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1. INTRODUÇÃO 
 
 
Este relatório apresenta a Auditoria Técnica de Segurança da Barragem de Captação de Água, em 
operação na Unidade de Itamarati de Minas, de propriedade da Companhia Brasileira de 
Alumínio (CBA), no município de Itamarati de Minas, MG. 
 
Esta Auditoria é recomendada nas Deliberações Normativas 87/2005 e 124/2008, e se baseia em 
inspeções de campo da barragem e em interpretação dos dados do monitoramento geotécnico, 
disponíveis sobre a barragem. 
 
A barragem é acompanhada com o sistema de gestão SIGBAR®, desenvolvido pela 
Geoconsultoria. 
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2. DESCRIÇÃO GERAL DA BARRAGEM 
 
 
A Barragem de Captação de Água foi construída na década de 90. Situa-se a montante do 
reservatório da Barragem de Rejeitos. Está barragem tem por objetivo o fornecimento de água 
para a Unidade de Beneficiamento do minério de bauxita. 
 
O maciço principal da Barragem é do tipo concreto gravidade, com 140 m de extensão, altura 
máxima de 11 m e cota de crista igual 412 m. O paramento de montante é vertical e o de jusante 
tem inclinação de 1V:0,75H. 
 
A cota da soleira do extravasor é 408,5 m e a seção do vertedor é do tipo “Krieger”, com presença 
de bacia de dissipação na parte de jusante. 
 
No lado direito, a complementação da barragem é com aterro compactado, em uma extensão 
de aproximadamente 40 m. A altura máxima desse trecho é de 9 m e a largura da crista é de 5 
m. A inclinação dos taludes de montante e jusante é de 1V:2H, com as faces revestidas com 
enrocamento. A barragem está apoiada em material rochoso, em ambos os trechos. 
 
No início de 2018 foram realizadas atividades de selagem das juntas de dilatação da barragem, 
em atendimento às recomendações da vistoria técnica especializada. Não foram encontradas 
patologias estruturais. 
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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: Paulo Cesar Abrão – CREA 06.00.329.802 e Adalberto Hideo Viana – CREA 
50.62.124.275 
  



CBA-ITA / Barragem de Rejeitos / Relatório de Inspeção de Segurança Regular - RISR CB04RT25 Rev. 0 

 30/08/19 5 

4. CLASSIFICAÇÃO DA BARRAGEM 
 
 
Abaixo seguem as classificações de acordo com as respectivas normativas de cada Órgão. 
 
 
4.1. FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM 
 
O cadastro da Barragem de Resíduos na FEAM é realizado de acordo com o especificado na 
Deliberação Normativa do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM, nº 87, de 
17/06/2005, intitulado “Formulário para cadastro de barragens – Versão 2005”. Este formulário 
é apresentado no Anexo I deste relatório. 
 
A Barragem de Captação de Água é classificada conforme o Art. 3º da referida Deliberação 
Normativa, considerando-se os critérios de classificação e o somatório dos valores dos 
parâmetros de classificação, conforme apresentado no Anexo I, ao final desse relatório. 
 
A barragem é classificada como Classe I - Baixo potencial de dano ambiental. Essa classificação 
advém do estudo de ruptura hipotética realizada na barragem, na qual conclui que em caso de 
ruptura, o volume de água liberada é amortecido pelo reservatório da barragem de rejeitos, não 
provocando ruptura desta. Portanto, o impacto da ruptura da barragem de água é restrito ao 
reservatório da barragem de rejeitos, condicionando a sua classificação. 
 
 
4.2. CONSELHO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÍCOS - CNRH 
 
A classificação da barragem, descrita na Lei nº 12.334, de 20/09/2010, é realizada de acordo com 
a Resolução CNRH nº 143, de 10/07/2012. As planilhas e tabelas desta resolução são 
apresentadas preenchidas no Anexo II, ao final deste documento. 
 
