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NOTA TÉCNICA 

 

REFERÊNCIA: Barragem B4. 

ASSUNTO: Relatório técnico de acompanhamento das obras de descaracterização da 

barragem B4. 

Congonhas, 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 CSN Mineração 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 TAC com o Ministério Público Estadual, Federal, ANM 

e FEAM, no qual a CSN Mineração 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 B4, situada no Complexo de Casa de Pedra, às margens da rodovia 

intermunicipal que da acesso de Congonhas à Jeceaba. 
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2. TERMOS E DEFINIÇÕES 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

 ANM – Agência Nacional de Mineração; 

 Barragem B4 – Estrutura de barramento construída com a finalidade de disposição 

de rejeitos do beneficiamento de minério de ferro da mina Casa de Pedra em 

Congonhas/MG; 

 Companhia Siderúrgica Nacional – empresa proprietária do empreendimento 

(CSN); 

 FONNTES GEOTÉCNICA LTDA – empresa responsável pelo desenvolvimento do 

projeto de descaracterização da barragem B4 Fase II; 

 DAM Projetos – empresa responsável pelo desenvolvimento do projeto de 

descaracterização da barragem B4 Fase I. Fonte: documento nº CBY-E-CA-RE-001-5; 

 COBA – empresa responsável pelo peer review do projeto de descaracterização da 

barragem B4 Fase I. Fonte: documento nº 229-MB-CC-B4-REL-011. 

 

3. DADOS DA ESTRUTURA 

A Barragem B4 está localizada junto à estrada de acesso à portaria da mina Casa de 

Pedranas coordenadas DATUM SIRGAS 2000 616.180 E e 7.734.316 N. A Error! 

Reference source not found. apresenta o mapa de localização da barragem B4. 
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Figura 3.1- Mapa de localização da Barragem B4. 
 

Em consonância com o Termo de Referência1 disponibilizado pela SEMAD/FEAM a 

Barragem B4 foi devidamente caracterizada e identificada no Relatório Técnico de 

Auditoria extraordinária de segurança – ano base 2021/2, elaborado pela FONNTES, 

apresentando as informações na Tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1 - Ficha de caracterização e de identificação da Barragem B4. 

DADOS GERAIS 

Nome da Barragem Barragem B4 

Entidade fiscalizadora ANM e SEMAD/FEAM 

Localização 
Estrada Casa de Pedra, S/Nº (Parte), Zona Rural, Município  
de Congonhas, Estado de Minas Gerais 

Coordenadas Geográficas (ponto central da  crista) UTM/DATUM SIRGAS2000        

616.180 E e 7.734.316 S 

 

Finalidade do Barramento 

Depósito de rejeitos provenientes do processo de 
beneficiamento de minério de ferro da Mina Casa de 
Pedra. Atualmente, não há disposição de rejeitos 
desde 2018. 

Ano de início de implantação 1978 

Ano de início de operação 1978 

                                                           
1 Termo de Referência para Elaboração do Relatório Técnico de Auditoria de Segurança de Barragens 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD Minas Gerais Fundação 
Estadual do Meio Ambiente – FEAM Minas Gerais 
Publicado em 31/08/2020 
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DADOS GERAIS 

Ano de término da operação 2018 

Situação (status) de operação atual da 
barragem 

Barragem inativa 

Volume atual do reservatório (m³)* 13.001.821,00 

Área do reservatório (m²) 590.000 

Elevação (m) do terreno natural no ponto baixo do 
barramento (m) referente a 
elevação exposta atual 

 

937,0 

Altura atual da barragem (m): 17,0 

Elevação (m) do terreno natural no ponto baixo do 
barramento (m) referente a elevação submersa 
pelos rejeitos do 
reservatório da barragem Casa de Pedra 

 

900,0 

Altura final prevista no projeto para a 
barragem (m): 

