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RESUMO 

 

Apresentam-se os resultados da avaliação realizada acerca das condições gerais de 

integridade e de gestão de riscos ao longo dos 529 km do mineroduto do Sistema 

Minas-Rio da Anglo American - Minério de Ferro Brasil S.A., localizado entre os 

estados de MG e RJ, com detalhes no trecho de 33 km situado na região dos 

municípios de Santo Antonio do Grama e Pedra Bonita, ambos em MG. O trecho em 

questão está situado entre a Estação de Bombeamento EB-2 (km 247) e o Ponto de 

Monitoramento de Pressão PMS-5 (km 280). Os trabalhos foram realizados em 

atendimento ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta Preliminar e 

Parcial firmado em 11/05/2018 pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais 

(MPMG) e a Anglo American - Minério de Ferro Brasil S.A, tendo o IPT como 

Interveniente. A assinatura do Termo de Compromisso foi motivada pelos dois eventos 

de vazamento que ocorreram no mineroduto nos dias 12 e 29/03/2018 na região de 

Santo Antonio do Grama, os quais levaram à suspensão das operações do 

empreendimento desde então. As atividades constituem a Etapa 1 da avaliação e os 

resultados obtidos estão subdivididos em quatro linhas de trabalho: avaliação das 

condições intrínsecas de integridade do mineroduto; avaliação dos aspectos hidráulicos 

operacionais do mineroduto; avaliação dos aspectos geológico-geotécnicos ao longo 

da faixa de domínio do mineroduto; e avaliação das atividades de gestão de risco 

associadas à operação do mineroduto. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este Parecer Técnico apresenta os resultados da avaliação realizada pelo 

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT) acerca das 

condições gerais de integridade e de gestão de riscos ao longo dos 529 km do 

mineroduto do Sistema Minas-Rio da Anglo American - Minério de Ferro Brasil S.A., 

localizado entre os estados de MG e RJ, com detalhes no trecho de 33 km situado na 

região dos municípios de Santo Antonio do Grama e Pedra Bonita, ambos em MG. O 

trecho em questão está situado entre a Estação de Bombeamento EB-2 (km 247) e o 

Ponto de Monitoramento de Pressão PMS-5 (km 280). 

Os trabalhos do IPT foram realizados em atendimento ao Termo de 

Compromisso de Ajustamento de Conduta Preliminar e Parcial firmado em 11/05/2018 

pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG) e a Anglo American - 

Minério de Ferro Brasil S.A, tendo o IPT como Interveniente. A assinatura do Termo de 

Compromisso foi motivada pelos dois eventos de vazamento de polpa (água + sólidos) 

que ocorreram no mineroduto nos dias 12 e 29/03/2018 na região de Santo Antonio do 

Grama, os quais levaram à suspensão das operações do empreendimento desde 

então. 

O objeto do Termo de Compromisso é a realização de auditoria ambiental 

independente sobre os seguintes tópicos: 

(I) as causas dos rompimentos e a dinâmica dos processos e condições de 

operação e de manutenção dos equipamentos e dos sistemas de controle de 

poluição, com a avaliação das condições de integridade do mineroduto do 

Sistema Minas-Rio, tanto internamente quanto externamente às estruturas 

instaladas, bem em suas imediações, ao longo da faixa de domínio e em toda 

sua extensão de 529 km, desde a mina do Sapo em Conceição do Mato 

Dentro/MG e o terminal marítimo situado em Porto do Açu/RJ; e 

(II) avaliação de riscos de acidentes e dos planos de contingências para proteção 

dos trabalhadores e da população situada na área de influência, bem como, 

quando necessário, recomendações para a capacitação dos responsáveis 

pela operação e manutenção dos sistemas, instalações e equipamentos de 
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proteção do meio ambiente e da saúde dos trabalhadores, visando à 

prevenção de novos danos ambientais e à reparação de danos consumados, 

nos termos dos § 21 e 3°doart. 225 da CF/1988 e parágrafo 1°do art. 14 da 

Lei 6.938/1981. 

O referido Termo de Compromisso prevê que os trabalhos do IPT sejam 

realizados em duas etapas, resumidas a seguir: Etapa 1, com prazo de seis meses, 

para levantamento das condições gerais do mineroduto; e Etapa 2, também com prazo 

previsto de seis meses, podendo ser revisto, a contar da conclusão da Etapa 1, para 

avaliar, se necessário, aspectos relacionados à gestão de risco e externalidades, 

constantes do item II do objeto mencionado. 

O Termo de Compromisso estabelece, ainda, que a retomada das operações do 

mineroduto não está condicionada à conclusão da Etapa 2 pelo IPT, bem como que a 

análise das consequências e respectivas medidas de recuperação empreendidas pela 

Anglo American em relação aos vazamentos ocorridos em março de 2018 serão objeto 

de outra auditoria, a qual não está a cargo do IPT, razão pela qual esses temas não se 

encontram abordados no presente Parecer Técnico. 

Para a execução dos trabalhos da Etapa 1, o IPT emitiu a Proposta 804.300/18 

em 13/06/2018, que resultou posteriormente na assinatura de Contrato entre o IPT e a 

Anglo American, em 05/07/2018. Dessa forma, o presente Parecer Técnico 

corresponde aos trabalhos executados pelo IPT na Etapa 1 prevista no Termo de 

Compromisso. A Etapa 2 deverá ser realizada pelo IPT na sequência dos trabalhos de 

avaliação. 

Na Etapa 1, focalizou-se, em especial, o citado trecho de 33 km do mineroduto, 

situado entre a EB-2 (km 247) e o PMS-5 (km 280), considerado pela Anglo American 

como relativamente mais crítico em termos operacionais e no qual ocorreram os dois 

vazamentos de polpa registrados em março de 2018. 

Os trabalhos de avaliação na Etapa 1 foram executados por equipes integrantes 

de diversos laboratórios e seções técnicas do IPT, envolvendo principalmente o Centro 

de Tecnologias Geoambientais (CTGeo), Centro de Tecnologia de Obras de 

lnfraestrutura (CTObras), Centro de Tecnologia em Metalurgia e Materiais (CTMM) e 

Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluidos (CTMetro). 
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2. OBJETIVOS 

O objetivo geral dos trabalhos realizados pelo IPT no âmbito da Etapa 1, prevista 

no referido Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta Preliminar e Parcial e 

na Proposta IPT 804.300/18, é o de avaliar as condições gerais do mineroduto do 

Sistema Minas-Rio ao longo de seus 529 km de extensão, com detalhes no trecho de 

33 km situado entre a EB-2 (km 247) e o PMS-5 (km 280). 

Os objetivos específicos compreendem, igualmente de maneira geral e ao longo 

dos 529 km de extensão do mineroduto, com detalhes no trecho de 33 km situado entre 

a EB-2 (km 247) e o PMS-5 (km 280), os seguintes: 

● avaliar as condições internas e externas de integridade; 

● avaliar aspectos hidráulicos operacionais; 

● avaliar aspectos geológico-geotécnicos ao longo da faixa de domínio; e 

● avaliar a gestão de risco no mineroduto. 

3. BREVE HISTÓRICO 

De acordo com informações da Anglo American, o mineroduto do Sistema 

Minas-Rio apresentou um primeiro vazamento em 12/3/2018, próximo a EB-2, em um 

ponto na área rural do município de Santo Antônio do Grama/MG. Na ocasião, houve 

vazamento de cerca de 318 toneladas de sólidos em um dos córregos da região, o 

ribeirão Santo Antônio. Um segundo evento ocorreu em 29/3/2018, também próximo à 

EB-2, igualmente em Santo Antônio do Grama/MG e no mesmo ribeirão, com 

vazamento de 174 toneladas de sólidos. 

Esses fatos motivaram a solicitação encaminhada ao IPT pelo MPMG e, nos 

dias 4 e 5/5/2018, após contatos prévios com representantes da Anglo American, bem 

como com os coordenadores do MPMG, uma equipe técnica composta por seis 

pesquisadores do IPT esteve em visita técnica ao local da EB-2 e aos pontos dos dois 

vazamentos citados, ocasião em que foram coletados subsídios para a elaboração da 

Proposta 804.300/18, emitida em 13/06/2018. 

De modo a atender o referido Termo de Compromisso, o IPT conduziu estudos e 

avaliações técnicas que se encontram detalhados no item 6 deste Parecer Técnico, em 

conformidade ao objeto firmado entre as partes envolvidas. Foram estudados diversos 
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aspectos relacionados à integridade do mineroduto, tanto internamente quanto 

externamente, utilizando-se dados primários produzidos pelo IPT, bem como dados 

secundários validados pelo Instituto e, também, dados disponibilizados ou produzidos 

pela Anglo American e/ou terceiros. 

As atividades realizadas pelo IPT na Etapa 1 foram subdividas em quatro linhas 

de trabalho, para fins de avaliação técnica, sendo elas: avaliação das condições 

intrínsecas de integridade do mineroduto; avaliação dos aspectos hidráulicos 

operacionais do mineroduto; avaliação dos aspectos geológico-geotécnicos ao longo 

da faixa de domínio do mineroduto; e avaliação das atividades de gestão de risco 

associadas à operação do mineroduto. 

4. CONCEITOS TEÓRICOS 

Apresentam-se, a seguir, alguns dos conceitos básicos que nortearam a 

realização dos trabalhos de avaliação por parte do IPT, particularmente no que diz 

respeito ao entendimento de gestão de riscos e termos correlatos. 

4.1. Gestão de Riscos 

Os desastres naturais e tecnológicos têm afetado cada vez mais vários países 

no mundo, e o Brasil não está imune a esses eventos. As sociedades em todo o mundo 

vivem constantemente sob o impacto das mais variadas ameaças, sejam elas as 

naturais (como os deslizamentos, por exemplo), as tecnológicas (por exemplo, o 

transporte de cargas perigosas), e mesmo os sociais (o terrorismo, por exemplo). Uma 

lista com as ameaças que podem afetar as populações humanas seria tão extensa 

quanto é complexa a vida nas sociedades contemporâneas. 

A preocupação mundial com essa questão se expressa claramente nos temas 

das duas últimas conferências mundiais de desastres patrocinadas pela Organização 

das Nações Unidas (ONU). A 2ª Conferência Mundial de Redução de Riscos de 

Desastres, em Hyogo (Japão), em 2005, teve como foco a redução dos desastres, e a 

3ª Conferência, em Sendai (Japão), em 2015, centrou suas atenções e decisões na 

gestão de riscos.  

O Banco Mundial sugere trabalhar com três linhas, ou pilares de gestão de 

riscos: (1) conhecimento do risco; (2) redução do risco e; (3) manejo do desastre, 
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conforme pode ser visto na Figura 1. Por se tratar de um tema transversal, fica claro 

que a coordenação de um plano de gestão de riscos não pode ficar a cargo de uma 

área específica dentro da estrutura administrativa, mas deve estar sob a égide do 

organizador e gerente do sistema, em estreita colaboração com toda a estrutura 

organizacional e administrativa, definindo a construção de estratégias, planejamento 

das ações, metas e prazos. 

 

Figura 1 – A gestão de riscos e suas linhas ou pilares de ação, conforme proposta do Banco 
Mundial. 

 

O Office of the United Nations Disasters Relief Co-Ordinator - UNDRO (1991), 

órgão das Nações Unidas que atua na prevenção de acidentes naturais e tecnológicos, 

bem como na prestação de socorro aos países nos quais são registrados esses tipos 

de acidentes, pauta sua atuação em um modelo de abordagem composto pelas 

seguintes etapas: 

a) identificação dos riscos; 

b) análise (ou avaliação) de risco; 

c) medidas de prevenção de acidentes; 

d) planejamento para situações de emergência; e 

e) informações públicas e treinamento. 

A sequência dessas etapas reflete o fundamento básico de atuação em gestão 

de risco, qual seja a busca de elementos técnico-científicos que fundamentem a 
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previsão de acidentes e desastres, objetivando subsidiar a necessária prevenção e 

preparação para esses eventos.  

Este trabalho se concentra na fase inicial de identificação e análise de risco, 

tanto internamente quanto externamente às estruturas instaladas, ao longo da faixa de 

domínio, bem como em suas imediações. 

4.2. Conceitos básicos 

Existem vários conceitos que são utilizados no tema da gestão de riscos. É 

importante que essas definições sejam explicitadas e entendidas para que as ações 

definidas correspondam às ideias e decisões dos gestores de risco. Assim, seguem as 

definições de conceitos utilizadas neste trabalho, Quadro 1, a partir do proposto pela 

International Strategy for Disaster Reduction – UNISDR (2009). Acrescenta-se o uso do 

termo “ocorrência”, bastante utilizado pelos sistemas de emergência, com o significado 

de evento com ou sem consequências. 

Conceito / Termo Definição 

Acidente 
Evento definido, ou sequência de eventos fortuitos e não planejados, que dão 
origem a consequência específica e indesejada. 

Ameaça 
Fenômeno ou processo natural ou antrópico com potencialidade de causar um 
dano. 

Capacidade de 
resposta 

Conjunto de ações ou meios que uma comunidade ou indivíduo possui para 
responder a um desastre. 

Cenário de risco Situação hipotética de ocorrência de acidentes ou desastres. 

Dano 
Medida da perda humana, material ou ambiental, física ou funcional, resultante 
da ação de uma ameaça sobre um meio exposto. 

Desastre 

Uma ruptura grave do funcionamento de uma comunidade ou uma sociedade 
envolvendo seres humanos, materiais, prejuízos econômicos ou ambientais e 
impactos, o que excede a capacitade da comunidade afetada de lidar com o 
problema através de seus próprios recursos. 

Exposição Medida da vulnerabilidade frente a uma ameaça. 

Gestão de risco 

Processo social e político através do qual governo e sociedade buscam 
controlar os processos geradores de risco ou diminuir o risco existente com a 
intenção de fortalecer os processos de desenvolvimento sustentável e a 
segurança integral da população. Envolve o planejamento, a execução e a 
avaliação permanente de políticas, programas e projetos para tais fins. 

Mitigação 
Conjunto de ações destinadas a áreas onde o risco encontra-se instalado e que 
podem ser minimizados através de intervenções estruturantes e de redução da 
vulnerabilidade, tornando a ocupação mais segura. 

Perigo 
Condição na qual existe potencial de dano a ser causado por ameaça afetando 
o meio exposto. 

continua... 
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Conceito / Termo Definição 

Preparação 
Conjunto de ações desenvolvidas pela comunidade e pelas instituições 
governamentais e não governamentais, para minimizar os danos causados 
pelos desastres e otimizar as ações de resposta e de reconstrução. 

Prevenção 
Conjunto de ações direcionadas ao planejamento, monitoramento e controle da 
ocupação territorial e do uso do solo, evitando desse modo que venham a surgir 
situações de riscos. 

Processo 
Fenômeno natural ou antrópico caracterizado e delimitado no espaço e no 
tempo. 

Recuperação 
Conjunto de ações destinadas ao restabelecimento das condições de 
normalidade em uma área afetada por acidente ou desastre. 

Resiliência 
Capacidade de resistir, absorver e se recuperar de forma eficiente dos efeitos 
de um desastre. 

Resposta 

Conjunto de ações desenvolvidas imediatamente após a ocorrência do acidente 
ou desastre, caracterizadas por atividades de socorro e de assistência às 
vítimas e reabilitação do cenário de acidente ou desastre, objetivando o 
restabelecimento das condições de normalidade. 

Risco 
Probabilidade (ou medida da incerteza) da ocorrência de uma ameaça 
delimitada no tempo e espaço e os danos que poderão ocorrer sobre um meio 
exposto. 

Sistema de alarme 
Conjunto de recursos para informar a comunidade sobre a ocorrência iminente 
de um evento danoso a partir de resultado do sistema de alerta. 

Sistema de alerta 

Conjunto de capacidades necessárias para produzir e divulgar informações de 
alerta em tempo hábil para permitir que indivíduos, comunidades e 
organizações ameaçadas por um perigo, possam se preparar e agir de forma 
adequada e com tempo suficiente para reduzir a possibilidade de dano ou 
perda. 

Suscetibilidade 
Indica a potencialidade de ocorrência de processos naturais e induzidos 
delimitados no espaço e no tempo. 

Vulnerabilidade 

Conjunto de fatores físicos, sociais, ambientais, econômicos e institucionais que 
condiciona a magnitude do dano sobre um determinado meio exposto a uma 
determinada ameaça delimitada no espaço e no tempo. Corresponde à 
predisposição a sofrer danos ou perdas. 

