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NOTA TÉCNICA 
 

REFERÊNCIA: Barragem B2 Auxiliar. 

ASSUNTO: Relatório técnico de acompanhamento das obras de descaracterização da 

Barragem B2 Auxiliar. 

 

Rio Acima, 23 de maio de 2022. 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Após os acidentes com barragens de rejeito no Brasil, a federação estabeleceu por meio 

de portarias e leis específicas a descaracterização de toda e qualquer barragem alteada pelo 

método de montante. Atualmente a resolução Nº 95, de 7 de fevereiro de 2022, consolidou 

todos os atos normativos que dispõem sobre segurança de barragens de mineração, 

inclusive aqueles referentes à descaracterização de barragens. 

Segundo a referida resolução, o empreendedor deverá concluir a descaracterização da 

barragem até 25 de fevereiro de 2022, conforme prazo determinado no §2°, art. 2-A da Lei 

12.334/2010, podendo ser prorrogado pela ANM mediante apresentação de justificativa 

técnica e desde que seja referendada pela autoridade licenciadora do SISNAMA. 

Neste contexto, a Minérios Nacional apresentou à ANM, FEAM e SUPRAM no dia 

25/02/2022 as justificativas técnicas solicitando a prorrogação do prazo, conforme previsto no 

artigo 58 da Resolução 95/2022 ANM. 

Além da justificativa, foi firmado um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Ministério 

Público Estadual, Federal, ANM e FEANM, no qual a Minérios Nacional se comprometeu a 

apresentar os projetos de descaracterização de cada estrutura, bem como apresentar um 

relatório técnico trimestral a tais Órgãos, expondo a evolução do projeto e andamento das 

obras de descaracterização das estruturas sob seu domínio. 

Neste sentido, esta nota técnica apresenta a evolução trimestral da descaracterização 

da Barragem B2 Auxiliar (B2A), situada no Complexo Fernandinho, localizada no Município 

de Rio Acima (MG). 
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2. TERMOS E DEFINIÇÕES 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

 ANM – Agência Nacional de Mineração; 

 Barragem B2A – Estrutura de barramento construída com a finalidade de 

disposição de rejeitos do beneficiamento de minério de ferro do Complexo 

Fernandinho em Rio Acima/MG; 

 Barragem B2 – Estrutura de barramento construída com a finalidade de 

disposição de rejeitos do beneficiamento de minério do Complexo Fernandinho 

em Rio Acima/MG; 

 Barragem Ecológica 01 – Estrutura de barramento construída com a finalidade 

de clarificação de efluentes do Complexo Fernandinho em Rio Acima/MG; 

 Minérios Nacional– empresa proprietária do empreendimento  (MIPE); 

 FONNTES GEOTÉCNICA LTDA – empresa responsável pelo desenvolvimento 

do presente projeto e ATO (FONNTES). 

 DAM PROJETOS – empresa de desenvolvimento de engenharia para 

descaracterização da Barragem B2 Auxiliar; 

 M GIANNETTI Engenharia Ltda – empresa executadora da obra de 

estabilização da Barragem B2 Auxiliar (Escavação, carga, transporte e sistema 

de bombeamento) (MGEL); 

 CBSi – empresa executadora de obras civis na obra de readequação da 

Barragem B2 Auxiliar; 

 Civil Master – empresa executadora de obras civis na obra de readequação da 

Barragem B2 Auxiliar; 
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3. PROJETO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B2A 

A Barragem B2A está localizada no Complexo Fernandinho, no município Rio Acima/MG, 

e foi construída, assim como as Barragens B2 e Ecológica 01, para contenção dos rejeitos 

provenientes do processo de beneficiamento do minério de ferro e das contribuições totais 

do Córrego Trovões e Córrego Fazenda Velha, conforme apresenta a Figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Mapa de localização das estruturas do Complexo de Fernandinho (adaptado do Google Earth 
2021). 

A DAM Projetos foi contratada pela Minérios Nacional para elaborar o Projeto de 

Descaracterização da Barragem B2A. Parte desse projeto envolve a implantação de um canal 

de cintura para o desvio do aporte das vazões afluentes ao reservatório da Barragem B2A, 

etapa concluída em 2018. Outra premissa do projeto de descaracterização da barragem B2 é 

a remoção do rejeito do reservatório e do maciço.  

A Error! Reference source not found. apresenta a seção típica da descaracterização 

da Barragem B2 e a Figura 3.3 apresenta a condição atual (maio/ 2022) da Barragem B2. 
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Figura 3.2 - Seção típica da descaracterização da barragem B2A conforme projeto RC590725_0001. 

 

 

Figura 3.3 - Vista aérea Barragem B2A (maio/2022). 

 

A empresa Fonntes Geotécnica foi contratada para realizar o sequenciamento construtivo, 

incluindo a estabilização e posterior descaracterização seguindo o projeto elaborado pela DAM 

Projetos, além de realizar o Acompanhamento Técnico de Obras (ATO). 