54,0 

Elevação média do atual coroamento da 
barragem 

954,0 m 

Extensão aproximada da crista do maciço 
principal 

605,0 m 

Inclinação geral do talude de jusante exposto 
1V:1,75H e 1V:3,0H 

Inclinação do talude de montante exposto 
1V:3H 

Área da bacia de contribuição (m²) 
201.000,0 

Elevação do Orifício do Extravasor 
948,68 m 

Elevação da Soleira do Extravasor 
950,78 m 

Elevação N.A máximo maximorum 
(TR. 10.000 anos) 

951,50 m 

Borda livre remanescente 
2,50 m 

Volume disponível para amortecimento*** (m³) 
543.990 

 
 
Alteamentos realizados e seus respectivos 
métodos empregados 

04 (quatro) Etapas - com diques alteados para 
montante, conforme projeto As Is 
(RC590896_0001_00) 

 Etapa 1: Dique de partida - El. 933 m 

 Etapa 2: Alteamento - El. 943 m 

 Etapa 3: Alteamento - El. 947 m 

 Etapa 4: Alteamento - El. 954 m 

Alteamentos previstos Não há 

Curso d’água interceptado: (x) Sim – Parcial – Nome: Córrego Casa de Pedra 

Classificação de risco (CRI) Baixo 

Potencial de Dano Ambiental (DPA) Alto 
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* A altura da barragem foi considerada desde a crista até o ponto mais baixo da fundação do Dique de 
Partida conforme Lei nº 23.291/2019, sendo que a altura exposta da Barragem B4 atual é de 17,0 m com 
parte do maciço ficando submerso nos rejeitos do reservatório da barragem Casa de Pedra. Nota-se que a 
elevação (m) do terreno natural no ponto baixo do barramento (m) atual da barragem, foi medida no 
encontro do pé do talude de jusante com o nível do solo, na seção de maior altura, desconsiderando a parte 
do maciço submerso nos rejeitos do reservatório da barragem Casa de Pedra, todavia nesta tabela foi 
informado ambas as elevações e com as respectivas alturas. 
**Conforme Relatório As Is (RC590896_0001_00) elaborado pela DAM em setembro/2019 – Anexo 9.1 - Ficha 
Técnica o volume atual do reservatório (m³) e capacidade total do reservatório (m³) é de 13.000.000. 

*** Entre orifício (el. 948,7 m) e crista (el. 954,0 m). 

 

 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO DO STATUS DAS OBRAS 

Em 2018, a operação na barragem B4 foi encerrada e em 2019 deu-se inicio à elaboração 

do projeto de descaracterização da estrutura, envolvendo principalmente duas fases. A 

primeira envolveu o desvio da contribuição de montante, para fora do reservatório, por meio 

de um canal de contorno (canal de cintura) e a segunda seria a remoção dos rejeitos por 

dragagem. Este projeto foi desenvolvido pela DAM Projetos. Entretanto, de maneira a 

otimizar o projeto foi descartada a remoção dos rejeitos por dragagem, fazendo-se 

necessária a adoção de outra tratativa para a descaracterização da estrutura. A Figura 4.1 

apresenta o arranjo geral do canal de cintura da Barragem B4 desenvolvido por DAM 

Projetos. A Figura 4.2 ilustra uma seção típica do canal de cintura. 
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Figura 4.1 - Arranjo geral projeto do canal de cintura da Barragem B4 (Fonte: CBY-E-CA-RE-001-5). 
 

 
Figura 4.2 - Seção típica do Canal de Cintura da Barragem B4 (documento nº CBY-E-CA-DE-417-0). 
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No ano de 2020, a CSN estava em fase de finalização do processo de contratação dos 

serviços para a execução da obra do canal de cintura. No entanto, com a exigência de peer 

review do projeto de descaracterização, houve um impacto no cronograma. O peer review do 

projeto de descaracterização da barragem B4 (documento nº 229-MB-CC-B4-REL-011) foi 

finalizado em outubro de 2021, pela empresa COBA. 