Quadro 1 - Definições de conceitos utilizadas neste trabalho. A partir do proposto pela 
International Strategy for Disaster Reduction – UNISDR (2009). 
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Definir risco não requer complexidade intelectual no meio científico. A despeito 

da grande quantidade de discussões que cercam o assunto, existem certas 

características comuns a qualquer conceito adotado, de modo que é bastante simples 

encontrar a mesma equação em praticamente toda a literatura especializada. 

O risco pode ser definido como uma grandeza simultaneamente proporcional à 

probabilidade de ocorrência de um evento danoso e às dimensões dos danos 

potenciais, ou seja: 

Quanto maior for a probabilidade de ocorrência de um evento danoso, maior 

será o risco; e 

Quanto maior for a gravidade do evento danoso, maior será o risco. 

Matematicamente, essa definição de risco é normalmente expressa como sendo: 

 

 

 

Onde: 

R = Risco 

P(evento danoso) = Probabilidade de ocorrência de evento danoso 

G(evento danoso) = Gravidade potencial de evento danoso 

 

Na prática isso significa que, ao avaliar riscos, um técnico considera 

simultaneamente essas duas grandezas relativas ao evento que se deseja manter sob 

controle (probabilidade e gravidade). 

Na área de riscos ocupacionais, por exemplo, eventos de alta probabilidade de 

ocorrência, tais como quedas, cortes e arranhões não são considerados graves, mas a 

maioria das empresas trata da busca de soluções para evitar esse tipo de acidente 

devido a sua alta incidência. Ainda que as consequências decorrentes desse tipo de 

acidente sejam de menor porte, boa parte dos atendimentos hospitalares e dos 

afastamentos do trabalho são consequências desse tipo de acidente. Nesse sentido, 

diz-se que quedas, cortes e arranhões são eventos de alto risco por serem corriqueiros. 
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Eventos raros também podem ser de alto risco, quando suas consequências 

possam ser potencialmente mais graves, como ocorre em explosões, incêndios, 

grandes quedas e outros tipos de eventos. Esses eventos também são considerados 

eventos de alto risco, não devido a sua alta probabilidade de ocorrência, mas sim ao 

tipo de consequências que podem resultar. 

Nesse contexto, restariam, então, as seguintes questões: onde se encontram os 

piores riscos? Seriam os acidentes de pequena gravidade, mas frequentes, ou aqueles 

situados entre os eventos raros, contudo graves? 

Não há uma resposta unívoca para essas perguntas, pois o risco possui caráter 

simultaneamente objetivo e subjetivo. O fator “probabilidade” do risco é quantificável, 

pois a probabilidade é objetiva, depende apenas do objeto (ou evento) que pode 

resultar em dano. O fator “gravidade” do risco torna-se quantificável, somente quando 

se define com clareza o sujeito submetido ao risco. 

A subjetividade da gravidade é frequentemente confundida com um caráter 

anedótico ou juízo de valor do avaliador, porém o caráter de subjetividade, não se 

refere à subjetividade do avaliador, mas sim à subjetividade do exposto ao risco, isto 

porque um mesmo evento implica em diferentes riscos para diferentes sujeitos. Desse 

modo, os potenciais danos ambientais podem ser melhor detalhados, ao se definir 

cenários de risco, associados aos elementos em risco. 

A Análise dos Cenários de Risco é uma ferramenta qualitativa que permite 

examinar o impacto de diferentes futuros, quando técnicas tradicionais de previsão 

analíticas ou estatísticas se mostram insuficientes para tal avaliação. Essa ferramenta 

auxilia na tomada de decisão em cenários plausíveis, simplificando uma quantidade 

elevada de informação num número limitado de possibilidades (Kretz e Gish, 2000). 

Para o reconhecimento das variáveis dos hipotéticos cenários de risco foi 

utilizada a ferramenta PHA – Preliminary Hazard Analysis (Análise Preliminar de 

Perigos ou Ameaças – APP), no intuito de identificar ameaças potenciais e seus 

cenários de risco à integridade do duto. 

A Análise Preliminar de Perigos (APP) deriva de ferramenta de Análise de Risco, 

destinada a identificar ameaças e seus cenários decorrentes, permitindo aos gestores 
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avaliar os riscos e dar respostas às possíveis emergências, a fim de reduzir ou eliminar 

os impactos associados. 

A APP se constitui, assim, como uma metodologia indutiva estruturada, 

desenvolvida para identificar os potenciais perigos decorrentes da instalação de novas 

unidades industriais e sistemas, ou da própria operação de uma planta industrial 

quando da ocorrência de modificações nas operações ou implantação de novas 

atividades (STEPHENSON, 2000).  

Este método propicia uma visão inicial dos perigos presentes no fluxo geral da 

operação. Ela fornece uma avaliação do perigo que é ampla, mas geralmente não 

profunda. A ideia-chave da APP é considerar o perigo inerente a todos os aspectos de 

uma operação. A APP ajuda a superar a tendência de concentrar-se imediatamente em 

um único aspecto do risco em uma operação, por vezes em detrimento da visão de 

questões mais graves no resto da operação (FAA, 2000). 

Apesar das ferramentas tradicionais e mais utilizadas na análise de riscos, como 

é o caso da APP, não obedecerem a critérios rígidos ou normas bem definidas para 

sua aplicação, constituindo-se na prática de uma definição da lógica envolvida no 

processo, alguns autores definiram modelos para sua utilização. 

Stephenson (2000) sugere que a APP seja aplicada em campo a partir de um 

formulário que contenha colunas identificando os seguintes aspectos: Evento Perigoso 

/ Fatores Causais / Efeitos no Sistema / RAC - Risk Assessment Code ou a avaliação 

do código de risco / Comentários. O autor define quais seriam os códigos de risco em 

função das Probabilidades e Severidades apuradas de forma qualitativa pelo analista 

de risco. 

FAA (2000) baseia a aplicação da APP em Análises Operacionais e Diagramas 

de Fluxo do processo em estudo, com a compreensão de cada evento e os demais 

perigos a partir dele. 

Nesse modelo, os analistas de riscos aplicam seus conhecimentos, baseando-se 

em informações de livros, normas e publicações de referência acerca do assunto 

analisado, além da consulta a especialistas. A amplitude do esforço é ditada por 

limitações de tempo e de recursos, e o grau de risco global envolvido na operação em 

análise. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a elaboração do presente Parecer Técnico foram adotados métodos e 

procedimentos metodológicos específicos em cada linha de trabalho, descritos no 

contexto destas linhas e/ou em seus apêndices correspondentes. 

Quanto aos procedimentos metodológicos adotados para a composição deste 

Parecer Técnico, unificando as linhas de trabalho e visando avaliar as condições de 

operação, integridade e segurança do mineroduto, optou-se pelo uso de ferramentas 

básicas de análise de riscos, de modo a evitar as limitações na escolha das 

abordagens, propiciando uma melhor compreensão das ameaças internas e externas 

ligadas ao mineroduto. 

No caso deste trabalho, os técnicos do IPT utilizaram como método de avaliação 

a Análise Preliminar de Perigos (APP) de forma adaptada, cada linha de trabalho tendo 

adotado procedimentos metodológicos específicos, conforme descrito em seus 

respectivos apêndices. 

Para identificar os cenários hipotéticos de risco e suas variáveis envolvidas, em 

cada uma das quatro linhas de trabalho adotadas, optou-se por visitar em campo a 

extensão de 33 km a partir da EB-2, entre os km 247 e km 280, além da análise de 

diversos documentos e informações fornecidas pela empresa, ou obtidas 

externamente, além de outras técnicas (ensaios de laboratório, etc),  listando as 

características do mineroduto ligadas a integridade, operação, ameaças internas e 

externas à faixa de domínio e gestão de riscos. 

Durante as visitas foram realizadas vistorias não padronizadas junto aos 

técnicos da Anglo American para melhor compreensão do processo, como sugere o 

método do FAA (2000). De forma análoga, foi pesquisada bibliografia específica sobre 

o assunto, bem como efetuada busca de informações adicionais na área de mineração 

e operação de dutos. 

Assim, foram identificadas, de forma qualitativa, durante as visitas a campo, as 

principais ameaças envolvidas, relacionadas a integridade do mineroduto, 

considerando-se também as possíveis vulnerabilidades presentes na área de risco 

como possíveis “alvos” de um fluxo descontrolado de energia. 

Estas observações partiram da análise dos eventos perigosos que pudessem 

ocorrer para ocasionar um possível cenário de rompimento/vazamento do mineroduto, 
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situações estas baseadas na experiência dos próprios técnicos do IPT em análise de 

riscos e especialistas em diversas áreas de atuação (dentro das quatro linhas de 

trabalho envolvidas), observando as ameaças críticas a retomada da operação e as 

menores quanto ações corretivas associadas, válidas para o escopo de análise de risco 

de 1 (um) ano, como previsto na Proposta Técnica IPT 804.300/18. 

Para efeito de controle destes eventos perigosos, os aspectos levantados foram 

confrontados com a gestão de riscos realizada pela Anglo American, em relação ao tipo 

de resposta frente a uma potencial ameaça. O Quadro 2 a seguir apresenta a estrutura 

básica da APP utilizada neste trabalho. 

Evento Principal Ameaças Identificadas Resposta 

Rompimento / Vazamento do 

Mineroduto 

Ameaças Críticas – potencial 

para ocasionar o evento 

principal em até 1 ano 

 

Ameaças Menores – potencial 

para ocasionar o evento 

principal em prazo superior a 1 

ano 

Ações preventivas e corretivas 

ou mitigadoras para 

controle/gestão das ameaças 

Quadro 2 – Estrutura básica da APP aplicada no presente trabalho. 

 

As atividades foram subdivididas em quatro linhas de trabalho, sendo elas: 

avaliação das condições intrínsecas de integridade do mineroduto, avaliação dos 

aspectos hidráulicos operacionais do mineroduto, avaliação dos aspectos geológico-

geotécnicos ao longo da faixa de domínio do mineroduto e avaliação das atividades de 

gestão de risco associadas à operação do mineroduto. Mesmo seguindo o método 

básico de APP aplicado neste trabalho, para cada atividade técnica foram adotados 

procedimentos metodológicos específicos e distintos para a identificação de ameaças, 

que serão descritos no item 6, a seguir. 

6. RESULTADOS OBTIDOS 

Os resultados das avaliações do IPT na Etapa 1 estão apresentados a seguir, de 

acordo com cada linha de trabalho. 
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6.1.  Avaliação das condições intrínsecas de integridade do mineroduto 

Este Capítulo do parecer técnico apresenta um resumo do estudo da análise de 

falha dos dois vazamentos, os resultados das inspeções preliminares de campo, 

avaliações de documentos disponibilizados pela Anglo American e avalia tecnicamente 

as medidas propostas pela empresa para mitigar as ameaças identificadas. As 

ameaças foram classificadas de acordo com o potencial causador de danos ao 

mineroduto (cenários de risco de vazamentos) dentro do prazo de análise deste 

trabalho (até 1 ano), caracterizando-as em: “Ameaças Críticas”, que demandam ações 

de curto prazo por apresentarem potencial para gerar cenários de vazamentos do duto; 

e “Ameaças Menores”, que demandam ações de médio a longo prazo, onde não são 

necessárias intervenções imediatas por envolverem questões de menor risco, quando 

considerado o prazo de 1 ano. 

As atividades relacionadas à Integridade do duto foram desenvolvidas pela 

equipe técnica do Laboratório de Corrosão e Proteção e apresentam-se a seguir: 

 avaliação das causas dos rompimentos em 12/3/2018 e 29/03/2018 – as 

causas do rompimento foram estudadas pelo Laboratório de Corrosão e Proteção 

do IPT e gerou o Relatório Técnico Nº 254 504-205 de 18 de outubro de 2018 que 

está apresentado no ANEXO I deste Relatório. Paralelamente, a Universidade 

Federal de Minas Gerais também desenvolveu estudos com o mesmo objetivo, 

mas os resultados obtidos pela equipe da UFMG não serão aqui comentados. 

Neste relatório, apresenta-se um resumo dos trechos considerados mais 

relevantes do relatório emitido pelo IPT. Informações detalhadas poderão ser 

consultadas no referido relatório, no ANEXO I; 

 materiais e processos de fabricação e construção – verificação da adequação 

dos materiais às especificações técnicas, incluindo composição química, 

propriedades mecânicas e processos de soldagem de fábrica, bem como da 

proteção das juntas de campo, procedimentos de operação e integridade dos 

dutos, condições de operação e dos resultados de inspeções e monitoramentos 

para toda a extensão do duto; 

 corrosão interna dos dutos – caracterização do processo corrosivo, efeito da 

água, influência eventual de microrganismos, medidas de controle, incluindo 

monitoramento da corrosão interna; 
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 corrosão externa dos dutos – análise do projeto de proteção catódica, dos 

relatórios de registros de potencial tubo-solo, da inspeção nos retificadores do 

sistema de proteção catódica; identificação de eventuais ameaças externas como 

fontes de interferência elétrica e verificação do revestimento nos trechos de 

afloramento; e 

 inspeção interna dos dutos – análises dos relatórios de PIGs instrumentados. A 

Anglo American contratou empresa especializada para fazer uma inspeção por 

meio de PIGs, incluindo de limpeza, geométrico, magnético e de ultrassom. Os 

resultados da inspeção de toda a extensão do duto foram encaminhados ao IPT 

para avaliação, ainda na forma de relatórios de anomalias críticas. Um relatório 

complementar contendo as anomalias menores será enviado posteriormente, 

após uma análise minuciosa por parte da empresa contratada, que deverá 

apontar se são ou não significativas. De qualquer maneira, considera-se que 

eventuais irregularidades que possam ser identificadas não demandariam ações 

distintas daquelas que já constam no Plano de integridade do mineroduto. 

6.1.1. Resumo do estudo das causas dos rompimentos 

Ocorreram dois vazamentos de polpa no mineroduto em Santo Antônio do 

Grama, MG: o primeiro no dia 12/03/2018 e outro em 29/03/2018, ambos 

imediatamente após a EB-2. O mineroduto possui 529 km de extensão e liga a mina de 

Conceição do Mato Dentro, MG, ao Porto de Açu no estado do Rio de Janeiro. A 

Figura 2 ilustra o trajeto do mineroduto entre os dois estados. Trata-se do maior 

mineroduto em operação no mundo, com capacidade para transportar 26,5 milhões de 

toneladas de minério de ferro por ano. 
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Figura 2– Trajeto do mineroduto Minas-Rio. Fonte: Anglo American. 

 

O mineroduto consiste em uma tubulação de aço API 5L X70, através do qual é 

bombeada a polpa constituída de cerca de 68 % em peso de finos de minério de ferro 

que, por sua vez, consiste de uma mistura de óxidos de ferro (predominantemente 

Fe2O3) com silicatos e cerca de 32 % de água. De acordo com informações da Anglo 

American, juntamente com a água, adiciona-se uma solução 80 ppm de bissulfito de 

sódio na EB-1 e 30 ppm na EB-2 como sequestrante de oxigênio para reduzir as taxas 

de corrosão das paredes internas dos tubos. O pH da polpa é controlado e mantido por 

volta de 11,5. 

Segundo informações fornecidas pela Anglo American, o mineroduto foi 

construído com tubos soldados de aço API 5L:2007 classe X70M com nível de 

especificação de produto 2 (PSL 2). Os tubos foram produzidos com 12 metros de 

comprimento e com diâmetros e espessuras de parede variados. Em toda a extensão 

do mineroduto foram utilizados cerca de quarenta e quatro mil tubos soldados. Destes, 

518 km foram fornecidos pela Confab Brasil e 11 km pela Panyu Chu Kong (PCK) Steel 

Pipe Co., China. 

EB1 
km 0 

EB2 
km 240 
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Os tubos possuem solda longitudinal com junta do tipo duplo V realizada parte 

pelo processo de arco submerso (SAW) e parte por resistência elétrica (ERW). A 

soldagem circunferencial para união de tubos foi realizada em campo pelo processo 

MAG e junta em único V. 

Externamente, os tubos são revestidos com polietileno tripla camada (P3L) e 

possuem um sistema de proteção catódica com oito leitos de anodo e oito retificadores. 

As juntas de campo são protegidas com manta termo contrátil. 