 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO DO STATUS DAS OBRAS 

A seguir será apresentado um resumo das obras realizadas na Barragem B2A, na busca 

pela estabilização dessa barragem. O conjunto dessas ações subsidiarão a sua 

descaracterização. 
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4.1. Canal de cintura da Barragem B2A  

Construído entre o período de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019 na etapa denominada 

FASE I, o canal de cintura foi implantado na margem esquerda dos reservatórios das 

barragens B2A e B2 para desvio do Córrego dos Trovões e outros afluentes das áreas de 

contribuição para a jusante dos reservatórios dessas barragens. O canal foi revestido em 

geomembrana de PEAD nos trechos de baixa de declividade (ao longo dos reservatórios) e 

em concreto armado na descida de água (posicionada na ombreira em contato com o maciço). 

Complementarmente foram implantados dispositivos de drenagem superficial para o 

direcionamento dos afluentes para dentro do canal e realizado revestimento para proteção dos 

taludes de corte/aterro formados pela implantação do canal. Em janeiro/fevereiro de 2022, 

devido às chuvas que originaram um deslizamento de terra que, por consequência, 

comprometeu o revestimento do canal de cintura da B2 Auxiliar, este dispositivo passou por 

obras de readequação, em que o revestimento em PEAD foi substituído por geocélula 

preenchida com concreto, conforme apresentado nas Figuras 4.1.1 e 4.1.2. 

 

Figura 4.1.1 - Trecho do canal de cintura recuperado com geocélula preenchida com concreto – Foto à esquerda 

vista de montante para jusante e foto à direita vista de jusante para montante.  
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Figura 4.1.2 – Canal de cintura de B2A após readequação – Vista aérea (abril/2022). 

4.2. Construção do Emboque 02  

A estrutura do Emboque 02 complementa o canal de cintura da barragem B2A e foi 

implantado durante a FASE II, entre março de 2019 e outubro de 2019. 

Essa estrutura foi construída para direcionar o fluxo dos afluentes da margem esquerda das 

estruturas para o canal de cintura. O Emboque 02 foi construído a montante do canal de 

cintura da barragem B2A para desvio do córrego dos Trovões. Em janeiro/fevereiro de 2022 a 

conexão do Emboque 02 com o canal de cintura foi obstruído propositalmente, com a 

utilização de rip rap, de modo a criar um reservatório de água para permitir o bombeamento 

dessas contribuições para jusante da Barragem B2A, permitindo, assim, a intervenção para as 

obras emergenciais no complexo Fernandinho. Ao final das intervenções, a ensecadeira em rip 

rap foi removida, de modo a permitir o fluxo nos canais já finalizados. 

4.3. Novo emboque do extravasor da barragem B2A (Side Channel) 

O extravasor tipo “Side Channel” foi construído durante a FASE II, no período 

compreendido entre agosto de 2019 e março de 2020. Foi projetado para conduzir 

emergencialmente as descargas da barragem B2 Auxiliar dimensionadas com tempo de 

retorno de 10.000 anos. As vazões são conduzidas para o canal de cintura implantado à 

margem esquerda de seu reservatório. O emboque apresenta seção trapezoidal, revestida 

com geomembrana de PEAD de 2mm e com paredes de 1V:5H. Ressalta-se que com a 

readequação, o revestimento foi alterado para geocélula preenchida com concreto, conforme 

mostra Figura 4.3.1.  
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Figura 4.3.1 – Vista do Novo Emboque do Canal de Extravasor Emergencial do tipo Side Channel – vista para 

montante, antes da readequação (à esquerda) e vista para jusante, após a readequação (à direita). 

 

4.4. Rebaixamento do N.A na Barragem B2A por meio da escavação dos rejeitos a 

montante do reservatório  

Após a revisão do projeto detalhado de descaracterização, foi definido o método de 

rebaixamento do nível freático na barragem B2A para melhoria das condições de estabilidade. 

Para isso, foi implementado um Sump principal na região a montante do reservatório (Sump 

B2A), construído durante a FASE II, entre junho de 2019 a março de 2021. Essa obra consistiu 

na escavação dos rejeitos do reservatório, onde é realizado o bombeamento do nível de água, 

e essas vazões foram direcionadas para jusante da Barragem B2. 

 

Figura 4.4.2 – Aspecto das atividades no reservatório de B2A. Em (A) vista da área de escavação a montante. 

Em (B) Sump B2A. 
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4.5. Proteção de deslizamento de terras  

Com os altos registros pluviométricos entre 28 de dezembro de 2021 a 11 de janeiro 

de 2022, foram identificados erosões/instabilidades em taludes naturais nas imediações 

do Complexo Fernandinho, tendo o escorregamento do talude natural próximo ao canal 

de cintura da Barragem B2A, situado na margem esquerda do reservatório.  

Com os danos provocados, a Minérios Nacional agiu prontamente para restaurar as 

condições de segurança das estruturas do Complexo Fernandinho. No talude natural 

onde ocorreu o escorregamento de material, foi realizado o tratamento com uma 

construção de um sistema para a proteção de deslizamento de terras (Barreira Dinâmica) 

além de solo grampeado, com a contratada Civil Master, conforme Figuras 4.5.1 e 4.5.2. 