Em dezembro de 2021 foi iniciada a obra contemplando a primeira fase (Fase I) da 

descaracterização que consiste na construção de um canal de cintura conforme projeto 

executivo elaborado pela DAM Projetos (CBY-E-CA-RE-001-5) e peer review realizado pela 

Coba. 

Concomitante à implantação do canal de cintura, a Fonntes Geotécnica foi contratada em 

dezembro de 2021 para realizar a revisão da fase II do projeto de descaracterização. Esta 

Fase consiste na solução para a descaracterização da barragem, eliminando o acúmulo de 

água do reservatório e garantindo a segurança hidráulica e geotécnica para a estrutura 

remanescente a longo prazo.  

A solução proposta consiste na remoção do maciço até à elevação da estrada que passa na 

1ª berma da estrutura, e reconformação da área do reservatório de modo a direcionar as 

contribuições hídricas incidentes sobre a área para o sistema de drenagem superficial 

proposto. Para transpassar a estrada, serão utilizadas aduelas de concreto, as quais 

desaguarão no sistema extravasor existente. A Figura 4.3 apresenta o arranjo geral da 

descaracterização. A Figura 4.4 apresenta a seção típica da descaracterização da estrutura. 
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Figura 4.3 - Arranjo geral de descaracterização da barragem B4. 
 

 

 
Figura 4.4 - Seção típica da descaracterização da barragem B4. 

 

A Fase II será iniciada após a finalização do canal de cintura da barragem B4 (obras em 

andamento), sendo a descaracterização considerada concluída somente após o término da 

Fase II. 
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4.1. AVANÇO DAS OBRAS DA FASE I – CANAL DE CINTURA 

Na Figura 4.1.1 observa-se a área correspondente a Barragem B4 antes da implantação do 

canal de cintura da B4. 

 

Figura 4.1.1  - Reservatório da barragem B4 antes do início da obra do canal de cintura. 

 

A implantação das obras civis do canal de cintura da barragem B4 teve início em dez/2021 

com a mobilização de recursos (equipamento e pessoal) da empresa contratada. Para esta 

fase de projeto foi contratada a empresa Consórcio Rio Acima (CRA). 

A primeira etapa para a implantação do canal de cintura consiste na supressão vegetal da 

ombreira esquerda, região que será implantado o canal. Esta atividade está em andamento. 

Associada à supressão vegetal, está sendo realizada a limpeza do terreno e o início das 
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escavações. A Figura 4.1.2 apresenta a ombreira esquerda da barragem B4, onde estão 

sendo executadas as atividades de supressão vegetal e limpeza do terreno. 

 

 

Figura 4.1.2- Supressão vegetal e limpeza do terreno na ombreira esquerda da B4 em março/2022. 

 

Após suprimir a área delimitada pela licença ambiental, o material lenhoso é depositado no 

pátio de lenhas localizado próximo a ombreira direita da barragem B4, conforme pode ser 

visto na Figura 4.1.3.  
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Figura 4.1.3 - Pátio de lenhas da supressão do canal de cintura B4. 
 

 

Na Figura 4.1.4 observa-se o arranjo geral da barragem B4 após o início da obra do canal de 

cintura, atualizada em abril/2022. Nesta figura nota-se a modificação da região de contorno 

da barragem ao ser comparada com a figura 4-1. Área que foi suprimida restando apenas a 

limpeza do material entre as estacas 0 e 40 e as estacas 120 a 125, sendo este último 

trecho a área adicional que foi licenciada posteriormente.  
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Figura 4.1.4 - Arranjo geral da barragem B4 em abril/2022. 
 

A escavação segue conforme o planejamento da obra, com o avanço da frente de serviço 

entre as estacas 95 a 112 paralelamente com o trecho entre as estacas 68 a 74. Na Figura 

4.1.5 observamos os trechos onde foram iniciados as atividades de escavações e também 

da concretagem do canal. 
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            Figura 4.1.5 - Arranjo da ombreira esquerda destacando o trecho de escavação (azul) e de concretagem 
do canal (vermelho). 