Os dois vazamentos ocorreram próximos à estação de bombas EB-2, no trecho 

com tubos produzidos pela Panyu Chu Kong (PCK) Steel Pipe C. As imagens da 

Figura 3 e Figura 4 mostram segmentos dos tubos onde ocorreram os vazamentos. 

 

Figura 3 – Vista geral e detalhe do local do primeiro vazamento de polpa ocorrido em 
12/03/2018. 
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Figura 4 – Vista geral e detalhe do local do segundo vazamento de polpa 
ocorrido em 29/03/2018. 

 

Foram fornecidas amostras extraídas dos tubos que sofreram o primeiro e o 

segundo vazamentos, produzidos pela PCK China, e de um tubo sem trincas fabricado 

pela CONFAB, Brasil, instalado próximo ao local dos vazamentos. 

Foram realizadas avaliações visuais, análises químicas, ensaios de tração, 

ensaios Charpy, ensaios de CTOD, exames macrográficos na solda longitudinal e 

exames micrográficos no metal de base, na solda e na ZTA (zona termicamente 

afetada). Também foram realizados ensaios de dureza Vickers no metal de base, 

mapeamento de dureza na solda longitudinal e ensaios de partículas magnéticas. 

A avaliação visual constatou um intenso processo de corrosão que pode ter sido 

determinante para a nucleação das trincas. Para caracterizar o processo corrosivo, 

foram realizados os seguintes ensaios: 

● ensaios eletroquímicos para determinação da corrente galvânica (ZRA) gerada 

entre o metal de solda (MS) e o conjunto metal de base/zona termicamente 

afetada (MB/ZTA). Por meio deste ensaio, pode-se determinar as regiões 

anódicas e catódicas. Também foi registrado o potencial de circuito aberto (PCA) 

dos sistemas MS_polpa e MB+ZTA_polpa, para identificar o caráter anódico e 

catódico dos pares formados; 
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● ensaios de imersão de corpos de prova de aço-carbono na água utilizada para 

preparação da polpa do minério. Foram realizados ensaios com corpos de prova 

com junta soldada e com corpos de prova de metal de solda (MS) ou de metal de 

base (MB). A avaliação da corrosividade da água foi expressa como taxa de 

corrosão uniforme (perda de massa) e taxa de corrosão localizada (profundidade 

de pite); e 

● análises microbiológicas para identificação e quantificação de bactérias redutoras 

de sulfato mesófilas (BRS), bactérias anaeróbias heterotróficas totais e bactérias 

precipitantes de ferro (BPF). 

 

Principais resultados 

Os resultados das análises químicas mostraram que a composição do aço 

atende a todos os requisitos estabelecidos pela API 5L para o aço grau 70 PSL 2. 

Os resultados dos ensaios de tração e dos ensaios Charpy indicam que as 

amostras ensaiadas atendem aos requisitos especificados de propriedades mecânicas. 

Embora a API 5L não especifique requisitos de CTOD para este tipo de aço, 

foram conduzidos ensaios na temperatura ambiente e objetivaram avaliar a tenacidade 

à fratura do material e de sua solda. O material apresenta tenacidade muito alta, 

compatível com materiais para este tipo de aplicação que atende a característica 

desejada: leak before fracture. 

As macroestruturas características da solda longitudinal dos tubos fabricados 

pela PCK/China e pela Confab/Brasil são muito similares: A soldagem envolveu dois 

passes: o primeiro pelo lado interno e o segundo pelo lado externo. 

A microestrutura do metal de base (MB) da amostra PCK/China é constituída por 

matriz ferrítica e dispersão de carbonetos finos, característica de aço com baixo teor de 

carbono. O tamanho de grão é inferior a 10 mm e é característico de aços API de maior 

grau de resistência. Nestes aços, o mecanismo principal de endurecimento é o 

refinamento do tamanho dos grãos. 
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A microestrutura do metal de base do tubo fabricado pela Confab/Brasil é 

constituída por matriz ferrítica, perlita fina em bandas e dispersão de carbonetos. A 

microestrutura do metal de solda é constituída por ferrita acicular e carbonetos 

dispersos pela matriz. Ela é muito similar à microestrutura observada na amostra do 

tubo da PCK: microestrutura de matriz ferrítica e dispersão de carbonetos finos. 

A Figura 5 apresenta detalhes da superfície externa de um trecho de 

vazamento. Nesta fica evidente que não há corrosão do lado externo dos dutos. As 

superfícies internas dessas amostras são apresentadas na Figura 6 e evidenciam 

corrosão generalizada, com formação de pequenos alvéolos em toda a superfície, 

tanto na região de metal de base como na região de solda. Na Figura 7, pode-se 

observar um ataque mais intenso na interface entre o metal de base (MB) e a solda 

(MS) com formação de valas. 

 

 

Figura 5 – Imagens com detalhes da superfície externa de um trecho do primeiro 
vazamento. 
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Figura 6 – Imagens com detalhes da superfície interna do trecho do primeiro vazamento. 
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Figura 7 – Imagem com detalhes da superfície interna de um trecho rompido, após remoção 
dos produtos de corrosão. Nota-se a formação de duas valas nas interfaces entre o metal de 
base e a solda. Nestas é possível observar trincas descontínuas. 

 

 

A Figura 8 apresenta o aspecto geral das trincas, após inspeção por partículas 

magnéticas fluorescentes. Observam-se trincas descontínuas na região das valas 

formadas entre o metal de base e a solda. 

  

Trincas 
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Figura 8 – Imagem na qual se notam trincas descontínuas nas valas do lado interno 
do duto. 

 

 

Exames macro e microfractográficos foram conduzidos na superfície de trincas. 

As imagens da Figura 9 e Figura 10 evidenciam que nesta amostra a trinca tinha 

profundidade de cerca de 2 mm. Também é possivel observar a presença de degraus e 

de marcas de praia, além de óxidos na superfície de fratura. Os degraus foram 

formados pela nucleação de múltiplas trincas em planos relativamente paralelos. Com 

a propagação, estas trincas tendem a se unir e a formar um único plano, deixando os 

degraus próximos à região de nucleação. As marcas de praia oxidadas são 

características de um processo de corrosão-fadiga. 

  



 
Parecer Técnico no 21.079-301 - 23/224 

 (A) 

  

  

 



 
Parecer Técnico no 21.079-301 - 24/224 

   

  

  

Figura 9 – (A) Aspecto geral de região de 
vala. Detalhes microfractográficos das 
superfícies de fratura resultantes da abertura 
das trincas mostradas em (A). As setas em 
amarelo indicam a direção da propagação. 
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Figura 10 – Aspecto microfractográfico de 
uma das superfícies de fratura de trinca. 
MEV. Observam-se claramente degraus e 
marcas de praia. As setas em amarelo 
indicam a direção de propagação. 

 

Uma das superfícies de fratura da trinca é apresentada na Figura 11. Observa-

se a presença de marcas de praia cuja orientação indica que a trinca foi nucleada em 

um pite. Nesta amostra, o exame da superfície de fratura e as análises por EDS foram 

realizadas após corte a seco e sem quaisquer procedimentos de limpeza, de modo a 

conservar os produtos de corrosão no interior da trinca. 
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Figura 11 – Aspecto microfractográfico de 
uma das superfícies de fratura de trinca. As 
imagens ilustram marcas de praia, cuja 
orientação indica que a trinca foi nucleada em 
um pite. As setas em amarelo indicam a 
direção de propagação. MEV.  
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A Figura 12 ilustra uma das superfícies de fratura resultantes da abertura de 

uma das trincas, observada em estereomicroscópio. É possivel observar que as 

superfícies da trinca apresentam oxidação, caracterizada pela coloração avermelhada. 

A profundidade máxima da trinca fotografada atingiu cerca de 7 mm. 

  

 

Figura 12 – Aspecto microfractográfico de uma das 
superfícies de fratura de trinca. As setas em amarelo indicam 
a direção de propagação da trinca. 
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Ensaios eletroquímicos 

Foram realizados registros de corrente galvânica ao longo do tempo, para o par 

MB_ZTA x MS em meio de polpa e, também, registros do potencial de circuito aberto 

versus tempo, para os mesmos pares galvânicos. Os resultados indicaram que não 

havia um comportamento bem definido: ora o MB_ZTA comportava-se como anodo e o 

MS como catodo, ora ocorria o contrário e, após algum tempo, observa-se uma 

tendência de estabilização com a corrente tendendo a zero, o que significa que as duas 

regiões apresentam comportamento eletroquímico equivalente. Este resultado está 

perfeitamente coerente com o aspecto da superfície interna que apresenta intensa 

corrosão tanto de MB quanto de MS. Os potenciais de circuito aberto dos dois sistemas 

(MB_ZTA em polpa e MS em polpa) são muito próximos indicando, também aqui, que 

os materiais podem ser considerados similares do ponto de vista do comportamento 

eletroquímico. 

Ensaios de imersão 

Os ensaios de imersão em águas naturais, de maneira geral, têm duração mínima 

de 30 dias. No entanto, como o prazo acordado para a realização deste trabalho era muito 

curto, a duração foi de apenas 12 dias para corpos de prova de junta soldada e de 18 dias 

para corpos de prova de MB e de MS. A avaliação foi realizada por meio de exame visual, 

em lupa estereoscópica e em microscópio de foco infinito (IFM). Apesar do tempo de 

ensaio ter sido curto, foi possível constatar intensa corrosão localizada no corpo de prova 

de junta soldada e, com maior intensidade, na ZTA em comparação com MS e MB, 

indicando que há tendência de corrosão preferencial na ZTA. 

Análise microbiológica 

O crescimento microbiano de bactérias anaeróbias e de bactérias redutoras do 

íon sulfato (BRS) foi avaliado após 4, 6, 14 e 28 dias e das bactérias precipitantes de 

ferro (BPF) após 10 dias de ensaio. Os resultados não indicaram crescimento destes 

microrganismos. No entanto, a avaliação visual da superfície interna dos segmentos de 

tubo enviados para estudo mostrou que a morfologia do ataque apresentava 

características de corrosão microbiológica. Como as amostras não foram coletadas 

com esse objetivo e, portanto, não foram adequadamente preservadas, é possível que 
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não fossem mais representativas para isolamento da microbiota de interesse. 

Posteriormente, a Anglo American solicitou novas análises e se confirmou que, de fato, 

havia concentrações importantes de vários tipos de bactérias. 

Conclusões do relatório da análise das falhas 

De acordo com o Relatório Técnico IPT Nº 154 504-201 apresentado no 

ANEXO I, as duas falhas ocorreram na região de alta pressão, após a estação de 

bombas EB-2, e estavam associadas à solda longitudinal de tubos PCK de fabricação 

chinesa. Os resultados das análises químicas e dos ensaios mecânicos demonstraram 

que o tubo PCK que sofreu o primeiro vazamento atendeu a todos os requisitos de 

composição química e de propriedades mecânicas estabelecidos pela API 5L para aço 

grau X70M com nível de especificação de produto 2 (PSL 2). As amostras extraídas de 

tubos sem uso fabricados pela PCK/China e pela Confab/Brasil também atenderam a 

todos os requisitos de composição química e de propriedades mecânicas estabelecidos 

pela API 5L para aço grau X70M com nível de especificação de produto 2 (PSL 2). Os 

resultados dos ensaios Charpy e de CTOD demonstraram que a tenacidade do metal 

de base (MB) e da solda (MB) dos tubos fabricados pela PCK e pela Confab são 

elevadas e atendem o critério de projeto denominado “vaza antes de fraturar” do inglês 

“leak before fracture”. Os ensaios de dureza Vickers HV10 evidenciaram que as zonas 

termicamente afetadas (ZTAs) das amostras de fabricação PCK, apresentaram durezas 

menores que as do metal de base (MB) e que as do metal de solda (MS). Na amostra 

fabricada pela Confab, a ZTA apresentou dureza estatisticamente igual à do metal de 

base (MB). As durezas das zonas afetadas termicamente (ZTA) das amostras extraídas 

de tubos PCK e do tubo Confab são estatisticamente iguais e apresentaram média de 

215 HV. Os exames fractográficos mostraram que as trincas nuclearam em “valas” 

formadas na ZTA das soldas longitudinais e sua propagação foi por corrosão-fadiga do 

lado interno para o lado externo do tubo. Os ensaios mostraram a ocorrência de 

corrosão nas três regiões (MB, MS e ZTA) tendo sido de maior intensidade na ZTA da 

solda longitudinal. Isto tanto em amostras extraídas de tubos PCK como Confab. Os 

resultados que contribuíram, de forma individual ou combinada, para a falha prematura 

do mineroduto foram: alta corrosividade da água utilizada no bombeio e corrosão 

preferencial da ZTA da solda longitudinal que promoveu a formação de “valas” que 
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podem ter atuado como concentradoras de tensão. Outros fatores, apresentados no 

seminário realizado em Belo Horizonte sobre o assunto nos dias 18 e 19 de setembro 

de 2018, que também podem ter influenciado os eventos de falha foram: ciclos de 

pressão mais elevados em termos de amplitude de tensão e frequência e tensões 

residuais de tração na região da solda longitudinal de tubos fabricados pela PCK. 

6.1.2. Integridade – trincas e descontinuidades correlatas 

Como já ressaltado no item anterior, os resultados das análises realizadas pelo 

IPT, emitidos no Relatório Técnico nº 154 504-205 do IPT (ANEXO I), referente à 

análise das falhas ocorridas no mineroduto da Anglo American, em Santo Antônio do 

Grama, MG nos dias 12/03/2018 e outro em 29/03/2018, permitiram concluir que os 

vazamentos de polpa no mineroduto Minas-Rio, que ocorreram após 3,5 anos de seu 

comissionamento, foram resultantes de um fenômeno denominado corrosão-fadiga. As 

duas falhas ocorreram numa região de alta pressão do mineroduto, após a estação de 

bombas EB-2, e estavam associadas à solda longitudinal de tubos PCK de fabricação 

chinesa. Não foram constatados desvios nas composições químicas, nem nas 

propriedades mecânicas dos tubos que sofreram as falhas que resultaram nos dois 

vazamentos mencionados. Os materiais de ambos os tubos atenderam aos requisitos 

estabelecidos pela norma API 5L para aço grau X70M com nível de especificação de 

produto PSL 2, que foi o adotado no projeto do mineroduto. 

Os dois vazamentos foram resultantes de um processo progressivo de ruptura 

do material, conhecido como fadiga, que consiste da iniciação de trincas de dimensões 

muito pequenas, ao qual estão submetidas estruturas sujeitas a tensões alternadas, ou 

pulsantes. A etapa de iniciação da fadiga normalmente é favorecida pela presença de 

concentração de tensões causada por detalhes geométricos da estrutura metálica, tais 

como mudanças de espessura, cantos vivos, entalhes e outros, que podem ser 

inerentes à própria estrutura metálica, ou que podem ser adquiridos com o tempo. No 

caso das trincas de fadiga observadas em amostras extraídas dos tubos que causaram 

os vazamentos, a iniciação de todas das trincas ocorreu onde já há, intrinsecamente, a 

concentração de tensões em consequência da mudança de espessura (reforço da 

solda). Adicionalmente esta concentração de tensões foi aumentada pela corrosão 
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localizada que ocorreu ao longo da zona termicamente afetada da solda (ZTA) 

longitudinal, criando regiões propícias para a nucleação e crescimento da trinca, de 

modo que, o processo de iniciação e propagação da trinca não teve como único agente 

a solicitação mecânica cíclica do material, mas também a ação do meio (polpa). Assim, 

o fenômeno que causou o trincamento dos tubos foi o de fadiga assistida por corrosão 

ou, simplesmente corrosão fadiga. 

Existem situações em que durante o crescimento, trincas de fadiga podem 

atingir um tamanho crítico a partir do qual sofrem propagação instável, ou seja, podem 

propagar subitamente por grandes extensões em intervalos de tempo muito curtos. 

A utilização de materiais com alta tenacidade à fratura na fabricação de vasos de 

pressão e de dutos sujeitos a tensões cíclicas pode permitir que tal propagação instável 

não ocorra, ou seja, a trinca propaga por fadiga (processo gradual) até atravessar a 

parede do vaso ou duto causando um vazamento, sem sofrer a propagação instável. 