 

Figura 4.5.1 – Barreira Dinâmica em Talude natural da Barragem B2 Auxiliar. 

 

Figura 4.5.2 – Solo grampeado. 
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Após restabelecer as condições seguras do canal de cintura da Barragem B2 Auxiliar, 

as Obras de estabilização foram retomadas, com a continuidade da remoção de rejeitos a 

montante do reservatório de modo a permitir o rebaixamento do lençol freático. 

 

4.6. Correção das erosões nos taludes da escavação  

Com os altos registros pluviométricos entre 28 de dezembro de 2021 a 11 de janeiro 

de 2022, foram identificadas erosões nos taludes de escavação a montante da Barragem 

B2A. De modo a corrigir essas anomalias, a Fonntes (ATO) realizou um projeto que 

consistiu na readequação desses taludes, mantendo a geometria prevista para as 

escavações a montante. A Figura 4.6.1 apresenta o arranjo do projeto de readequação 

da escavação. 

 

 

 

Figura 4.6.1 – Arranjo do projeto de readequação da escavação. 

 

4.7. Continuidade das obras de estabilização  
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Tendo em vista a complexidade do comportamento dos rejeitos frente as intervenções 

de estabilização da Barragem B2A, novos avanços na escavação do rejeito de montante 

foram propostos de modo a permitir um rebaixamento da superfície freática no 

barramento da estrutura. Além da escavação para rebaixamento dessa superfície 

freática, o projeto também contempla a continuidade do sistema de rebaixamento do nível 

freático por meio de poços profundos. A geometria da escavação, bem como a 

implantação dos acessos seguem as diretrizes das normas vigentes, sendo as condições 

de segurança acompanhadas mensalmente pela equipe da Fonntes (ATO) por meio de 

relatórios técnicos. A Figura 4.7.1 apresenta o arranjo do projeto sequencial de 

escavação. 

 

Figura 4.7.1 – Arranjo do projeto sequencial de escavação. 

5. CRONOGRAMA 

Conforme legislação, a estrutura deverá ser descaracterizada apenas após a obtenção da 

sua estabilidade, portanto, a fase III consiste na descaracterização/estabilização da estrutura, 
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com previsão de ser finalizada em abril de 2023. Após, ocorre a Fase IV que consiste na 

continuidade da descaracterização até a fase final, prevista para ocorrer em abril de 2026. 

Com a conclusão das obras de descaracterização de B2A, será dada a sequência nas obras, 

descaracterizando a barragem B2 situada a jusante de B2A.  

A seguir, apresenta-se, na Figura 5.1 o cronograma com a evolução das obras de 

estabilização da barragem B2A. 
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ATIVIDADES INÍCIO TÉRMINO

FASE 1 29/01/18 31/12/18

MOBILIZAÇÃO 29/01/18 14/03/18

OBRAS CANAL DE CINTURA B2 07/03/18 31/12/18

OBRAS CANAL DE CINTURA B2A 02/04/18 31/12/18

OBRAS BARRAGEM ECOLÓGICA I 27/02/18 31/12/18

FASE II 22/11/18 28/04/21

OBRAS ECOLÓGICA II 22/11/18 09/07/19

OBRAS BARRAGEM B2 28/11/18 28/01/19

OBRAS BARRAGEM B2A 28/01/19 30/04/19

ESCAVAÇÃO SUMP B2A 01/07/19 28/04/21

FASE III 04/03/21 18/04/23

ESTABILIZAÇÃO  E DESCARACTERIZAÇÃO B2A - Etapa I 04/03/21 18/04/23

FASE IV 18/04/23 21/04/26

DESCARACTERIZAÇÃO B2A - Etapa II 18/04/23 21/04/26

FASE V 22/04/26 07/06/28

DESCARACTERIZAÇÃO B2 22/04/26 07/06/28

DESCARACTERIZAÇÃO DAS BARRAGENS DE FERNANDINHO

dez-17 ago-18 mar-19 out-19 mai-20 jan-21 ago-21 mar-22 out-22 jun-23 jan-24 ago-24 mar-25 out-25 jun-26 jan-27 ago-27 mar-28

CRONOGRAMA CORRENTELEGENDA:

Hoje

 

 Figura 5.1 – Cronograma de descaracterização das barragens do Complexo de Fernandinho.
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6. CONCLUSÃO 

O presente relatório buscou elucidar as medidas que estão sendo tomadas para a 

descaracterização das estruturas do complexo Fernandinho, em caráter especial, a 

Barragem B2A, referentes ao primeiro trimestre de 2022, conforme compromisso da 

Minérios Nacional S/A firmado no TAC. Vale ressaltar que as obras ainda estão em 

andamento, dentro do planejado, conforme observado no cronograma apresentado 

anteriormente, e com previsão de término da descaracterização para abril de 2026. 

Sendo o que cumpria para o momento, a Minérios Nacional permanece à disposição 

para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

 

Rio Acima, 23 de maio de 2022. 
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