 

No trecho entre as estacas 95 a 112, parte inferior da Figura 4.1.5, trabalham 

simultaneamente cerca de 4 escavadeiras, 1 trator de esteira e com a circulação de 13 

caminhões basculantes. Os materiais estão sendo destinados para área de depósitos de 

solos na ombreira direita. Este trecho pode ser visualizado a seguir na Figura 4.1.6. 
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Figura 4.1.6 - Escavação do trecho entre as estacas 95 a 112. 
 

O trecho entre as estacas 68 a 74, a escavação ocorre com 2 escavadeiras e os materiais 

estão sendo depositados ao lado do canal, margeando o acesso já existente. Na Figura 

4.1.7 nota-se este trecho citado. 
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Figura 4.1.7 - Escavação do trecho entre as estacas 68 a 74. 
 

Os materiais retirados pela escavaçãoestão sendo destinados para área de depósitos de 

solos localizado na proximidade da ombreira direita da barragem B4, na Figura 4.1.8 

identifica-se o local. 
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Figura 4.1.8 - Área de depósito de solos da obra do canal de cintura B4, localizado na ombreira direita. 
 

Na Figura 4.1.9 observa-se o sequenciamento da escavação do canal onde foi estartado a 

atividade de concretagem, somente o concreto magro, nas laterais do canal. Este trecho 

corresponde a parte mais a jusante na proximidade com a rodovia municipal, antes da 

travessia que está entre as estacas 111+ 10m a 112. 
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Figura 4.1.9 - Início da concretagem do canal entre as estacas 111+ 10m a 112. 
 

Já na Figura 4.1.10 visualiza-se a concretagem iniciada, somente o concreto magro, entre as 

estacas 72 a 72+10m. O processo dos furos das ancoragens também já se encontram em 

andamento. 
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Figura 4.1.10 - Início da concretagem do canal entre as estacas 72 a 72+ 10m. 
 

Além da escavação, supressão vegetal e início da concretagem, o CRA também iniciou as 

atividades relacionadas ao sistema de drenagem superficial dos taludes da ombreira 

esquerda que foram cortados. Nos pés dos taludes de corte estão sendo implantadas 

canaletas trapezoidais em concreto armado, as quais vão direcionar o fluxo para uma 

descida d’água e por conseguinte desaguará no canal de cintura de B4. A Figura 4.1.11 

apresenta as evidências de implantação do sistema de drenagem superficial para o canal de 

cintura da B4. 
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Figura 4.1.11 - Canaletas trapezoidais sendo implantadas nos taludes de corte do canal de cintura. 
 

A canaleta tipo D (crista), periféricas, teve o início de sua implantação entre as estacas 107 a 

112, na Figura 4.1.12 tem-se uma evidência desta implantação juntamente com a seção 

solicitada no projeto. 

 

Figura 4.1.12 - Implantação de canaleta periférica tipo D e seção típica do projeto. 
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Na Figura 4.1.13 evidencia-se o início da canaleta de berma tipo 1 assim como também a 

seção definida no projeto. O trecho já implantado desta estrutura está entre as estacas 

105+10m a 112. 

 

 
Figura 4.1.13 - Implantação de canaleta de berma tipo 1 e seção típica do projeto. 

 

A canaleta de berma tipo 2 também teve início de implantação entre as estacas 108 a 112. 

Na Figura 4.1.14 observa-se este trecho em campo e a seção típica adotada no projeto. 
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Figura 4.1.14 - Implantação de canaleta de berma tipo 2 e seção típica do projeto. 

 

 

5. CRONOGRAMA 
 

Conforme cronograma, (Error! Reference source not found.) pode-se notar que as 

atividades de implantação do canal de cintura, bem como o desenvolvimento de engenharia 

detalhada da descaracterização da barragem B4 estão aderentes ao cronograma, sendo que 

a previsão para término da implantação do canal de cintura B4 é para janeiro de 2023.  