A tabela 1 apresenta o resultado final da avaliação: 

 
Tabela 1 – Classificação 

Categoria de risco Baixo 

Dano potencial associado Baixo 
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5. RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO ANTERIOR 
 
 
No relatório de inspeção anterior (CB04RT21) todas as recomendadas foram executadas ou teve 
um planejamento para a sua execução. 
 
As ações recomendadas no relatório de inspeção anterior são listadas abaixo: 
 

- Recomenda-se monitoramento visual semanal da área da antiga infiltração, para 
verificação da eficácia do tratamento, durante o próximo período chuvoso. Anotar as 
observações de campo nas folhas de registros de inspeção, que são quinzenais. (Prazo: 
semanal, a partir de 01/09/2018) – EXECUTADO; 

- Realizar, até o final de 2019, nova inspeção da estrutura de concreto da barragem por 
empresa especializada, conforme recomendação do relatório anterior elaborado por 
empresa especializada. (Prazo: 31/12/2019) – AINDA NO PRAZO; 

- O combate às pragas (formigueiros e cupinzeiros) deverá continuar sendo executado na 
rotina da Unidade, impedindo-as de evoluir. (Prazo: sempre) – EXECUTADO; 

- Manter o talude de jusante do aterro na ombreira direta da barragem roçado e limpo, de 
maneira a permitir uma adequada inspeção de campo. (Prazo: sempre) – EXECUTADO; 

- Continuar com as atividades de monitoramento geotécnico, que incluem as inspeções 
quinzenais de campo e as leituras dos instrumentos instalados. (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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6. MONITORAMENTO GEOTÉCNICO DA BARRAGEM 
 
 
O monitoramento da barragem é composto por medições de instrumentos (N.A. do reservatório, 
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 profissionais da Geoconsultoria, semestralmente.  
 
As medições dos instrumentos são efetuadas pela equipe da CBA e analisadas pela 
Geoconsultoria. 
 
 
6.1. INSPEÇÃO REGULAR DE CAMPO 
 
A inspeção regular ocorreu no dia 07 de agosto de 2019 e foi executada pelo Eng. Adalberto H. 
Viana, da Geoconsultoria, acompanhado pelo Eng. Caetano Vaz Lobo Barros e a Técn. Flavia dos 
Santos Correa, ambos da CBA. 
 
Observou-se que, de modo geral, a barragem indica aspecto satisfatório, sem presenças de 
trincas ou outras feições indicativas de instabilidade. 
 
Foram indicados alguns pontos importantes, conforme descritos abaixo: 
 

- A vegetação presente na barragem estava roçada, permitindo inspeção visual 
detalhada; 

- Emboque do extravasor desobstruído; 
- As infiltrações que ocorrem nas juntas de dilatação do concreto estão sendo 

monitoradas e foram inspecionadas por técnico especialista em concreto; 
- Cota da lâmina d’água abaixo da cota da soleira do extravasor, portanto, não havendo 

extravasamento; 
- Os acessos até o barramento estavam trafegáveis. 

 
 
6.2. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 
As fotos que ilustram aspectos relevantes da barragem, tomadas durante a inspeção de campo, 
estão apresentadas no Anexo III. 
 
 
6.3. INSPEÇÕES QUINZENAIS – ÚLTIMO SEMESTRE 
 
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). 
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Abaixo seguem os principais pontos identificados nas avaliações, que fazem referência ao estado 
de conservação, no momento da inspeção, e ao atendimento dos planos de ação existentes na 
época: 
 
- Surgência de água, estável e monitorada (registro: Mar/19, Abr/19); 
 
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). 
 
 
6.4. INSTRUMENTAÇÃO INSTALADA 
 
Na barragem estão instalados 4 marcos superficiais ao longo da crista do maciço de concreto, de 
ambas as ombreiras. A frequência de leituras é quadrimestral. 
 