Os ensaios de tenacidade à fratura, realizados tanto em corpos de prova 

extraídos de tubos fabricados pela PCK, quanto pela Confab/Brasil permitiram concluir 

que ambos os materiais apresentaram tenacidade à fratura suficientemente elevada 

para que o vazamento ocorresse antes da propagação instável da trinca. Deste modo, 

o evento ocorrido em 12.03.2018 deve ter começado com um pequeno vazamento a 

partir de uma trinca iniciada no interior do tubo que propagou estavelmente até atingir 

ou até chegar muito próximo da superfície externa do mesmo. No evento de 

29.03.2018, o mais provável é que a trinca que deu origem à falha já tivesse dimensões 

suficientemente grandes, incapazes de suportar as tensões resultantes dos transientes 

de pressão que ocorrem no início da operação de bombeamento, ou que já tivesse 

atravessado a parede do tubo e apresentasse um vazamento muito pequeno, não 

perceptível pelo sistema de controle do mineroduto. Convém lembrar que o processo 

de vazamento se inicia através de uma fenda estreita causada pelo transpasse da 

parede do tubo pela trinca resultante da corrosão-fadiga. A partir daí a pequena fenda 

inicial sofre erosão em consequência da ação abrasiva das partículas de minério 

presentes na polpa, aumentando a seção de passagem da polpa de tamanho e, 

consequentemente, aumentando o fluxo do vazamento. Com os elementos disponíveis 

para análise não foi possível avaliar quanto tempo levou o processo erosivo que deu 

origem aos dois vazamentos, mas é de se supor que tenham tido uma evolução de 
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natureza exponencial com o tempo. Destaca-se, entretanto, que no local exato onde 

ocorreram os vazamentos, houve a erosão do metal em função do fluxo de polpa e 

água em decorrência dos vazamentos, de forma que as evidências diretas da falha, 

naquele ponto, foram erodidas durante o vazamento. 

Diante do exposto, duas questões são fundamentais para se retomar a operação 

do mineroduto, sem que ocorra o risco de outros vazamentos: 

● verificar a presença de trincas, ou de descontinuidades em forma de trinca que 

possam causar vazamentos e; 

● determinar a velocidade de propagação dessas trincas por corrosão-fadiga, e 

saber se existe probabilidade delas atravessarem a parede do duto antes da 

adoção de medidas preventivas/corretivas. 

A verificação da presença de trincas ou de descontinuidades em forma de trinca 

ao longo de todo o duto é feita por meio da inspeção em linha (ILI – in line inspection) 

realizada com a passagem de PIG ultrassônico. 

A avaliação da criticidade do tamanho das trincas detectadas na inspeção não 

destrutiva pode ser feita por meio de diagramas FAD seguindo os critérios 

estabelecidos pela norma API 579, ou por outra metodologia semelhante como a 

estabelecida pela norma BS 7910:2015. Esta avaliação é do tipo: “passa ou não 

passa”, ou seja, levando-se em consideração as tensões a que a parede do duto está 

submetida, a tenacidade à fratura do material e o tamanho da trinca, se julga se a trinca 

já atingiu ou não um tamanho que ofereça risco de vazamento. Em caso afirmativo, a 

manutenção deve ser providenciada, antes do início da operação de bombeamento da 

polpa de minério. 

Outra questão essencial é saber com que velocidade as trincas que hoje 

apresentem tamanhos dentro do campo de segurança do FAD, e que, portanto são 

consideradas aceitáveis, podem crescer. Com isto pode-se avaliar, em função das 

tensões oscilantes, tamanho da trinca, e da relação da/dN versus ΔK, se o tempo para 

que a trinca cresça até atingir um tamanho crítico é maior do que o intervalo entre o 

início da operação e a próxima inspeção programada. Isto pode ser feito por meio de 

modelamento matemático com base nas dimensões dos tubos, tamanho da 

descontinuidade, frequência, amplitude e magnitude da pressão aplicada, tenacidade à 
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fratura do material e ação do meio. De todos estes parâmetros o mais difícil de avaliar 

é a ação do meio, ou seja, quanto o processo corrosivo decorrente da água utilizada na 

polpa pode influenciar na velocidade de propagação da trinca. Na falta de dados 

referentes ao meio ao qual a superfície interna do duto esta sujeita, ou seja, à 

corrosividade da polpa de minério, lança-se mão de informações constantes de bancos 

de dados. Estas podem não refletir exatamente a realidade, pois a ação corrosiva 

sobre a superfície interna do duto depende da qualidade da água captada, dos aditivos 

colocados e dos minerais solúveis presentes no minério que irão fazer parte da polpa. 

Entretanto, numa primeira análise, a adoção de dados sobre corrosão-fadiga em água 

salgada pode ser considerada e está em bom acordo com as práticas das análises de 

engenharia de adoção de modelos por similaridade. 

Existe a possibilidade de medir o efeito conjunto das tensões aplicadas e do 

meio através de ensaios de pressão, que simulem as condições de trabalho, em 

segmentos de tubos usando a mesma água com os respectivos solutos presentes na 

polpa. Estes ensaios podem servir, não apenas para obter valores da velocidade de 

propagação de trinca mais próximos do real, mas para validar ou não, o modelamento 

matemático utilizado. A realização deste ensaio deve ser considerada na segunda fase 

do projeto, mesmo após uma retomada operacional. 

No caso de se decidir operar o mineroduto, sem efetuar reparos em regiões 

contendo trincas dentro do campo de segurança do FAD, é mandatório o 

monitoramento externo dos locais com trinca por meio de avaliação não destrutiva 

periódica, efetuada do lado externo do duto, que permita saber se a descontinuidade 

está estacionária, ou se está se propagando e com que velocidade. A propósito, o 

termo FAD provém do inglês e significa diagrama de avaliação de falhas (failure 

assessment diagram), que é construído utilizando-se a tensão máxima a qual o vaso de 

pressão ou duto está submetido e as dimensões das trincas que porventura possam 

ocorrer neste equipamento. No FAD são traçadas linhas delimitando campos em que 

se pode operar com diferentes níveis de segurança. As dimensões de trincas medidas 

por meio de inspeção não destrutiva, quando colocadas no diagrama permitirá obter 

um retrato que definirá se a operação ocorrerá em condição segura ou não. Como a 

corrosão-fadiga é um processo de trincamento progressivo, o retrato atual de uma 

condição segura pode se alterar com o decorrer do tempo. Trincas que atualmente se 
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encontram em posições dentro dos limites de segurança, podem não estar após algum 

tempo se sofrerem propagação. A escolha de quais trincas deverão ser monitoradas irá 

depender da pressão máxima no local, da amplitude e frequência da tensão pulsante, 

da espessura da parede do tubo, do diâmetro do tubo e das dimensões da trinca ou 

descontinuidade em forma de trinca. Os resultados obtidos por meio de tal 

monitoramento podem indicar a necessidade antecipada de uma nova inspeção por 

PIG, ou no caso de as trincas permanecerem estacionárias ou propagarem com 

velocidade muito menor que a prevista, aumentar o prazo para a próxima inspeção com 

PIG. Um expediente prático normalmente utilizado para mitigar o possível efeito de 

trincas que possam apresentar risco de vazamento é a colocação de luvas, 

encapsulando as regiões com trinca. Isto pode ser realizado antes da colocação do 

mineroduto em operação, ou mesmo após isto. 

A empresa Elevara Partners contratada pela Anglo American fez um estudo que 

resultou em dois relatórios (ANEXO II), sendo que, no primeiro estabeleceu critérios de 

avaliação da criticidade do tamanho de trincas por meio do modelo proposto pelo 

Pipeline Research Council International (PRCI) denominado PRCI MAT-8 baseado em 

um diagrama de avaliação da falha baseado na integral J validado pelos critérios 

estabelecidos pela norma API 579/ASME FFS-1 FAD. 

São diagramas que levam em conta a tensão máxima aplicada no tubo, as 

dimensões da trinca (comprimento e profundidade) de formato semi elíptico, que foi o 

observado nos tubos que sofreram falha, e a tenacidade à fratura do material. A Figura 12 

é a reprodução da Figura A1 foi retirada do relatório emitido pela Elevara Partners 

(ANEXO II) que apresenta um diagrama construídos para um tubo de 26 polegadas 

(660 mm) de diâmetro externo e espessura de 0,906 polegadas (23 mm), considerando 

a tenacidade à fratura do material (Kmat) igual a 155.000 psi sqrt in (170 MPa ). Na 

Figura 12 são apresentadas curvas referentes às seguintes situações: 

● MOP – representa o tamanho crítico para a condição de máxima pressão de 

operação; 

● 1,25xMOP – assume um fator de segurança que limita a pressão a 80 % da 

pressão máxima de operação; e 
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● 1,39xMOP – assume um fator de segurança que estabelece um limite superior 

para integridade de dutos com trincas, que é adotado em testes de pressão 

hidrostática do duto. 

Dentro deste critério, trincas cujas dimensões (profundidade e comprimento) que 

se situem no campo limitado pelos eixos coordenados e pela linha 1,39 MOP não 

apresentam risco iminente de ultrapassar a parede do duto causando vazamento. 

Assim, a título de exemplificação, uma trinca com 100 mm de comprimento (4 

polegadas) e 9 mm de profundidade (39 % da espessura do tubo), representada pela 

posição indicada pelo círculo azul na Figura 13 não apresenta risco de ruptura da 

parede do tubo, mesmo quando este for solicitado com uma pressão 39 % acima da 

pressão máxima de operação. 

Posteriormente a Elevara alterou os fatores multiplicadores para definição das 

linhas do diagrama, de modo a modificá-los a favor da segurança, de modo que ao 

invés de se utilizar a pressão máxima de operação (MOP – maximum operational 

pressure) adotou a pressão máxima possível de operação (MPOP – maximum possible 

operational pressure) e fatores multiplicadores de 1,15 e 1,25 em lugar de 1,25 e 1,39. 

Tal expediente fez com que as curvas se deslocassem para baixo. Em outras palavras, 

segundo o critério revisto da Elevara, muitas trincas que de acordo com o critério inicial 

pudessem ser consideradas com dimensões dentro dos limites de segurança estariam 

fora deste. Assim, de acordo com o novo critério a trinca representada ficaria fora do 

limite de segurança, e segundo o critério revisado deveria ser removida (tubo 

substituído ou encapsulado na região da trinca). 
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Figura 13 – (A) Esquema mostrando uma trinca de formato elíptico com 
profundidade de cerca de 40 % da espessura do tubo. (B) Curvas de 
aceitação de trincas para tubos com 26 polegadas (100 mm) de diâmetro e 
0,906 polegada (23 mm) de espessura. O círculo azul representa a posição 
no diagrama, de uma trinca com profundidade cerca de 40 % da espessura 

de um tubo, com tenacidade à fratura de 155.000 psi sqrt in (170 MPa√𝑚). 
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Trincas que estejam dentro do campo considerado seguro, segundo o critério 

revisado da ELEVARA apresentarão uma condição necessária para que não ocorra o 

rompimento do mesmo, mas esta condição só se manterá suficiente se esta trinca 

permanecer estacionária com o tempo, o que não deve acontecer, tendo em vista os 

resultados das análises das duas falhas que provocaram vazamentos, que 

demonstraram como causa a corrosão-fadiga do material. Corrosão-fadiga, como já 

mencionado anteriormente é um processo que evolui com o tempo e, portanto, é 

necessário saber em quanto tempo uma trinca com dimensões situadas dentro do 

campo considerado seguro irá crescer atingindo uma condição não segura. 

No Relatório, denominado “Fatigue Analysis of Cracks in Pipelines” (ANEXO II), 

também emitido pela ELEVARA PARTNERS foi apresentada uma análise sobre o 

crescimento de fadiga utilizando a equação de Paris-Erdogan: 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶∆𝐾𝑚  (1) 

 

Onde  
𝑑𝑎

𝑑𝑁
 é a o avanço da trinca em função do número de ciclos; 

C e m são constantes. Os valores destas constantes foram obtidos na literatura 

para propagação de fadiga em água salgada; e 

ΔK é a variação do fator de intensidade de tensões em cada ciclo de tensão. 

 

Integrando-se a equação acima obtém-se a equação 2 que permite calcular o 

número de ciclos necessários (Nf) para uma trinca de tamanho inicial ai propagar-se 

até atingir a superfície externa do tubo, ou conforme o critério estabelecido pela 

ELEVARA atingir 80 % da espessura de parede do tubo: 

𝑁𝑓 = ∫
1

𝐶∆𝐾𝑚

𝑎𝑓

𝑎𝑖

𝑑𝑎  (2) 

A solução desta equação deve ser numérica, tendo em vista que o valor de ΔK 

depende do espectro de tensões e do valor de “a”. 

No modelo adotado no Relatório “Fatigue Analysis of Cracks in Pipelines” a 

ELEVARA constatou que de acordo com as pressões aplicadas na EB-2 o tempo 

necessário para uma trinca de com profundidade inicial de 10 % da espessura do tubo 

ultrapassar a parede do duto, naquele local ficava em torno de 3 a 4 anos.  
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A figura 14 do Relatório denominado “Fatigue Analysis of Cracks in Pipelines” da 

ELEVARA PARTNERS representa uma simulação de como uma trinca com 

profundidade inicial de cerca de 10 % da espessura de parede do tubo aumentaria com 

o tempo, considerando o ciclo de tensões na saída da EB-2 ocorrido no ano de 2017, 

que foi considerado o mais severo desde o início da operação do mineroduto – para a 

simulação apresentada no gráfico, foi utilizado o histórico de pressões desde o início 

das operações, entre Setembro-2014 e Fevereiro-2018 (pg23). Para modelamento de 

propagação das trincas identificadas (e não reparadas) será adotado o ciclo de 2017 e 

feitas simulações com outros cenários operacionais. Essa análise será apresentada na 

Etapa 2 da auditoria. Na figura citada, pressupõe-se que o tamanho inicial da trinca 

equivale a 10 % da espessura do tubo.  

Para exemplificar a possibilidade de propagação de uma trinca com 

profundidade maior do que 10 % da espessura, utilizando-se figura 17 do relatório 

mencionado acima, reproduzida neste Parecer como Figura 14, pode-se fazer um 

exercício sobre como poderia evoluir a trinca detectada na inspeção com PIG a 1,42 

km da EB-1, com 103 mm de comprimento e 4,0 mm de profundidade em um tubo com 

espessura de parede de 23,20 mm. Neste exercício, está admitindo-se que os ciclos de 

tensões, aos quais está sujeito o duto, nas saídas da EB-1 sejam equivalentes aos da 

saída da EB-2, embora se saiba que sejam menos severos. Além disso, a trinca a 1,42 

km da EB-1 não está sujeita à ação corrosiva da polpa, uma vez que se trata de uma 

trinca externa. A relação entre a profundidade desta trinca e a espessura do tubo é de 

17,2 %. Com isto o ponto de partida não será mais para uma trinca com tamanho inicial 

de 10 % da espessura, mas com tamanho inicial com 17,2 % de espessura. Assim, 

hipoteticamente, em um ano, a trinca pode atingir uma profundidade de 30 % da 

espessura e, em 2 anos, poderá atingir uma profundidade de 80 % da espessura. Este 

exercício foi feito com o objetivo de mostrar que a análise pura e simples da condição 

de segurança estabelecida pelas curvas do tipo apresentado na Figura é o retrato de 

uma situação inicialmente segura que pode se modificar ao longo do tempo. Portanto, 

as ações da Anglo American relativas a assegurar a integridade do mineroduto após a 

retomada da operação devem não apenas garantir que trincas eventualmente 

existentes apresentem dimensões seguras no início da retomada, mas também que 

continuem apresentando dimensões seguras dentro dos prazos definidos para próxima 
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inspeção. É importante ressaltar que o tubo que foi objeto deste exercício está 

programado para ser trocado pela Anglo American antes da retomada da operação do 

mineroduto, conforme a Nota Técnica de 25.10.2018: “Tratativas das anomalias 

encontradas no relatório de inspeção por PIG” (ANEXO III). 

 

Figura 14 – Tempo de vida de 4 anos para um tubo com uma trinca 
com profundidade inicial com cerca de 10 % de espessura, se reduz 
à metade deste tempo se o tamanho inicial for de 17 % da 
espessura. Se a profundidade inicial for de 30 % da espessura esta 
vida se reduz a um ano. 

Ações propostas pela Anglo American para retorno da operação do mineroduto 

Na Nota Técnica de 25.10.2018, cujo assunto se refere a “Tratativas das 

anomalias encontradas no relatório de inspeção por PIG” (ANEXO III), a Anglo 

American disponibilizou uma relação dos segmentos do duto, que apresentaram 

descontinuidades internas, que serão removidos de acordo com a norma ASME 31.4. 