As demais atividades relacionadas ao projeto, de um modo geral, ainda estão por vir e a 

previsão para o término do projeto está para agosto de 2028, conforme cronograma abaixo. 

 
 

 



 

CSN Mineração S.A. 

Estrada Casa de Pedra s/nº, Zona Rural.  CEP 36.415-000 - CX Postal 101 - Congonhas, MG - Fone (31) 3749-1210 

 

ENTREGÁVEIS DO PROJETO INÍCIO TÉRMINO

CANAL DE CINTURA BARRAGEM B4 set/17 jan/23

ABERTURA DO PROJETO set/17 jul/19

ENGENHARIA CONCEITUAL set/17 mai/19

ENGENHARIA BÁSICA set/17 jul/19

ENGENHARIA DETALHADA ago/18 mar/21

LICENCIAMENTO AMBIENTAL dez/18 ago/20

IMPLANTAÇÃO abr/19 jan/23

CONTRATAÇÃO IMPLANTAÇÃO - OBRAS CIVIS abr/19 dez/21

EXECUÇÃO OBRAS CIVIS CANAL DE CINTURA BARRAGEM B4 dez/21 jan/23

CONCLUSÃO DAS OBRAS CIVIS jan/23 jan/23

DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM B4 out/21 ago/28

ABERTURA DO PROJETO out/21 mar/22

REVISÃO DE ENGENHARIA DA DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B4 dez/21 out/22

CONTRATAÇÃO ENGENHARIA CONCEITUAL E DETALHADA dez/21 dez/21

DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA CONCEITUAL E DETALHADA jan/22 out/22

REMOÇÃO DE INTERFERÊNCIAS - (ESTRADA / CEMIG / FIBRA OPTICA) out/22 jul/23

IMPLANTAÇÃO dez/22 ago/28

CONTRATAÇÃO IMPLANTAÇÃO - OBRAS CIVIS dez/22 ago/23

REMOÇÃO DE REJEITO E MACIÇO DA BARRAGEM B4 ago/23 ago/27

EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE DRENAGENS SUPERFICIAIS E REALOCAÇÃO DE 

ESTRADA
ago/27 ago/28

CONCLUSÃO DAS OBRAS CIVIS ago/28 ago/28

DESCARACTERIZAÇÃO DA BARRAGEM B4

mai-17 fev-18 out-18 jul-19 abr-20 dez-20 set-21 mai-22 fev-23 out-23 jul-24 mar-25 dez-25 ago-26 mai-27 jan-28 out-28

Status

CRONOGRAMA PLANEJADO DE ATIVIDADES DO PROJETOLEGENDA:
RESUMO ETAPAS
CRONOGRAMA EXECUÇÃO OBRAS

 

 

Figura 5.1 - Cronograma de descaracterização da Barragem B4. 



 

CSN Mineração S.A. 

Estrada Casa de Pedra s/nº, Zona Rural.  CEP 36.415-000 - CX Postal 101 - Congonhas, MG - Fone (31) 3749-1210 
 

 
 

6. CONCLUSÃO 

 

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

descaracterização da barragem B4 até o mês de maio de 2022, conforme compromisso da 

CSN Mineração firmado no TAC. Vale ressaltar que a obra do canal de cintura se encontra 

em andamento, conforme observado no cronograma apresentado anteriormente. Sendo 

assim, a conclusão das obras de descaracterização da barragem B4 está prevista para 

agosto de 2028. 

Sendo o que cumpria para o momento, a CSN Mineração permanece à disposição para os 

esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. 

 

 

Congonhas, 23 de maio de 2022. 

 

_______________________________________ 

Abrahão Paulo de Albuquerque Darowish 

Responsável pela execução da obra do canal de cintura 

 

 

 

_____________________________________________ 

Michel M. M. Fontes 

Responsável pelo projeto de descaracterização 

_______________________________________________ 

Enéas Garcia Diniz 

Responsável pelo empreendimento 
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