Na figura 1 são apresentados os dados de pluviometria mensais e anuais medidas desde o ano 
de 2001. 
 
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 Itamarati de 
Minas é o seguinte, entre os anos de 2001 a 2019: 
 

- out/01 a mar/02 = 1554 mm 
- out/02 a mar/03 = 1676 mm 
- out/03 a mar/04 = 1786 mm 
- out/04 a mar/05 = 1668 mm 
- out/05 a mar/06 = 938 mm 
- out/06 a mar/07 = 1820 mm 
- out/07 a mar/08 = 1356 mm 
- out/08 a mar/09 = 1784 mm 
- out/09 a mar/10 = 1607 mm 
- out/10 a mar/11 = 1579 mm 
- out/11 a mar/12 = 1142 mm 
- out/12 a mar/13 = 1040 mm 
- out/13 a mar/14 = 693 mm 
- out/14 a mar/15 = 548 mm 
- out/15 a mar/16 = 890 mm 
- out/16 a mar/17 = 941 mm 
- out/17 a mar/18 = 1040 mm 
- out/18 a mar/19 = 798 mm 

 
 
Com base nestes dados pode-se observar que a precipitação média está em torno de 1270 mm 
e que o período chuvoso de 2006-2007 foi o de maior precipitação, com 1820 mm. O menor 
registro foi do período de 2014-2015, com precipitação de 548 mm. O atual período chuvoso, 
registrou 798 mm, abaixo da média histórica. 
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Na figura 2 são apresentadas as leituras dos marcos superficiais. O comportamento é estável com 
pequenas oscilações, possivelmente associadas a precisão do equipamento, mas sem tendências 
preponderantes. 
 
Durante todo o ano a borda livre mínima foi respeitada. 
 
Em geral pode-se comentar que as medições mostram condições normais de operação da 
barragem 
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7. MECANISMOS DE RUPTURA DA BARRAGEM 
 
 
Os possíveis modos de falha da barragem são: galgamento, erosão interna (“piping”) ou 
cisalhamento (superfície de ruptura). 
 
 
7.1. GALGAMENTO 
 
De acordo com o documento “Relatório de Projeto Básico – Volume I – Memorial Descritivo – 
Sistemas de Captação de Água e Acumulação de Rejeitos”, No. 1059/GEO/9/004/0, de 
junho/1987, elaborado pela empresa Geotécnica, o reservatório da barragem foi projetado com 
um sistema extravasor para suportar a passagem de uma cheia decamilenar (tempo de retorno 
TR = 10.000 anos). De acordo com os cálculos, a borda livre remanescente para a passagem desta 
cheia é de 0,77 m. 
 
A norma brasileira que versa sobre o assunto é a ABNT NBR 13.028, de novembro/2017. Nela, 
em seu item 5.4.11, são apresentados os períodos de retorno mínimos de referência para cada 
nível de consequência esperada dada uma falha estrutural da barragem. Para barragens com 
Dano Potencial Alto, que é o caso da barragem objeto deste relatório, o período de retorno 
mínimo para a condição operacional é de 1.000 anos a PMP (Precipitação Máxima Provável). 
 
Assim, o projeto original está adequado à norma. Além disso, com a paralisação do lançamento 
de rejeitos no reservatório da barragem, o nível de água vem se mantendo rebaixado. Assim, 
conclui-se que a barragem é segura com relação ao galgamento. 
 
 
7.2. EROSÃO INTERNA (“PIPING”) 
 
Não foram observadas surgências no terreno de jusante da barragem, ou nas ombreiras, que 
pudessem indicar a ocorrência de “piping”. Portanto, o risco de “piping” é baixo. 
 