Também apresentou a relação dos segmentos de duto com descontinuidades externas 

que serão reparadas e encamisadas conforme as normas ASME B31G e ASME 31.4. 

 

1 ano 

2 anos 

Início da propagação 

17 % 
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Nessa Nota Técnica se estabelece que as anomalias consideradas não críticas serão 

monitoradas por meio de inspeções por PIG a serem realizadas a cada dois anos. 

As Tabelas 1 a 3 apresentam a transcrição dos resultados referentes as 

descontinuidades detectadas com a passagem de PIG, obtidos dos relatórios emitidos 

pela empresa Rosen (ANEXO IV). Nas tabelas foi também incluída a relação 

profundidade da descontinuidade – espessura de parede do tubo. É importante 

salientar que nas tabelas se adotou como distância, sempre o valor dos relatórios da 

Rosen definido como “weld log distance”.Tomando como base informações da referida 

Nota Técnica foi realizada a identificação dos trechos do duto que sofrerão 

intervenções. Os trechos contendo descontinuidades marcadas em verde, os tubos 

serão trocados, os trechos marcados em cinza serão reparados e encapsulados e a 

descontinuidade marcada em vermelho será avaliada por ultrassom. As 

descontinuidades marcadas em azul fazem parte do trecho de 3 km a partir da saída da 

EB-2 que será integralmente substituído por outro que está sendo construído. 

As descontinuidades que não estão marcadas com nenhuma cor apresentaram 

dimensões bem abaixo da condição crítica e podem ser reavaliadas numa próxima 

inspeção por PIG. Devido ao fato destas descontinuidades se situarem em regiões 

afastadas à jusante da EB-2, as oscilações de pressão provenientes do bombeamento 

já sofreram atenuação. Isto significa que tais descontinuidades estão em regiões 

menos sujeitas à fadiga. 

Contudo, no caso das descontinuidades internas, embora muito improvável, não 

se sabe se pode ocorrer propagação por meio de um fenômeno conhecido como 

corrosão sob tensão. De todo modo, mesmo que isto ocorra, o processo de 

propagação deve ser mais lento que o da corrosão-fadiga por causa da ausência de 

tensões oscilantes. Neste sentido a inspeção por PIG num prazo de dois anos, 

proposto pela Anglo American é considerado favorável à segurança. Os resultados 

desta inspeção irão nortear as próximas inspeções. Se estas descontinuidades se 

mantiverem estacionárias, o prazo para outras inspeções poderá aumentar. No caso de 

haver propagação de alguma delas, o resultado terá que ser avaliado para se definir as 

medidas de controle e o prazo da próxima inspeção. 
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Conclusões 

A remoção ou encapsulamento de regiões com descontinuidades a ser realizada 

de acordo com as normas ASME 31.4 e ASME B31G manterá a integridade estrutural 

dos trechos do mineroduto, onde for aplicada. 

A propagação das descontinuidades menores por meio do processo de 

corrosão-fadiga não submetidas a reparos é improvável, uma vez que se situam em 

regiões onde as oscilações de tensão na parede do duto provenientes do 

bombeamento já foram atenuadas. 

O prazo de dois anos para a próxima inspeção com PIG após a retomada da 

operação do mineroduto é favorável à segurança. O resultado desta inspeção permitirá 

não apenas checar a eventual propagação de alguma das descontinuidades 

consideradas como não críticas, mas também aumentar o prazo de inspeção no caso 

de não se observar nenhuma propagação. 

6.1.3. Aspectos relacionados com a corrosão interna 

Metais imersos, parcialmente imersos ou em contato com água tendem a corroer 

devido a sua instabilidade termodinâmica. Águas naturais contêm sólidos dissolvidos e 

gases e, por vezes, matéria coloidal ou suspensa que podem afetar as características 

corrosivas da água. Alguns metais formam alguma proteção natural quando imersos 

em água e, nesses casos, a intensidade da corrosão vai depender se a proteção é 

solúvel ou não. 

Os processos de corrosão pelas águas naturais estão associados à presença de 

certos contaminantes e de gases dissolvidos. Em águas naturais não marinhas, os 

gases dissolvidos têm um papel fundamental; dentre estes, o oxigênio é provavelmente 

o de maior interesse por ser o mais importante despolarizador catódico em soluções 

neutras. 

O meio corrosivo que permeia todo o interior do duto é uma água captada no rio 

do Peixe. Os estudos realizados pelo IPT sobre a corrosividade desta água, embora 

tenham sido de curta duração, permitiram inferir com boa margem de segurança que 
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ela é muito corrosiva. A superfície interna dos segmentos de dutos enviados para 

estudo apresentava corrosão preferencial na zona afetada termicamente (ZTA), com 

formação de valas que resultou na nucleação de trincas com consequente vazamento 

da polpa. 

No caso dos materiais do estudo, havia um processo de intensa corrosão 

generalizada com formação de pequenos alveólos no metal de base e também no 

metal de solda, indicando claramente a ação determinante do oxigênio nesse processo. 

Além disso, as características do tipo de ataque apresentavam similaridades com 

processos influenciados por microrganismos. Inicialmente as análises microbiológicas 

realizadas pelo IPT não identificaram microrganismos, mas isto pode ser consequência 

do fato destas amostras não terem sido coletadas para este tipo de avaliação. 

Posteriormente, análises realizadas por solicitação da Anglo American confirmaram a 

presença de colônias de bactérias, com potencial para desencadear ou acelerar os 

processos de corrosão. 

Gerenciamento da corrosão interna do mineroduto 

Paralelamente ao trabalho desenvolvido pelos vários grupos do IPT, a Anglo 

American desenvolveu estudos com apoio de outras instituições de pesquisas e 

universidades para dar suporte ao aprimoramento do programa de gerenciamento da 

corrosão interna do mineroduto. Este programa prevê a instalação de cupons de perda 

de massa, de biocupons, instalação de sondas de resistência elétrica, eventualmente 

de técnicas não intrusivas para o monitoramento da corrosão interna, além do controle 

do pH, do teor de oxigênio e injeção de biocida. As ações propostas, os responsáveis e 

os respectivos prazos de implantação foram transcritos do “Plano de ação, controle e 

monitoramento da corrosão interna” (ANEXO V) e estão apresentados no Quadro 3, a 

seguir: 
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Item Ação Responsável Status 
Previsão de 
Conclusão 

1 Ajustar o pH da água para patamar de 11,5 Claudio Goulart Em andamento nov/18 

2 
Realizar estudos de otimização da dosagem 
de reagentes para correção do pH entre as 
faixas de 10,5 e 11,5 

Ronan Cézar Em andamento dez/18 

3 Verificar limite mínimo do pH em 10,5 Ronan Cézar Em andamento dez/18 

4 
Utilizar sequestrante de oxigênio catalisado 
na água de interface (sulfito de sódio 
catalisado)  

Marcelo Nazaro Em andamento nov/18 

5 
Instalar biocupons para avaliação da 
corrosão induzida microbiologicamente 

Ronan Cézar Em andamento jun/19 

6 
Utilizar cupons de perda de massa para 
avaliar a taxa de corrosão uniforme e 
morfologia 

Ronan Cézar Concluído out/18 

7 Reativar as sondas de resistência elétrica Ronan Cézar Em andamento mar/19 

8 
Utilizar técnica de mapeamento de C-Scan 
para avaliar o perfil interno da tubulação 

Ronan Cézar Em andamento contínuo 

9 
Contratar serviço de troca de (bio) cupons e 
sondas e respectivas análises (Contração da 
IEC em andamento) 

Ronan Cézar Em andamento jan/19 

10 
Contratar serviços de análise de água 
(físico-química e microbiológica) 

Marcelo Nazaro Em andamento jan/19 

11 
Avaliar o custo-benefício da instalação de 
racks de teste na EB-1, EB-2 e ET para água 
e polpa 

Marcelo Nazaro Em andamento jan/19 

12 
Testar técnicas não intrusivas de avaliação 
de corrosão. 

Marcelo Nazaro Em andamento jan/19 

Quadro 3 - Plano de ação, controle e monitoramento da corrosão interna, conforme 
elaborado pela Anglo American. 
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Em linhas gerais, as ações propostas estão corretas e tem potencial para manter 

controlados os processos de corrosão, mas falta explicitar como será feito o 

gerenciamento propriamente dito da corrosão interna. Por exemplo: é necessário 

formalizar que o pH será monitorado, a forma como isto será feito, se on line ou por 

coleta de amostras em locais estratégicos, e que será ajustado sempre que os valores 

estiveram abaixo do mínimo. Tudo isto deverá ser devidamente registrado para se 

construir um banco de dados histórico do mineroduto. O mesmo se aplica para o 

monitoramento do teor de oxigênio. Sobre o monitoramento das taxas de corrosão 

interna, deve ser definida a periodicidade de troca de cupons, os limites de taxas de 

corrosão que ensejam ações mitigadoras ou apenas acompanhamento. Este plano 

precisa ser definido em função da vida útil esperada e após um trabalho conjunto de 

avaliação de outras variáveis como as pressões de trabalho. Outras questões a 

estruturar: qual a periodicidade para retiradas de biocupons, quais as concentrações de 

bactérias que ensejam ações de curto prazo e quais serão estas ações, onde serão 

instaladas as sondas RE e qual a periodicidade de coleta de dados, etc. 

6.1.4. Aspectos da corrosão externa e proteção catódica 

As seguintes ações estavam previstas no plano de trabalho aprovado entre o 

IPT e a Anglo American: avaliar documentos do sistema de proteção catódica,  

incluindo relatórios de registros de potencial tubo-solo, de inspeção nos retificadores do 

sistema de proteção catódica e de verificação de falhas de revestimento, no trecho 

crítico de 33 km, onde foram registradas as duas ocorrências de vazamentos da polpa. 

Análises nos demais trechos estão previstas para serem desenvolvidas na Fase 2 

deste projeto. 

6.1.4.1 Sobre a corrosividade do solo 

A corrosão pelo solo é um processo de natureza eletroquímica, o que significa 

dizer que ela ocorre devido ao aparecimento de células de corrosão na superfície do 

metal, caracterizada por uma região anódica (onde ocorre corrosão), uma região 

catódica (onde ocorrem as reações de redução) e pela presença de corrente elétrica 

(eletrônica no metal e iônica no eletrólito). Esta corrosão pode ser causada pelas 
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propriedades físico-químicas e biológicas do solo (agressividade específica) e/ou por 

fatores externos denominados de agressividade relativa. Os principais fatores que 

interferem na agressividade específica de um solo são a sua heterogeneidade, o teor 

de umidade, o grau de compactação, a composição, a acidez ou alcalinidade, 

permeabilidade ao ar e à água e presença de sais solúveis e de microrganismos. 

Todos estes fatores atuam de forma conjunta na corrosividade de um solo, mas na 

prática, eles não são avaliados isoladamente. 

Como a corrosão está diretamente associada à presença de corrente elétrica, 

quanto maior a resistividade, menor será a corrente e consequentemente menor a sua 

corrosividade. Assim, de uma maneira geral, pode-se dizer que a resistividade de um 

solo é o resultado das ações individuais de cada um dos fatores citados. Por esta 

razão, este tem sido o principal parâmetro de interesse nos estudos de corrosividade 

de solos. Outro fato a considerar é o fato das estruturas metálicas extensas estarem 

enterradas em solos com diferentes valores de resistividade, podendo sofrer corrosão 

por um mecanismo denominado de “resistividade diferencial”, mesmo em solos de alta 

resistividade considerados pouco ou não-corrosivos. 

Além da resistividade, o potencial de corrosão (potencial estrutura-solo) e o 

potencial de oxirredução são outros parâmetros importantes para identificação de 

possíveis falhas em estruturas enterradas. Dependendo dos valores dos potenciais é 

possível identificar se uma determinada estrutura está sob a ação de correntes de 

interferência ou não. Nas estruturas protegidas por sistemas de proteção catódica, o 

valor do potencial indica se o sistema está ativo ou se está havendo superproteção. 

Este último caso em particular é importante pois, caso uma estrutura esteja revestida, 

uma superproteção teria potencial para danificar o revestimento devido à formação de 

hidrogênio na área catódica. 

Solos com grandes quantidades de matéria orgânica, como regiões pantanosas, 

por exemplo, podem apresentar grande atividade microbiológica e, nestas condições, 

alguns microrganismos anaeróbicos, como as bactérias redutoras de sulfatos, podem 

desenvolver um processo de corrosão denominado corrosão microbiológica. O 

parâmetro do solo que avalia esta possibilidade é o potencial de oxirredução, que está 

associado ao grau de aeração dos solos. 
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6.1.4.2 Correntes de interferência 

São correntes que circulam pelo solo e quando encontram estruturas metálicas 

enterradas são captadas por estas estruturas e passam a ser conduzidas por elas, até 

o ponto de retorno ao retificador. Estas correntes ao entrarem nas estruturas não 

causam qualquer dano; no entanto, quando as abandonam causam sérios danos às 

estruturas enterradas porque em geral atuam em áreas localizadas destas estruturas e 

suas taxas de corrosão são diretamente proporcionais a sua intensidade e ao tempo de 

atuação. 

As principais fontes dessas correntes são sistemas de tração eletrificados, 

sistemas de proteção catódica de outras estruturas, máquinas e equipamentos de 

soldagem. Linhas de transmissão de alta tensão, que operam em corrente alternada, 

têm provocado danos sérios às estruturas com paralelismos ou que as cruzam. Estes 

danos são maiores em estruturas com revestimentos de alto desempenho, pois as 

poucas falhas nesses revestimentos concentram a saída dessas correntes. 

As correntes de interferência podem ser de natureza contínua ou alternada. As 

mais comuns são as contínuas, para as quais existem várias tecnologias para 

monitoramento e controle. Este problema já é conhecido há muito tempo e de certa 

forma já está relativamente dominado pelas empresas que possuem tecnologias e 

procedimentos eficazes para o monitoramento e a mitigação desse fenômeno. No 

entanto, quando várias fontes de interferência coexistem numa mesma área, em geral 

torna-se muito difícil identificar corretamente a origem das correntes, bem como a 

magnitude da interferência com que cada fonte isoladamente está contribuindo. 

Consequentemente, isto pode dificultar também as ações a serem tomadas para 

garantir a integridade das estruturas. 

No caso do mineroduto, sabe-se que existem outras estruturas enterradas e que 

estão eletricamente interligadas ao mineroduto, como deve ser. Porém é necessário 

que haja um acompanhamento cuidadoso dos potenciais envolvidos para evitar que 

haja falta ou excesso de proteção catódica. Isto precisa ser monitorado com uma 

periodicidade que garanta a eficácia do sistema, inclusive das estruturas vizinhas. 

Sobre interferência de correntes alternadas, há uma linha de transmissão nas 

vizinhanças da EB-2 que induz corrente na tubulação, gerando tensões de até 90 V, 
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com potencial para resultar em danos à tubulação do mineroduto. É importante 

ressaltar que se trata de ameaças menores sem potencial para produzir danos no curto 

prazo, mas que deve constar no Plano de Integridade do Mineroduto. A Anglo 

American, inclusive, está em processo de seleção de empresas que possam 

apresentar um plano de investigação e mitigação consistente dos efeitos dessas 

correntes. Além dos riscos de corrosão do mineroduto, também pode causar choques 

elétricos às pessoas envolvidas com serviços de manutenção.   

6.1.4.3 Investigação de correntes de interferência 

Algumas técnicas têm sido utilizadas ao longo dos anos com frequência e, 

embora apresentem limitações naturais, são determinantes para orientar medidas 

corretivas. 

No caso do potencial tubo-solo, por exemplo, os valores obtidos permitem saber 

com segurança se a estrutura está ou não sob interferência. Nenhuma outra 

informação adicional pode ser obtida como a fonte de interferência, ponto de captação 

de corrente e ponto de descarga. Estas informações podem ser particularmente 

importantes, se existirem mais de uma fonte de corrente de interferência. 

Outras tecnologias têm sido desenvolvidas, todas elas baseadas no princípio da 

determinação de potencial e de corrente, como PCM, CIS e DCVG. Um resumo destas 

tecnologias será descrito a seguir. 

