7.625.978
Y
720.567
X SAD 69
Córrego Alegre
G
M
G
M
Rio Paraíba do Sul / Rio Pomba
52
880.000
31.200.000
-

Qual o beneficiamento feito no rejeito?
Nenhum
Qual o pré-tratamento feito no resíduo industrial?
X Nenhum
Como pode ser classificado o rejeito / resíduo / água?
X Inerte
Existe produto químico agressivo no rejeito / resíduo
Sim
Caso de reservatório de água, existe produto químico agressivo na água?
Sim
Quanto a área a jusante da barragem
Qual o tipo de ocupação humana a jusante?
Inexiste
Área foi totalmente
Qual o interesse ambiental a jusante?
descaracterizada
Mina operante
Quais são os tipos de instalações a jusante?
Barragem
Qual a concentração dessas instalações a jusante?
Inexiste

Resíduos Industrial
Químico
Físico-químico
Não Inerte
X Não
X Não
Passagem de pessoas ou veículos
Área de preservação permanente
(APP)
Área de plantio
X Área de pastagem
X Baixa concentração

28/08/20

Anote o Fuso: GMT 03:00
S
S

Sólidos carreados
pela ação da erosão
X Britagem ou moagem
Remoção de sólidos
Perigoso

X Água
X Peneiramento
Ajuste do pH

Local de permanência eventual X Poucos habitantes
Reserva florestal

Mata ciliar

Escola
Hospital
Alta concentração

Comércio
Indústria

Outros
X Lavagem
Outros

Povoado ou bairro

Outros

Município

X Curso d’água

Outros

Residenciais
Estrada

X Ponte
Outros
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Critério de classificação - Deliberação Normativa COPAM Nº 87
As barragens serão classificadas em três categorias, conforme a seguir, considerando-se o
somatório dos valores (V) dos parâmetros de classificação definidos no Artigo 2º da DN COPAM
n.º 62/2002, com as alterações impostas no Artigo 2.º desta deliberação, de acordo com o
Quadro 2 a seguir:
I. Baixo potencial de dano ambiental - Classe I: quando o somatório dos valores for menor ou
igual a dois (V ≤ 2);
II. Médio potencial de dano ambiental - Classe II: quando o somatório dos valores for maior que
dois e for menor ou igual a cinco (2 < V ≤ 5);
III. Alto potencial de dano ambiental - Classe III: quando o somatório dos valores for maior que
cinco (V > 5).
Quadro 2 – Critérios para classificação das barragens
Altura da
Volume do
Ocupação
barragem
reservatório
humana a
H (m)
(x106 m3)
jusante
V=0
V=0
V=0
H < 15
V=1

Vr < 0,5
V=1

Inexistente
V=2

Interesse
ambiental a
jusante
V=0
Pouco
significativo
V=1

Instalações
na área de
jusante
V=0

15 ≤ H ≤ 30
V=2

0,5 ≤ Vr ≤ 5
V=2

Eventual
V=3

Significativo
V=3

H > 30

Vr > 5

Existente
V=4

Elevado

Inexistente
V=1
Baixa
concentração
V=2
Alta
concentração

-

-

-

-

Interesse
ambiental a
jusante
V=1

Instalações
na área de
jusante
V=2

Grande
Altura da
barragem
H (m)
V=2

Volume do
reservatório
(x106 m3)
V=2

Ocupação
humana a
jusante
V=3

V - Total
V = 10

Classificação
Barragem de Rejeitos -

Classe III

28/08/20
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ANEXO III – ARQUIVO FOTOGRÁFICO

Foto 1 – Barragem – Crista – Vista para a ombreira esquerda.

Foto 2 – Barragem – Crista – Vista para a ombreira direita.

28/08/20
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Foto 3 – Barragem – Talude de montante – Vista para a ombreira direita.

Foto 4 – Barragem – Talude de montante – Vista para a ombreira esquerda.

28/08/20

27

CBA-MIR / Barragem de Rejeitos / Relatório de Inspeção de Segurança Regular - RISR

CB03RT20 Rev. 0

Foto 5 – Barragem – Talude de jusante – Vista para a ombreira direita.

Foto 6 – Barragem – Talude de jusante – Vista para a ombreira esquerda.

28/08/20
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Foto 7 – Barragem – Área de jusante – Vista para a ombreira direita.

Foto 8 – Barragem – Área de jusante – Vista para a ombreira esquerda.

28/08/20
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Foto 9 – Barragem – Talude de jusante. Vista frontal

Foto 10 – Barragem – Saída do dreno de fundo – Vista para a ombreira esquerda.

28/08/20
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Foto 11 – Barragem – Saída do dreno de fundo – Vista para a ombreira direita.

Foto 12 – Barragem – Emboque extravasor de emergência.

28/08/20
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Foto 13 – Dique 1 – Crista – Vista para a ombreira esquerda.

Foto 14 – Dique 1 – Crista – Vista para a ombreira direita.

28/08/20
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Foto 15 – Dique 1 – Talude de montante – Vista para a ombreira direita.

Foto 16 – Dique 1 – Talude de montante – Vista para a ombreira esquerda.

28/08/20
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Foto 17 – Dique 1 – Talude de jusante – Vista para a ombreira esquerda.

Foto 18 – Dique 1 – Talude de jusante – Vista para a ombreira esquerda.

28/08/20
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Foto 19 – Dique 1 – Talude de jusante – Saída da canaleta da ombreira esquerda.

Foto 20 – Dique 1 – Área de jusante.

28/08/20
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Foto 21 – Dique 2 – Crista – Vista para a ombreira direita.

Foto 22 – Dique 2 – Crista – Vista para a ombreira esquerda.
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Foto 23 – Dique 2 – Talude de montante – Vista para a ombreira esquerda.

Foto 24 – Dique 2 – Talude de montante – Vista para a ombreira direita.
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Foto 25 – Dique 2 – Talude de jusante – Vista para a ombreira esquerda.

Foto 26 – Dique 2 – Talude de jusante – Vista frontal.

28/08/20
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Foto 27 – Dique 2 – Área de jusante – Medidor de vazão do dreno de fundo.

28/08/20
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ANEXO IV – GRÁFICOS DE MONITORAMENTO

CB03

28/08/20

01- 11

CBA - iraí
Barra em rin ipal
i ura 1 - lu iometria
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