 
7.3. ESTABILIDADE FÍSICA 
 
As inspeções de campo e os dados de monitoramento não mostram sinais de comportamento 
inadequado da barragem que possam representar uma mudança nas condições de projeto 
(Projeto executivo elaborado pela Geotécnica Volume I – 1059/GEO/9/007/0, elaborado em 
outubro/1987). Portanto, conclui-se que os modos de instabilidades (Tombamento, 
deslizamento e tensão admissível) atendem ao recomendado na Norma 13028/2017. 
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8. VALIAÇÃO 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: 
 

- Realizar, até o final de 2019, nova inspeção da estrutura de concreto da barragem por 
empresa especializada, conforme recomendação do relatório anterior elaborado por 
empresa especializada. (Prazo: 31/12/2019). 

- O combate às pragas (formigueiros e cupinzeiros) deverá continuar sendo executado na 
rotina da Unidade, impedindo-as de evoluir. (Prazo: sempre). 

- Manter o talude de jusante do aterro na ombreira direta da barragem roçado e limpo, de 
maneira a permitir uma adequada inspeção de campo. (Prazo: sempre). 

- Continuar com as atividades de monitoramento geotécnico, que incluem as inspeções 
quinzenais de campo e as leituras dos instrumentos instalados. (Prazo: sempre). 

 
 
São Paulo, 30 de agosto de 2019. 
 
 
 
______________________ 
Geol.° Paulo Cesar Abrão 
         CREA 0600329802 
 
 
 
______________________ 
Eng.° Adalberto H. Viana 
         CREA 5062124275 
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ANEXO I – CLASSIFICAÇÃO DA BARRAGEM 
 

 

I.1 - CATEGORIA DE RISCO - CRI

1

2

3

PONTUAÇÃO  TOTAL (CRI) = CT + EC + PS 14 BAIXO

I.2 - DANO POTENCIAL ASSOCIADO

DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA) 4 BAIXO

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO:

CATEGORIA DE RISCO

DANO POTENCIAL ASSOCIADO

-

NOME DA BARRAGEM BARRAGEM DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA

NOME DO EMPREENDEDOR COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO - Itamarati de Minas

DATA 30/08/2019

Pontos

Características Técnicas (CT) 9

Estado de Conservação (EC) 3

Plano de Segurança de Barragens (PS) 2

Pontos

BAIXO

BAIXO

-
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1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - CT

Altura ≤ 15 m (0) Comprimento ≤ 200 m (2)
CMP (Cheia Máxima Provável) ou

Decamilenar
(3) Concreto convencional (1) Rocha sã (1) entre 30 e 50 anos (1)

30 m ≤ Altura ≤ 60 m (2) - - TR = 500 anos (8)
Terra homogênea/enrocamento/terra 

enrocamento
(3)

Rocha alterada sem tratamento/rocha

alterada fraturada com tratamento
(3) entre 5 e 10 anos (3)

- - - - - Solo residual/aluvião (5) -

Estruturas civis e

hidroeletromecânicas em pleno

funcionamento / canais de

aproximação ou de restituição

ou vertedouro (tipo soleira livre)

desobstruídos

(0)
Percolação totalmente controlada

pelo sistema de drenagem
(0) Inexistente (0) Inexistente (0)

Estruturas civis e dispositivos 

hidroeletromecanicos em condições 

adequadas de manutenção e 

funcionamento

(0) Não possui eclusa (0)

Estruturas civis e

hidroeletromecânicas 

preparadas para a operação,

mas sem fontes de suprimento

de energia de emergência /

canais ou vertedouro (tipo

soleira livre) com erosões ou

obstruções, porém sem riscos a

estrutura vertente

(4)

Umidade ou surgência nas áreas

de jusante, paramentos, taludes ou

ombreiras estabilizadas e/ou

monitoradas

(3)
Existência de trincas e abatimentos de

pequena extensão e impacto nulo
(1)

Falhas na proteção dos taludes e

paramentos, presença de arbustos

de pequena extensão e impacto nulo

(1)

Estruturas civis comprometidas ou 

dispositivos hidroeletromecanicos 

com problemas identificados, com 

redução de capacidade de vazão e 

com medidas corretivas em 

implantação

(4)

Estruturas civis e 

hidroeletromecânicas bem 

mantidas e funcionando

(1)

Estruturas civis comprometidas

ou dispositivos

hidroeletromecanicos com

problemas identificados, com

redução de capacidade de vazão

e com medidas corretivas em

implantação / canais ou

vertedouro (tipo soleira livre)

com erosões e/ou parcialmente

obstruídos, com risco de

Comprometimento da estrutura

vertente.