6.1.4.4 Pipeline Current Mapper - PCM 

O PCM é uma técnica utilizada para avaliar a efetividade de sistemas de 

proteção catódica em dutos enterrados e pode identificar também contato entre dutos e 

outras estruturas metálicas, defeitos no revestimento das tubulações e também pode 

ser utilizada para localizar dutos que serão investigados. O equipamento consiste 

basicamente de um transmissor e de um receptor. O transmissor aplica uma corrente 

de baixa frequência da ordem de 4 Hz a partir da estação de proteção catódica com o 

objetivo de simular uma corrente contínua no duto. O receptor, por sua vez, consegue 

captar um sinal característico emitido a uma distância de até 30 km, o que permite 

identificar a posição e a profundidade da tubulação. Uma vez que o duto foi localizado, 
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pode-se avaliar a atenuação da corrente ao longo do duto e a magnitude desta 

atenuação permite identificar os locais com defeitos no revestimento. 

6.1.4.5 Close Interval Survey – CIS e Direct Current Voltage Gradient – DCVG 

CIS e DCVG são técnicas complementares utilizadas conjuntamente para 

inspecionar sistemas de proteção anticorrosiva. A CIS também conhecida como passo-

a-passo analisa detalhadamente os níveis de proteção catódica em dutos 

subterrâneos, por meio da medição contínua dos potenciais tubo/solo. As medidas são 

feitas sobre a superfície ao longo do duto, em espaços curtos, utilizando-se um 

eletrodo de cobre/sulfato de cobre como referência. A técnica CIS fornece informação 

exata sobre a eficiência do sistema de proteção catódica e aproximada sobre a 

condição do revestimento do duto. 

As medidas são obtidas caminhando-se sobre a geratriz superior do duto 

estendendo-se um cabo conectado no Ponto de Teste mais próximo. Um segundo cabo 

é conectado a um par de semi-células de cobre/sulfato de cobre e a um registrador. 

Para minimizar os erros decorrentes da queda ôhmica, são feitas medidas de 

potenciais On / Off. Isto é feito instalando-se interruptores de correntes sincronizados 

em todos os retificadores inclusive de outros sistemas de proteção catódica se houver. 

Os valores de potencial “On” estão diretamente relacionados com a integridade do 

revestimento, uma vez que nos trechos onde não houver falhas no revestimento, os 

valores de potenciais deverão manter-se aproximadamente estáveis. Nos locais onde 

existirem defeitos, deve-se obter um “pico” de potencial, cuja intensidade será tanto 

maior quanto maior for a dimensão do defeito no revestimento. Valores de potencial 

oscilantes e presença de vários picos são característicos de longos trechos com danos 

no revestimento. 

Os valores de potencial “Off” identificam os níveis exatos de potenciais dos 

dutos, descontando-se a queda ôhmica. Valores de potenciais mais positivos do que  ‑  

850 mV com relação ao eletrodo de cobre/sulfato de cobre são indicativos de que o 

sistema de proteção catódica não está atuando sobre a estrutura. Valores muito 

negativos podem indicar super proteção e eventualmente causar empolamento no 

revestimento. 
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DCVG ou gradiente de tensão DC é aplicado à localização de defeitos no 

revestimento. Deve ser aplicado após um exame detalhado das áreas potencialmente 

problemáticas identificadas pela técnica CIS. Esta técnica possibilita avaliar as 

condições do revestimento de um duto enterrado, bem como quantificar os defeitos 

existentes e baseia-se na análise dos gradientes de potencial tubo/solo e determinação 

do fluxo de corrente no solo. 

6.1.4.6 Proteção catódica 

Como já citado, a corrosão pelo solo ocorre devido à formação de uma célula de 

corrosão, constituída por uma área anódica, uma área catódica e reações de 

transferência de cargas na interface metal/solo (condução eletrônica no metal e 

condução iônica no meio). Para evitar ou controlar os danos a essas estruturas, são 

utilizados revestimentos de alto desempenho como o polietileno tripla camada, 

polipropileno, coal tar, FBE etc., mas sempre associados à proteção catódica. Isto 

porque, embora eficientes, os revestimentos podem apresentar falhas, sejam inerentes 

ao próprio revestimento, seja decorrente da aplicação ou ainda de intervenções de 

naturezas diversas. 

A proteção catódica baseia-se no princípio de que o potencial aplicado ao sistema 

deve ser àquele para o qual a corrosão é eliminada ou minimizada como exemplificado no 

diagrama de Pourbaix da Figura 15. No caso de estruturas de aço-carbono enterradas, o 

valor do potencial universalmente adotado como critério de proteção é ‑ 850 

mV(Cu/CuSO4). Nestas condições, a corrosão do ferro é desprezível e este processo só 

será alterado se fatores externos modificarem o sistema metal/meio e deslocarem os 

potenciais para o domínio de corrosão. Mas deve-se tomar cuidado para que os potenciais 

não sejam muito negativos sob risco de promover o descolamento do revestimento. O 

valor de potencial mínimo não deve ser inferior a – 1200 mV. 

Em geral, o principal parâmetro monitorado para avaliar a efetividade de 

sistemas de proteção catódica é o potencial estrutura-solo. As medidas no mineroduto 

são feitas em Pontos de Testes (PTEs) distribuídos estrategicamente ao longo da 

tubulação o que permite obter um perfil do potencial ao longo de toda estrutura. 

Complementarmente, inspeções do revestimento e passagens de PIG são também 

adotadas como prática preventiva de processos corrosivos.  
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Figura 15  – Diagrama de Pourbaix do ferro. 

 

Estudos exploratórios foram realizados por técnicos do IPT em alguns pontos de 

teste, além do acompanhamento da inspeção nos retificadores. Inicialmente foram 

medidos apenas potenciais ON que não indicam se o duto está ou não protegido 

catodicamente. Para se ter certeza deve-se medir os potenciais OFF, o que se faz 

descontando-se a queda ôhmica. Posteriormente foram medidos potenciais OFF em 

alguns pontos de teste e constatou-se que havia influência de sistemas de proteção de 

outras estruturas. Trata-se também de uma ameaça menor que não representa riscos à 

integridade do mineroduto no curto prazo. A Anglo American está buscando apoio 

externo de empresas especialistas para colaborar neste diagnóstico e orientar as ações 

pertinentes. 

Este trabalho é importante para evitar que haja problemas no longo prazo, como 

descolamento do revestimento e até mesmo empolamento por hidrogênio na parede do 

duto. Isto embora não ocorra em dutos novos, tem sido reportado em dutos antigos 

com alguma frequência. 



 
Parecer Técnico no 21.079-301 - 57/224 

Outro aspecto que precisa ser considerado, é quando há influência de 

microrganismos como bactérias redutoras de sulfatos ou falta de contato do eletrólito 

com a estrutura, por exemplo. Na presença de bactérias redutoras de sulfato, os limites 

de potenciais de proteção catódica não são os mesmos. Há casos da aplicação de        

-1300 mV e o sistema não apresentar proteção. E, como mencionado antes, com esses 

níveis de potenciais, existe o risco de descolamento do revestimento. Trata-se, no 

entanto, de uma medida preventiva a uma eventual ameaça menor. Sugere-se, 

portanto, que seja contemplada no plano de inspeção de revestimento e proteção 

catódica uma análise do solo, por amostragem, de microrganismos anaeróbios e se 

este solo apresenta condições para desenvolvimento de alguma atividade microbiana 

importante. 

E finalmente, é importante avaliar a integridade do revestimento, considerando 

seu possível descolamento devido ao excesso de hidrogênio ou por aderência 

deficiente, especialmente nas coberturas das juntas de campo, de modo a evitar o 

fenômeno conhecido como PC Shield, que impede que a corrente de proteção chegue 

até a superfície do duto, resultando em corrosão. Este efeito é muito difícil de ser 

identificado pois os potenciais medidos nos pontos de teste podem indicar efetiva 

proteção catódica quando, na verdade, alguns pontos não estão protegidos, resultando 

no que se denomina: falsa proteção catódica. 

6.1.5. Plano de gerenciamento da integridade do mineroduto 

A avaliação do plano de gerenciamento de risco do mineroduto, quanto à 

Integridade, será dividida em dois itens principais e os respectivos subitens, a saber: 

ameaças crítica e ameaças menores. 

● Ameaças críticas – neste caso, incluem-se os fatores relacionados com a 

susceptibilidade à corrosão-fadiga, outras descontinuidades e corrosividade da 

água. 

O Plano de gerenciamento de riscos da Anglo American para mitigação das 

trincas internas e externas foi construído com base em banco de dados de literatura e 

em modelamentos que definiu um critério de criticidade e, a partir desse critério foram 

indicadas as ações mitigadoras. 
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Integridade - trincas e descontinuidades correlatas 

A remoção ou encapsulamento de regiões com descontinuidades a ser realizada 

de acordo com as normas ASME 31.4 e ASME B31G restabelecerá a integridade 

estrutural dos trechos do mineroduto onde for aplicada. 

A propagação das descontinuidades menores por meio do processo de 

corrosão-fadiga das descontinuidades menores não submetidas a reparos é 

improvável, uma vez que se situam em regiões onde as oscilações de tensão na 

parede do duto provenientes do bombeamento já foram atenuadas. 

O prazo de dois anos para a próxima inspeção com PIG após a retomada da 

operação do mineroduto é favorável à segurança. O resultado desta inspeção permitirá, 

não apenas checar a eventual propagação de alguma das descontinuidades 

consideradas como não críticas, mas também aumentar o prazo de inspeção no caso 

de não se observar nenhuma propagação. 

O Plano de gerenciamento de riscos da Anglo American para mitigação da 

corrosão interna foi construído com o apoio de consultores externos e está apresentado 

no Quadro 4. 
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Parâmetros Ações imediatas Manutenção 

Água 

Análise dos parâmetros relacionados 
com a corrosividade da água. 
Realização de ensaios para 
determinação da taxa de corrosão. 
Avaliar se as taxas de corrosão da 
água estão dentro dos limites 
esperados para manter a integridade 
do mineroduto durante a vida útil 
esperada. 

Semestralmente, repetir os ensaios e análises de 
verificação da corrosividade da água. 

pH da água. 
Realizar estudos de otimização da 
dosagem de reagentes para manter o 
pH da água entre 10,5 e 11,5. 

Monitorar o pH por meio de instalação de 
sensores on line ou em amostras coletadas em 
locais estratégicos, mensalmente. 
Fazer as correções necessárias para manter o 
pH na faixa definida. 
Manter registro dos valores. 

Sequestrant
es de 
oxigênio 

Definir o tipo de sequestrante e a 
concentração. 
Definir por meio de ensaios em 
laboratório qual a eficiência do 
sequestrante por meio da 
determinação da taxa de corrosão de 
cupons de perda de massa. 

Avaliar indiretamente a eficiência do uso de 
sequestrante por meio da determinação da taxa 
de corrosão uniforme dos cupons de perda de 
massa. 
A periodicidade da análise será a cada 3 meses. 
Se as taxas de corrosão se mantiverem acima de 
250 µm/ano, deve-se reavaliar o sequestrante e 
a concentração adotada. 

Cupons de 
perda de 
massa 

Definir os locais mais adequados para 
instalação de cupons de perda de 
massa, com base na expectativa de 
maiores taxas de corrosão uniforme. 
Definir os valores limites de taxas de 
corrosão que demandem ações 
especificas. 

Proceder a troca de cupons a cada 3 meses e 
determinar as taxas de corrosão. 
Se as taxas de corrosão forem <  250 µm/ano, 
manter a periodicidade; 
Se as taxas de corrosão forem > 250 µm/ano, 
reavaliar o tratamento da água. 

Biocupons  

Instalar biocupons para avaliação da 
corrosão induzida por 
microrganismos, definir a periocidade 
de troca. 
Definir os microrganismos a serem 
analisados e as concentrações 
limites. 

Análise dos microrganismos do meio. 
Se as concentrações estiverem elevadas, aplicar 
biocidas e concentrações apropriados. 
Tomar cuidado para que o biocida não influencie 
as taxas de corrosão uniforme. 
Se as taxas de corrosão estiverem além do limite 
controlável com uso de biocida, passar PIGs de 
limpeza. 

Sondas de 
Resistência 
Elétrica (RE) 

Definir os locais para instalação de 
sondas de resistência elétrica. 

Proceder a leitura das sondas com a mesma 
periodicidade definida para a troca de cupons de 
perda de massa. 
Os valores das taxas de corrosão obtidos com 
sonda RE deverão ser utilizados para comparar 
com os valores das taxas de corrosão de perda 
de massa. 
Elas devem ser utilizadas para identificar 
eventuais desvios nas taxas de corrosão. Se as 
taxas de corrosão obtidas com cupons de perda 
de massa apresentarem valores inesperados, 
avaliar  se houve algum desvio naquele período. 

Técnicas 
não 
intrusivas 

Selecionar e avaliar a aplicabilidade 
de alguma técnica não intrusiva. 

A técnica selecionada deverá ser capaz de 
identificar corrosão localizada. 

Quadro 4 – Plano de gerenciamento de risco: Integridade – ações para mitigar a corrosão 
interna. 
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● Ameaças menores – diz respeito à corrosão externa, mais especificamente ao 

sistema de proteção catódica e fontes de interferência decorrente de outras 

estruturas e as correntes induzidas por linhas de transmissão em corrente 

alternada. 

O Plano de gerenciamento de riscos da Anglo American para mitigação da 

corrosão externa foi construído com apoio de consultores externos e está apresentado 

no Quadro 5. 

Itens Ações imediatas Manutenção 

Sistema de 
proteção 
catódica. 

Fazer registros de potenciais tubo-
solo nos pontos de testes. 

Incialmente fazer registros de potencial OFF a 
cada 3 meses. 
Se os potenciais se mantiverem dentro do 
intervalo de proteção, a periodicidade pode ser 
aumentada para a cada 6 meses. 
Se os potenciais OFF estiverem mais negativos 
do que – 1200 mV, ajustar adequadamente os 
retificadores para evitar que haja super proteção 
catódica. 
Manter as semi células de Cu/CuSO4 calibradas 
sempre que forem feitos os registros dos 
potenciais. 
Fazer inspeção dos retificadores com a mesma 
periodicidade dos registros de potenciai tubo-
solo. 
Definir periodicidade para inspeção no leito de 
anodos. 
Manter registros atualizados dos parâmetros 
monitorados. 

Interferência de 
corrente 
contínua 

Inspeção e medição nas 
interligações com outras 
estruturas. 

Estabelecer contatos periódicos com outras 
empresas que tenham estruturas com proteção 
catódica, para compatibilizar os sistemas. 

Interferência de 
corrente 
alternada 

Quantificar a intensidade e 
identificar os pontos de entrada e 
de saída de corrente alternada 
induzida. 
Definir formas de mitigação 

Monitorar as correntes alternadas e manter 
registros dos eventos. 

Revestimentos Fazer uma inspeção dos 
revestimentos por técnica 
apropriada e definir ações 
corretivas. 

Estabelecer um plano e um cronograma de 
reparo do revestimento em função das 
dimensões dos defeitos identificados que pode 
incluir abertura de valas para realização dos 
reparos. 

Presença de 
microrganismo
s no solo 

Identificar as áreas mais 
propensas e coletar amostras para 
realização de análises 
microbiológicas. 

Em combinação com os resultados da inspeção 
do revestimento, escavar valas nos pontos onde 
as concentrações de BRS forem elevadas e 
fazer a reconstituição do revestimento 

Quadro 5 – Plano de gerenciamento de risco: Integridade – ações para mitigar problemas 
relacionados à corrosão externa. 
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6.1.6. Conclusão 

 As análises realizadas nos documentos disponibilizados pela Anglo American 

sobre o Plano de Gerenciamento de Riscos da empresa e as avaliações preliminares 

feitas com base na inspeção de campo, inicialmente identificaram necessidades de 

aprimoramento em requisitos, sejam estes em programas já existentes ou novas ações 

decorrentes dos aprendizados com os eventos ocorridos, relacionados com a 

integridade intrínseca, a saber: 

 trincas e descontinuidades associadas – definição de um plano de ação 

sobre os procedimentos a serem adotados em função das características 

das trincas/descontinuidades; 

 corrosividade da água utilizada para produzir a polpa – inclusão de um 

programa sistematizado de acompanhamento e controle da corrosividade da 

água, incluindo tratamento químico, monitoração e controle dos parâmetros 

físico-químicos, monitoração e controle das concentrações de 

microrganismos; 

 sistema de proteção catódica – inclusão de um programa consistente de 

monitoramento sistemático dos potenciais tubo-solo, incluindo periodicidade 

dos registros de potenciais OFF, identificação e controle de áreas com 

superproteção catódica, avaliação de defeitos no revestimento, plano de 

reparo das áreas afetadas para evitar o fenômeno de PC-Shield, inspeção 

dos retificadores e do leito de anodos. 

Como base nesse diagnóstico, a Anglo American contratou consultorias externas 

para apoiar no aprimoramento do programa de mitigação dos riscos relacionados com 

os aspectos acima citados que impactavam diretamente à integridade do mineroduto. 

No decorrer dos trabalhos, o plano foi discutido e explicitado à equipe do Laboratório 

de Corrosão e Proteção do IPT. 

Os aspectos mais importantes do plano estão apresentados nos quadros 2 a 4. 

A avaliação dos pesquisadores do Laboratório de Corrosão e Proteção do IPT é que as 

ações propostas são consistentes e que, se forem implementadas e monitoradas da 

forma como consta no plano, têm potencial para manter sob controle os eventos 

relacionados com a integridade do mineroduto tais como: ocorrência e monitoramento 
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de trincas, controle da corrosão interna decorrente da corrosividade da água e as 

ameaças decorrentes de corrosão externa. É importante ressaltar que a análise e a 

avaliação do plano de gerenciamento de riscos da Anglo American, no que se refere ao 

monitoramento das trincas e outras irregularidades, foram baseadas em informações 

contidas em relatórios de anomalias críticas resultantes da inspeção por PIGs, 

fornecidas pela Anglo American. Assim, o IPT se exime de quaisquer 

responsabilidades, caso ocorram acidentes cuja origem não tenha sido contemplada 

nos documentos disponibilizados. 

Por fim, recomenda-se fortemente que a Anglo American mantenha em sua 

equipe técnica um profissional com conhecimentos de corrosão interna, de 

monitoramento da corrosão interna e de proteção catódica, incluindo revestimentos de 

dutos. Somente um profissional com esta formação tem capacidade para avaliar laudos 

técnicos emitidos por prestadores de serviço em assuntos de grande complexidade 

como os envolvidos na integridade do mineroduto. 

 

6.2.   Avaliação dos aspectos hidráulicos operacionais do mineroduto 

6.2.1. Objetivos 

Nesta linha de trabalho, a equipe técnica do IPT teve por objetivo a avaliação 

técnica de integridade do mineroduto do Sistema Minas-Rio sob a óptica dos aspectos 

hidráulicos operacionais. O mineroduto pode ser considerado um sistema hidráulico de 

grandes dimensões, concebido para o transporte contínuo de polpa de minério de ferro 

(cerca de 68 % de finos de minério de ferro e 32 % de água). O mineroduto foi 

projetado para ter capacidade de transportar cerca de 26,5 milhões de toneladas por 

ano de polpa de minério, ao longo dos seus 529 km de extensão, desde a mina até a 

planta de filtragem no Porto de Açu em São João da Barra. 

Assim sendo, nesta linha de trabalho, a equipe técnica do Centro de Metrologia 

Mecânica e de Fluidos - CTMetro do IPT avaliou os aspectos relacionados ao projeto 

de engenharia, o processo de construção, os testes de integridade hidráulica e 

estrutural e os parâmetros operacionais disponíveis até o momento dos vazamentos.  
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Nesse sentido, apresenta-se a seguir um resumo das atividades, previstas na 

proposta de trabalho, e executadas para avaliação de parâmetros hidráulicos 

relacionados com a integridade do mineroduto notadamente com respeito à análise sob 

o ponto de vista hidráulico: 

a. acompanhamento da operação de limpeza (flushing) do mineroduto; 

b. avaliação do projeto hidráulico do mineroduto; 

c. avaliação dos dados e registros da construção do mineroduto; 

d. avaliação dos resultados das inspeções técnicas realizadas durante a construção 
do mineroduto; e 

e. avaliação dos dados e informações operacionais do mineroduto. 

 

Levando-se em consideração que a avaliação técnica foi dividida em duas fases, 

sendo a primeira fase a avaliação dos 529 km com a análise em maior detalhe do 

trecho de 33 km após a Estação de Bombeamento EB-2, este primeiro parecer técnico 

sobre os aspectos hidráulicos operacionais estão concentrados no acompanhamento 

do flushing, avaliação do projeto hidráulico do mineroduto e avaliação dos dados e 

informações operacionais do mineroduto. Os itens c e d ficam para a próxima fase do 

trabalho. 

Todos os arquivos fornecidos pela Anglo American e que são citados no 

presente parecer técnico estarão disponíveis em mídia fornecida junto com o 

documento técnico do IPT. 

6.2.2. Acompanhamento da operação de limpeza (flushing) do mineroduto 

Durante a semana de 14.05.2018 a 18.05.2018 a equipe do CTMetro do IPT 

esteve na Estação de Bombeamento EB-2 no município de Santo Antônio do 

Grama/MG para acompanhar a operação denominada flushing de limpeza e liberação 

de possíveis obstruções da tubulação do mineroduto usando o bombeamento de água, 

uma vez que o escoamento tinha sido paralisado em 29.03.2018 em função do 

segundo incidente com vazamento. Esta operação deve ser realizada porque a polpa 

de minério de ferro, quando não está escoando, pode separar o material sólido da água 

e formar acúmulo de sedimentos denominados plugs. Estes plugs podem provocar 
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obstruções parciais ou totais, que durante a operação de flushing pode provocar o 

rompimento da tubulação pela rápida elevação da pressão. Por isso, a operação de 

flushing deve ser feita com cuidado e considerada uma operação especial do 

mineroduto e utiliza um procedimento específico. 

É importante notar que esta foi a única oportunidade que a equipe do CTMetro 

pode acompanhar um escoamento das bateladas de polpa de minério de ferro e água, 

uma vez que estas bateladas estavam paradas dentro da tubulação antes da operação 

de flushing. 

A equipe do CTMetro chegou à E-B2 na manhã do dia 14.05.2018 quando se 

daria início ao flushing do mineroduto. Inicialmente a equipe do IPT acompanhou o 

enchimento com água da linha a montante (antes) da EB-2. Durante este processo, 

foram realizadas as visitas técnicas dos locais onde aconteceram os dois incidentes e 

do galpão onde operam as bombas por pistão ou alternativas. Durante esta visita ao 

local das bombas, foi informado que as bombas operavam com pressões da ordem de 

210 kgf/cm². No segundo semestre do ano de 2017 os estojos nos blocos de algumas 

bombas começaram a se romper, porém, sem provocar vazamento de fluido. Foram 

instaladas estruturas de reforço nestes blocos e também o fabricante das bombas foi 

acionado para sanar o problema. Por prevenção, a pressão média de operação foi 

limitada a 185 kgf/cm². 

 A equipe de operação da Anglo American apresentou o Procedimento Especial 

de Re-start e Flushing de 07.05.2018 (arquivo tipo PDF com o mesmo nome) para a 

execução de toda a operação de limpeza do mineroduto. O documento define todas as 

etapas de enchimento com água na tubulação desde o início até o fim do mineroduto. 

O documento define as pressões e vazões máximas durante a operação de flushing 

nos pontos de medição de pressão e vazão localizados ao longo do mineroduto. O 

processo é bem lento, iniciando com baixas pressões e baixas vazões e 

acompanhando na sala de controle se o fluido está chegando aos pontos mais altos do 

mineroduto (Serra do Brigadeiro) e se depois seguiu o caminho descendente até a 

Estação de Válvulas EV de Tombos\MG e depois até o terminal de filtragem no Porto 

de Açu\RJ. Isto é verificado com a medição de pressão nestes locais onde existem as 

estações de monitoramento de pressão denominadas PMS. 
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No dia 15.05.2018, por volta das 08h00min, constatou-se que o enchimento da 

linha foi bem sucedido. Ao abrir a válvula de entrada de EV, constatou-se que a onda 

de pressão chegou  ao terminal, indicando ausência de plugs de alta resistência. Por 

volta das 9h da manhã, iniciou-se a pressurização da linha com aumentos sucessivos 

de 50 m3/h a cada 15 minutos até chegar à vazão de 1825 m3/h e limitando-se a 

pressão na saída da EB-2 a 160 kgf/cm2. 

Com a finalidade de observar o deslocamento ascendente de subida da serra a 

jusante da EB-2 da Batelada 48 com polpa, onde pressões mais altas poderiam ser 

observadas, a equipe do CTMetro também presenciou a interligação do escoamento 

das seções 1 e 2 (antes e depois de EB-2). Durante essa operação, ocorrida na noite 

do dia 15.05.2018 houve uma redução drástica de bombeamento na EB-2 devido a 

perda de carga no filtro na saída de uma das bombas centrífugas, como resultado das 

condições adversas da polpa armazenada no tanque durante um longo período. A 

equipe de operação da estação corrigiu esta falha e o bombeamento prosseguiu 

normalmente. Importante observar aqui que o sistema de segurança da operação de 

transporte de polpa operou imediatamente e desligou o bombeamento e foi realizada a 

movimentação correta das válvulas para desvio da polpa para o tanque de 

armazenamento. 

No dia 16.05.2018 a equipe do CTMetro presenciou a chegada da Batelada 49 

de polpa de minério de ferro à EB-2 e, mais tarde a chegada deste mesmo Batch à 

Estação de Medição de Pressão PMS-EB-25 (ponto mais alto do mineroduto), onde foi 

constatada a pressão mais alta para este batch limitada em 150 kgf/cm². Ao mesmo 

tempo ocorria a descida da Batelada 48 rumo à EV, onde havia o risco de slack flow. 

O slack flow é o fenômeno que ocorre quando há a separação do escoamento 

(especialmente entre a batelada de polpa e a de água) causado pela queda de pressão 

nos pontos mais altos do mineroduto (vácuo). Com isso, a velocidade da polpa pode 

aumentar muito e isso pode provocar um desgaste acima do normal,ocorrendo perda 

de espessura a longo prazo. Como o fluido tem que ser conduzido pelo bombeamento 

na EB-2 a alta pressão, é necessário que a estação de válvulas EV, que está localizada 

bem depois de EB-2, seja operada remotamente para a elevação da pressão a 

montante utilizando orifícios  estranguladores. 
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A equipe do CTMetro acompanhou e constatou que a equipe da operação da 

Anglo American executou as operações descritas no procedimento anteriormente 

citado na estação de válvulas EV para o aumento de pressão e evitaram o slack flow. 

No dia 17.05.2018 houve uma reunião com a equipe da Anglo American e da 

empresa de projetos Ausenco (projetista do Mineroduto), quando foi explicada a 

operação da linha a partir daquele momento e como seria a finalização do flushing, 

uma vez que foi constatado que não havia mais obstruções que pudessem 

comprometer a operação executada naquele período. Também observou-se a chegada 

da Batelada 50 à EB-2 e sua subida no trecho entre EB-2 e PMS 5, onde a pressão 

máxima foi 135 kgf/cm². A chegada desta batelada foi no sábado, dia 19.05.2018. 

Foi constatado que durante todo o processo de flushing, as vazões e as 

pressões máximas previstas no documento da Anglo American Procedimento Especial 

de Re-start e Flushing de 07.05.2018 foram respeitadas. 

A seguir são mostradas fotos obtidos nos painéis de controle da operação na 

EB-2. Na Figura 16 pode-se observar a posição das bateladas. Em tom alaranjado a 

posição da batelada de polpa de minério de ferro e em azul claro a água sendo 

bombeada na operação de flushing. A Figura 17 mostra valores de pressão, vazão e 

sequência de operações com válvulas durante o flushing. 

 

Figura 16 – Tela de acompanhamento do transporte das bateladas. 
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Figura 17 – Tela de acompanhamento da operação do mineroduto. 

 

Foram solicitados à Anglo American, e prontamente fornecidos, documentos tais 

como os certificados de calibração dos instrumentos de pressão, os resultados dos 

ensaios de ultrassom para verificação de trincas nos tubos inspecionados antes 

do flushing e que tinham características semelhantes aos tubos fraturados nos 

incidentes e estavam próximos. 

Os certificados de calibração foram apresentados no documento Anglo American 

denominado RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS PLANOS DE CALIBRAÇÃO DOS 

PIT’s DAS PMS’s 01 À 10 Ver). Foi fornecido o arquivo 2018 04 06_RELATORIO 

TRANSMISSORES DE PRESSAO PMS 01 A 10 _REV00.pdf. As calibrações estavam 

dentro do período de calibrações anuais conforme procedimento da empresa e 

constatou-se que os instrumentos de pressão estavam calibrados tanto no período dos 

incidentes de Março de 2018, assim como no período do flushing. Os instrumentos 

foram calibrados visando atender a pressão de operação média limitada a 185 kgf/cm². 

Assim, os instrumentos foram calibrados até 200 kgf/cm² até a PMS3 e até 220 kgf/cm² 

nos demais instrumentos de pressão. 
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Com relação aos documentos de verificação de trincas dos tubos, o resultado do 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR ULTRASSOM PHASED ARRAY/ PHASED ARRAY 

ULTRASONIC INSPECTION REPORT Nº Rel 01 Vala 1 Data:/ Date: 16.04.2018 exibiu 

um tubo com trincas, que foi substituído antes do flushing. De um total de 54 tubos 

inspecionados, apenas 1 apresentou trinca e este foi substituído. 

Concluindo sobre o processo de flushing, o procedimento foi realizado sem 

nenhum tipo de problema causado por obstruções. Não houve nenhuma ocorrência de 

vazamento durante a operação. 

6.2.3. Avaliação do projeto hidráulico do mineroduto 

Para a avaliação do projeto hidráulico do mineroduto foram solicitados à Anglo 

American os documentos relativos ao projeto. Para a primeira fase de avaliação 

técnica, serão analisadas principalmente os itens relativos aos transientes hidráulicos e 

ao escoamento em regime permanente. Os documentos enviados foram o TRANSIENT 

ANALYSIS REPORT (arquivo B118.03-1100-G-H-0010-STEADY STATE HYDRAULIC 

REPORT.pdf) e o STEADY STATE HYDRAULIC REPORT (arquivo B118.03-1100-G-

H-0010-STEADY STATE HYDRAULIC REPORT.pdf). 

O objetivo da análise de transientes hidráulicos foi verificar se o projeto previa os 

transientes hidráulicos que poderiam ocorrer durante as operações de transporte como, 

por exemplo, a partida e o desligamento, operações com as válvulas e picos de 

pressão caso ocorra alguma imperícia no manejo das válvulas. Um dos efeitos de 

rápidas variações de pressão é o golpe de ariete, que pode provocar ruptura da 

tubulação. 

O documento TRANSIENT ANALYSIS REPORT mostra as premissas e os 

cálculos realizados para o projeto do mineroduto com o objetivo de: 

● determinar pressões transientes máximas durante as condições normais e de 

emergência; 

● otimizar as operações sequenciais de normalidade e de emergência para 

minimizar os transientes hidráulicos; e 

● definir os requisitos de proteção de sobrepressão do mineroduto. 
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Os cálculos baseados em normas construtivas tais como Section 1102.3.3 of the 

Slurry Transportation Piping System Code (ASME B31.11) e o dimensionamento dos 

discos de ruptura pela  API Recommended Practice 520, guiaram o projeto com o 

objetivo final de se determinar as espessuras dos tubos do mineroduto e também para 

a determinação dos set points para a ruptura dos discos para segurança e de 

sobrepressão máxima, como mostrado na Tabela 4 a seguir. 

Tabela 4 – Pontos de ajuste para os discos. 

Ruptura de disco - Set Points 

Localização 
Pressão 
máxima 
(kPa) 

Set Point 
(kPa) 

Pressão mínima 
de ruptura (kPa) 

Pressão máxima de 
ruptura (kPa) 

Sucção da EB-2 13,675 14,496 13,771 15,220 

Bypass da Choke da 
EV Tombos 

15,328 17,627 16,746 18,509 

Terminal em Açu 7,547 8,679 8,245 9,113 

 

Os valores dos ajustes para a segurança e alívio foram encontrados durante a 

operação de flushing no planejamento da operação e na construção do mineroduto. 

Os objetivos da análise da hidráulica em escoamento em regime permanente 

são: 

● avaliar os resultados de teste de laboratório para selecionar a base de cálculos 

hidráulicos; 

● estabelecer os requisitos do material do tubo, incluindo diâmetro e espessura de 

parede; 

● determinar a capacidade das bombas do sistema e da linha principal; e 

● estabelecer a faixa de operação do mineroduto. 