(7)

Umidade ou surgência nas áreas

de jusante, paramentos, taludes ou

ombreiras sem tratamento ou em

fase de diagnóstico

(5)

Existência de trincas e abatimentos de

impacto considerável gerando

necessidade de estudos adicionais ou

monitoramento

(5)

Erosões superficiais, ferragem

exposta, crescimento de vegetação

generalizada, gerando necessidade

de monitoramento ou atuação

corretiva

(5)

Estruturas civis comprometidas ou 

dispositivos hidroeletromecanicos 

com problemas identificados, com 

redução de capacidade de vazão e 

sem medidas corretivas

(6)

Estruturas civis 

comprometidas ou 

dispositivos 

hidroeletromecânicos com 

problemas identificados e com 

medidas corretivas em 

implantação

(2)

Estruturas civis comprometidas

ou dispositivos

hidroeletromecanicos com

problemas identificados, com

redução de capacidade de vazão

e sem medidas corretivas/

canais ou vertedouro (tipo

soleira livre) obstruidos ou com

estrutruras

(10)

Surgência nas áreas de jusante,

taludes ou ombreiras com

carreamento de material ou com

vazão crescente

(8)

Existência de trincas, abatimentos ou

escorregamentos expressivos, com

potencial de comprometimento da

segurança

(8)

Depressões acentuadas nos

taludes, escorregamentos, sulcos

profundos de erosão, com potencial

de comprometimento da segurança

(7) - -

Estruturas civis 

comprometidas ou 

dispositivos 

hidroeletromecânicos com 

problemas identificados e 

sem medidas corretivas

(4)

Projeto executivo e "como

construído"
(0)

Possui estrutura organizacional

com técnico responsável pela

segurança da barragem

(0)
Possui e aplica procedimentos de

inspeção e monitoramento
(0) Sim ou Vertedouro tipo soleira livre (0) Emite regularmente os relatórios (0)

Projeto executivo ou "como

construído"
(2)

Possui técnico responsável pela

segurança da barragem
(4)

Possui e aplica apenas procedimentos de

inspeção
(3) Não (6) Emite os relatórios sem periodicidade (3)

Projeto básico (4)

Não possui estrutura organizacional 

e responsável técnico pela

segurança da barragem

(8)
Possui e não aplica procedimentos de

inspeção e monitoramento
(5) - - Não emite os relatórios (5)

Anteprojeto ou Projeto conceitual (6) - -
Não possui e não aplica procedimentos

para monitoramento e inspeções
(6) - - - -

Inexiste documentação de

projeto
(8) - - - - - -

- - - - -

Pequeno: < = 5 milhões m³ (1)

INEXISTENTE (não existem

pessoas permanentes/residentes

ou temporárias/transitando na área

afetada a  jusante da barragem)

(0)

SIGNIFICATIVO

(Área afetada da barragem não representa

área de interesse ambiental, áreas

protegidas em legislação específica ou

encontra-se totalmente descaracterizada

de suas condições naturais)

(3)

INEXISTENTE

(Não existem quaisquer instalações

e serviços de navegação na área

afetada por acidente da barragem)

(0)

Médio: 5 milhões a 75 milhões

m³
(2)

POUCO FREQUENTE (não existem

pessoas ocupando

permanentemente a área afetada a

jusante da barragem, mas existe

estrada vicinal de uso local)

(4)

MUITO SIGNIFICATIVO

(Área afetada da barragem apresenta

interesse ambiental relevante ou protegida

em legislação  específica)

(5)

BAIXO

(Existe pequena concentração de

instalações residenciais e

comerciais, agrícolas, industriais ou

de infraestrutura na área afetada da

barragem ou instalações portuárias

ou serviços de navegação)

(4)

Grande: 75 milhões a 200

milhões m³
(3)

FREQUENTE (não existem

pessoas ocupando

permanentemente a área afetada a

jusante da barragem, mas existe

rodovia municipal ou estadual ou

federal ou outro local e/ou

empreendimento de permanência

eventual de pessoas que poderão

ser atingidas)

(8) - -

ALTO

(Existe grande concentração de

instalações residenciais e

comerciais, agrícolas, industriais, de

infraestrutura e serviços de lazer e

turismo na área afetada da

barragem ou instalações portuárias

ou serviços de navegação)

(8)

Muito Grande:  > 200 milhões m³ (5)

EXISTENTE (existem pessoas

ocupando permanentemente a área

afetada a jusante da barragem,

portanto, vidas humanas poderão

ser atingidas)

(12) - - - -

- - - - - -

Altura (a) Comprimento  (b) Vazão de Projeto (f) Tipo de barragem (c) Tipo de fundação (d) Idade da barragem (e)

15 m < Altura < 30 m (1) Comprimento > 200 m (3) Milenar (5)
Alvenaria de pedra/concreto 

ciclópico/concreto rolado-CCR
(2) Rocha alterada dura, com tratamento (2) entre 10 e 30 anos (2)

Altura  > 60 m (3) - -
TR Inferior a 500 anos ou Desconhecida/ 

Estudo não confiavel
(10) - -

Rocha alterada mole/saprolito/solo 

compacto
(4)

<5 anos ou > 50 anos ou sem 

informação
(4)

Indique abaixo a Pontuação da Barragem para cada coluna

0 2 3 1 1 2

2 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO - EC 

Confiabilidade das Estruturas 

Extravasoras (f)
Percolação (g) Deformações e Recalques (h)

Deterioração dos Taludes / Paramentos 

(i)

Confiabilidade das Estruturas de Adução 

(h)
Eclusa (l)

Indique abaixo a Pontuação da Barragem para cada coluna

0 3 0 0 0 0

3 - PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM - PS

Existência de documentação de 

projeto (n)

Estrutura Organizacional  e Qualificação 

dos Profissionais na Equipe de 

Segurança da Barragem (k)

Procedimentos de roteiros de inspeções de 

segurança e de monitoramento (p)

Regra operacional dos dispositivos de 

descarga da barragem (q)

Relatórios de inspeção de segurança com 

análise e interpretação (r)

Indique abaixo a Pontuação da Barragem para cada coluna

2 0 0 0 0

0

QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO DANO POTENCIAL ASSOCIADO - DPA

Volume Total do Reservatório (a)
Potencial de perdas de vidas humanas 

(b)

Impacto ambiental (c)

(c)

Impacto sócio-econômico (d)

(d)

Indique abaixo a Pontuação da Barragem para cada coluna

1 0 3
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ANEXO II - CLASSIFICAÇÃO DA BARRAGEM – FEAM 

 

 

 

Nome da Empresa

Nome da Barragem

Endereço da Empresa (rua, av., nº)

Nome do Município

Possui processo no COPAM? (escrever número ao lado) X Sim Não

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 X 7.625.978 Y 720.567 Anote o Fuso: GMT 03:00

Qual o tipo de DATUM? (marque com X) X SAD 69 Córrego Alegre

Latitude G M S 

Longitude G M S 

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

A função do reservatório é armazenar o quê? Rejeito Resíduos Industrial
Sólidos carreados

pela ação da erosão
X Água Outros

Qual o beneficiamento feito no rejeito? Nenhum Químico Britagem ou moagem Peneiramento Lavagem Outros

Qual o pré-tratamento feito no resíduo industrial? Nenhum Físico-químico Remoção de sólidos Ajuste do pH Outros

Como pode ser classificado o rejeito / resíduo / água? X Inerte Não Inerte Perigoso

Existe produto químico agressivo no rejeito / resíduo Sim X Não

Caso de reservatório de água, existe produto químico agressivo na água? Sim X Não

Quanto a área a jusante da barragem

Qual o tipo de ocupação humana a jusante? X Inexiste Passagem de pessoas ou veículos Local de permanência eventual Poucos habitantes Povoado ou bairro Município

Qual o interesse ambiental a jusante? X
Área foi totalmente

descaracterizada

Área de preservação permanente 

(APP)
Reserva florestal Mata cil iar Curso d’água Outros

Mina operante Área de plantio Escola Comércio Residenciais Ponte

X Barragem Área de pastagem Hospital Indústria Estrada Outros

Qual a concentração dessas instalações a jusante? Inexiste X Baixa concentração Alta concentração

Quais são os tipos de instalações a jusante?

-

212.300

-

-

-

Rio Paraíba do Sul / Rio Pomba

11

Número: 018/85/08/91

Christian Fonseca de Andrade - CREA: 81.238/D

Christian Fonseca de Andrade - CREA: 81.238/D
Christian.andrade@vmetais.com.br

(32) 3452-1933

Anexo I - Formulário para Cadastro de Barragens - Versão 2005 

Companhia Brasileira de Alumínio - Unidade de Itamarati de Minas

Barragem de Captação de Água

Estrada de Itamarati de Minas à Descoberto, KM 12 - Zona Rural

Itamarati de Minas - MG
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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 
barragem 

H (m) 

Volume do 
reservatório 

(x106 m3) 

Ocupação 
humana a 

jusante 

Interesse 
ambiental a 

jusante 

Instalações 
na área de 

jusante 

 

V = 0 
 

H < 15 

V = 0 
 

Vr < 0,5 

V = 0 
 

Inexistente 

V = 0 
Pouco 

significativo 

V = 0 
 

Inexistente 

 

V=1 
 

15 ≤ H ≤ 30 

V=1 
 

0,5 ≤ Vr ≤ 5 

V=2 
 

Eventual 

V=1 
 

Significativo 

V=1 
Baixa 

concentração 

 

V=2 
 

H > 30 

V=2 
 

Vr > 5 

V=3 
 

Existente 

V=3 
 

Elevado 

V=2 
Alta 

concentração 

 

- - 
V=4 

 
Grande 

- - 
 

      

Altura da 
barragem 

H (m) 

Volume do 
reservatório 

(x106 m3) 

Ocupação 
humana a 

jusante 

Interesse 
ambiental a 

jusante 

Instalações 
na área de 

jusante 
V - Total 

V = 0 V = 0 V = 2 V = 0 V = 0 V = 2 
 
 

Classificação 
 

Barragem de Captação de Água - Classe I 
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ANEXO III – ARQUIVO FOTOGRÁFICO 
 

 
Foto 1 – Vista geral da barragem – vista para a ombreira direita. 

 

 
Foto 2 – Vista geral da barragem, da ombreira esquerda para a direita. 
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Foto 3 - Vista geral da barragem, da ombreira direita para a esquerda. 

 
 

 
Foto 4 – Talude de montante da barragem – Vista para a ombreira esquerda. 
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Foto 5 – Talude de montante da barragem – Vista para a ombreira direita. 

 
 

 
Foto 6 – Talude de jusante da barragem – Vista para a ombreira direita. 
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Foto 7 – Extravasor da barragem – Vista para a ombreira direita. 

 
 

 
Foto 8 – Extravasor da barragem – Vista para a ombreira esquerda. 
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Foto 9 – Área de jusante da barragem. 
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ANEXO IV – GRÁFICOS DE MONITORAMENTO 
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ANEXO IV – ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 
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