 

As premissas para o cálculo de perda de carga (perdas devido ao atrito causado 

pelo escoamento do fluido) foram calculadas com uma previsão de rugosidade 

superficial interna da tubulação de 0,002 polegadas (0,05 mm). Medições realizadas 

pela equipe do CTMetro em amostras dos tubos que romperam mostraram uma 

rugosidade média em torno de 1,2 mm. Resultados iniciais obtidos do modelamento da 

hidráulica em regime permanente desenvolvido e executado no CTMetro indicaram 

inicialmente que não há influência na operação do mineroduto. 
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Deve-se observar que mesmo com os cálculos mostrando que o mineroduto 

poderia operar com pressões de até 220 kgf/cm², a Anglo American decidiu no 2° 

semestre de 2017 a operar com pressão média máxima de 185 kgf/cm² após os 

problemas de ruptura dos estojos das bombas devido à vibração excessiva quando 

operando a pressão média de até 210 kgf/cm². 

Outro fator observado para o cálculo da hidráulica e operação do mineroduto são 

as propriedades reológicas da polpa. A polpa de minério de ferro deve manter a 

densidade em torno de 2,2 a 2,4 g/cm³ para evitar a deposição de sólidos e, para 

facilitar o escoamento, a viscosidade é reduzida por meio de aditivos. Foi constatado 

pela equipe do IPT que estas propriedades reológicas são acompanhadas pela 

operação da Anglo American durante o transporte até o porto e que uma das funções 

do tanque na EB-2 é a de melhorar esta mistura, além do uso dos aditivos. 

6.2.4. Avaliação dos dados e informações operacionais do mineroduto 

Os objetivos das avaliações técnicas para este item do presente Parecer Técnico 

são: 

● análise dos dados e informações operacionais visando avaliar o 

comportamento dos parâmetros hidráulicos do sistema; e 

● comparação dos valores dos parâmetros operacionais efetivos medidos pela 

instrumentação do sistema com os valores de projeto. 

 
Neste item foram desenvolvidos, sob o ponto de vista dos parâmetros 

hidráulicos, a modelagem do escoamento das bateladas de polpa e água desenvolvida 

pela equipe do CTMetro utilizando dados da operação enviados pela Anglo American 

do mineroduto de 2014 até 2018 e utilizando os novos valores de rugosidade citados 

no item 6.2.3 do presente Parecer Técnico. Também foram obtidos resultados de 

esforços cíclicos devido ao bombeamento e ao próprio escoamento. Estes esforços 

cíclicos são representados pela variação da pressão em torno da pressão média de 

operação. 

A contribuição dos esforços cíclicos é importante para a análise do processo de 

aceleração da propagação das trincas nos tubos. A propagação das trincas provocada 
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pelos esforços cíclicos é contribuinte importante para a ruptura do material do tubo por 

fadiga. 

Lembrando novamente que a avaliação técnica nesta primeira fase tem foco no 

trecho de 33 km após a Estação de Bombeamento EB-2, a Figura 18 exibe a variação 

de pressão na saída de EB-2 ao longo dos anos de 2014 a 2018. As medições de 

pressão são duplicadas em cada ponto, para verificação da redundância de resultados 

e também por segurança caso um dos instrumentos apresente falha. A posição que 

apresentou as maiores pressões coincide com a localização dos incidentes. Os 

incidentes ocorreram logo após a saída da estação EB-2. A indicação de pressão após 

o período de incidentes corresponde ao período de flushing e depois ao período de 

passagem dos pigs para limpeza, medições geométricas, análise de corrosão e de 

trincas. 

 

Figura 18 – Variação da pressão na saída de EB-2. 
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Prosseguindo o raciocínio, a pressão a jusante (depois) da EB-2 tende a cair 

como resultado do aumento da altura e perda de carga (queda de pressão por atrito na 

tubulação do mineroduto). A Figura 19 mostra a variação de altitude ao longo do 

mineroduto. 

 

Figura 19 – Variação da altitude ao longo do mineroduto. Em vermelho a tubulação próxima à 
EB-2. 

 

Isto pode ser observado na Figura 20 a seguir, onde a pressão na PMS-5 

apresenta valores consideravelmente mais baixos, sendo aproximadamente metade do 

valor indicado na saída de EB-2. 
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Figura 20 – Variação da pressão em PMS-5. 

 

A situação da saída na EB-1 é semelhante ao que ocorre em EB-2, mas as 

pressões foram levemente inferiores a 200 kgf/cm². A Figura 21 exibe os resultados 

obtidos dos dados da operação do mineroduto. 
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Figura 21 – Variação da pressão em PMS-5. 

 

Sobre os possíveis transientes hidráulicos citados no item 6.2.3 do presente 

parecer técnico, foram identificadas pressões transientes de até 220 kgf/cm², embora 

estando dentro do valor de segurança de pressão máxima para transientes hidráulicos 

de 276 kgf/cm² previsto em projeto. Estes picos de pressão da ordem de 220 kgf/cm² 

ocorreram entre 2° trimestre de 2016 até o início do 2° semestre de 2017. As figuras 

anteriores com os perfis de pressão permitem apenas identificar as pressões máximas 

operacionais em cada estação de medição. Esta pressão acima de 210 kgf/cm² pode 

ter provocado os esforços cíclicos (ou ciclos de pressão) mais intensos do que 

inicialmente previstos, embora o item 6.1 do presente parecer técnico cite outras 

causas relativas à corrosão prematura. Assim, observa-se a mudança de pressão 

média de operação menor que 200 kgf/cm² durante o 2° semestre de 2017 e adiante, 

conforme a Figura 22. O fator das oscilações em torno das pressões médias como 

componente acelerador de trincas deve ser analisado sob o ponto de vista da 

hidráulica. Um dos fatores que podem contribuir com as oscilações de pressão á a 

variação de densidade nas transições durante as passagens água-polpa-água. A 
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operação do mineroduto não foi contínua no sentido de haver somente polpa. A polpa 

era transportada em bateladas. A figura a seguir mostra a variação de densidade na 

saída da EB-1 durante dois meses no ano de 2017. 

 

Figura 22 – Variação da densidade em dois meses de operação normal em 2017. 

 

A operação típica do mineroduto pode ser observada na Figura 23 a seguir, que 

mostra a pressão na saída da EB-2 e a vazão correspondente durante 5 dias dentro do 

período mostrado na figura 6.2.7. Observa-se claramente a complexidade introduzida 

na operação utilizando bateladas de polpa e água. Apesar de picos de pressão não 

serem observados, a mudança frequente de vazão e densidade pode promover a 

ocorrência mais acentuada de fadiga. Assim, a troca da tubulação do trecho proposta 

pela Anglo American de 300 tubos após a saída de EB-2 e com espessura ligeiramente 

maior que a tubulação anterior, incluindo a região dos incidentes, é uma ação correta 

para a prevenção. 
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Figura 23 – Variação da densidade, pressão e vazão em 5 dias de operação normal em 2017. 

6.2.5. Considerações sobre a análise dos parâmetros hidráulicos 

No dia 09.10.2018 foi realizada uma reunião entre os lideres dos grupos do IPT 

que estão trabalhando nas análises do mineroduto com representantes da Anglo 

American. Foram apresentadas por cada grupo do IPT as ameaças críticas e menores 

para a operação do Mineroduto. A apresentação dessas ameaças foi feita com o 

objetivo da empresa Anglo American indicar quais seriam as ações de correção ou de 

mitigação dos problemas apresentados. 

Ameaças menores e críticas apresentadas pelo CTMetro do IPT 

A equipe do CTMetro identificou as seguintes ameaças sob o ponto de vista de 

parâmetros hidráulicos: 

Ameaças menores:  

● os possíveis picos de pressão operacional devido à operação do mineroduto nos 

pontos EB1, EB-2, entrada de EV e fundos de vale; e 
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● foram observados transientes hidráulicos durante a operação de flushing. 

Ameaças críticas: 

● os esforços cíclicos ligados ao on-off da operação e também devido à passagem 

de batchs (água-polpa); e 

● os esforços cíclicos da operação de bombeamento. Foi observado que os estojos 

das bombas sofreram danos. Com os dados enviados (segundo a segundo), 

existe evidência de oscilações da pressão em torno do valor de pressão média, 

mas não puderam ser bem caracterizados. Esta situação não pode ser 

descartada por ser crítica no que se refere à fadiga. 

Respostas da Anglo American para as ameaças menores e criticas  

A Anglo American enviou as respostas às ameaças apresentadas, conforme a 

seguir. 

 

Ameaças menores: 

Retirado do arquivo da Anglo American denominado Pressão Operacional e 

Transientes Hidráulicos_191018_rev01.pdf com o título RISCOS, CRÍTICOS IPT 

AMEAÇAS MENORES – OPERAÇÃO MINERODUTO de Outubro/2018: 

 

“Os dois itens estão correlacionados e estão ligados à forma operacional do 

mineroduto. 

Todo o duto foi projetado considerando a ocorrência de transientes causados por 

paradas, partidas e mudança de bombeamento de batches de polpa e água. Para isso 

toda a tubulação do mineroduto possui espessura dimensionada já considerando estes 

possíveis transientes. Assim onde existe a possibilidade de ocorrência destes 

fenômenos, o tubo já possui tal consideração”.  

Além dos critérios de projetos citados acima, outras medidas foram consideradas 

como controle adicionais para tornar a operação mais estável, com redução e 

suavização das oscilações de pressão ao longo do mineroduto, como: 

● as bombas foram equipadas com inversores de frequência, visando suavizar ao 

máximo as rampas de parada e partida, reduzindo assim as variações de 

transiente; 
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● o volume mínimo de batch de polpa e água é limitado, diminuindo assim a 

oscilação das pressões operacionais; e 

● operações de fechamento de válvulas e desligamento das bombas também são 

feitas de forma gradativa e controlada.  

 
A operação de “flushing do mineroduto” foi uma operação considerada atípica 

para o mineroduto e os resultados encontrados nesta operação não representam a 

operação constante do sistema. Os “picos” evidenciados foram gerados em função do 

enchimento do trecho EB-2 x PMS05 e de material sedimentado na tubulação após o 

vazamento e drenagem deste trecho, assim, já era esperado para esta operação e por 

isso a operação de flushing foi realizado de forma extremamente conservadora, com 

baixíssimas vazões, conforme procedimento específico para esta operação.  

Em operação normal, não temos esta severa condição de sedimentação e o 

bombeamento é constante, respeitando as premissas de pressão e vazão, conforme 

filosofia operacional do mineroduto. 

As oscilações existentes em operação normal, são muito mais suaves e ocorrem 

com alterações gradativas não sendo considerados “picos”, nem na redução, nem no 

aumento de pressão. Estas variações de pressão ocorrem principalmente em função 

do bombeamento em bateladas de polpa intercaladas com interfaces de água, o que 

será reduzido com o aumento gradativo da produção, até que não seja mais necessária 

a inserção das interfaces de água.  

Adicionalmente, estamos implementando melhorias no nosso sistema de 

bombeamento, através de modificações das bombas principais, propiciando maior 

disponibilidade das bombas e consequentemente diminuindo as paradas e partidas 

destes equipamentos. O sistema de amortecimento de vibração destas bombas 

também está ganhando um upgrade, com a instalação de mais um amortecedor na 

descarga das bombas, alcançando um número de 03 amortecedores por bomba, tanto 

em EB-1 quanto em EB-2.  

Além das premissas de projeto, controles existentes e das melhorias que estão 

sendo implementadas, a equipe operacional do mineroduto é formada por técnicos de 

sala de controle com grande experiência em minerodutos, já tendo inclusive operado 
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outros sistemas similares. A equipe também é treinada e capacitada para operar o duto 

de forma continua e segura. Constantemente são realizadas revisões nos 

procedimentos operacionais em função de melhorias, modificações e de lições 

aprendidas com os eventos ocorridos.” 

 

Ameaças críticas: 
Retirado do arquivo da Anglo American denominado Nota Explicativa_Esforços 

Cíclicos.docx com o título NOTA EXPLICATIVA de Outubro/2018: 

 

“Esta nota objetiva fazer breve descritivo dos documentos entregues referentes 

às Ameaças Críticas da Linha 2 Parâmetros Hidráulicos Operacionais 

 

Arquivos Anexados 
1. Modificação das bombas do mineroduto: Apresentação com o cronograma 

com todas as alterações e que serão implementadas nas bombas. 

Entendemos que após a implementação deste upgrade, as estações de 

bombeamento irão operar com maior estabilidade (maior confiabilidade das 

bombas e vida útil dos componentes) diminuindo assim a variação de 

esforços cíclicos das bombas. 

 
Observação: 

2. Considerando que não existe uma “certeza” de quando irá finalizar o 

bombeamento por batches (que está diretamente vinculado ao aumento da 

produção), não podemos mencionar datas e/ou compartilhar o programa de 

produção.  

 
3. O relatório da Elevara (sobre fadiga devido a esforços cíclicos está sendo 

revisado pela engenharia AA, provavelmente será entregue na próxima 

semana).” 

 

A equipe do CTMetro recebeu o arquivo da Elevara. Também foi enviado um 

arquivo denominado Modificações das bombas do mineroduto.pptx com as modificação 

para o realização do upgrade da bombas. 
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O cronograma das modificações propostas pela Anglo American é mostrado a 

seguir: 

 
 

Observações e conclusão sobre as respostas às ameaças críticas e menores 

A Anglo American enviou o documento da empresa Elevara denominado Fatigue 

Analysis of Cracks in Pipelines (arquivo Fatigue Analysis of Cracks in Pipelines_FINAL 

Report_04OCT2018.pdf) onde foi realizada a análise das oscilações de pressão 

utilizando a técnica de contagem dos ciclos de pressão para análise de fadiga para 

reduzir a enorme quantidade de dados de pressão em conjuntos equivalentes de faixas 

de pressão (entre a pressão máxima e mínima). O documento sugere a criação de um 

modelo previsional de crescimento de trincas e que servirá como um guia de tomada 

de ações. 

Embora seja fundamental a criação de modelo previsional de crescimento de 

trincas, o documento de fadiga citado no parágrafo anterior usou valores das medidas 

de pressão medidos na saída de EB-1 e EB-2 que são obtidas por medidores de 
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pressão que não têm alta frequência e respostas mais rápidas.   Um instrumento de 

alta frequência forneceria resultados melhores da oscilação de pressão, ajudando na 

redução de incertezas no modelo de propagação de trincas.  

As respostas às ameaças menores e críticas elaboradas pela Anglo American 

representam ações que podem melhorar a operação do mineroduto.   

 Recomendações 

Com base no descrito no item 6.2, sugerem-se as seguintes recomendações 

durante a retomada da operação: 

● que a operação seja operada com os requisitos de segurança  recomendados 

pela Anglo American conforme documento  RISCOS, CRÍTICOS IPT AMEAÇAS 

MENORES – OPERAÇÃO MINERODUTO de Outubro/2018 (ameaças menores); 

● que a adição de equipamentos de redução de esforços cíclicos e vibrações (3° 

damper nas bombas), devido às operações das bombas, seja realizada conforme 

proposto no documento NOTA EXPLICATIVA de Outubro/2018 da Anglo 

American e no prazo proposto pela empresa; 

● será necessário o acompanhamento da equipe do CTMetro do IPT tanto no 

reinício das operações como pelo menos 2 vezes após o estabelecimento da 

operação normal; e 

● planejar a instalação de medidor de medição de pressão de alta frequência e 

rápida resposta próximo à saída da EB-2 para melhor acompanhamento dos 

esforços cíclicos. 

 

É importante salientar que as análises e recomendações aqui registradas 

usaram como subsídio as informações enviadas pela Anglo American, as informações 

obtidas pela equipe do CTMetro durante o acompanhamento do flushing e de uma das 

etapas de passagem de pigs. 
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6.3. Avaliação dos aspectos geológico-geotécnicos ao longo da faixa de 

domínio do mineroduto 

Este item sintetiza os resultados dos trabalhos do IPT realizados nesta Etapa 1, 

acerca das condições geológico-geotécnicas gerais presentes ao longo dos 529 km do 

mineroduto Minas-Rio. O objetivo geral é o de identificar e avaliar ameaças externas à 

integridade do empreendimento. Para tal, consideram-se várias formas de interação do 

mineroduto com o ambiente em geral e meio físico em particular, incluindo-se os 

processos geodinâmicos externos atuantes em relação à faixa de domínio (cerca de 

30 m, com plataforma entre 10 e 14 m) e as estruturas permanentes que compõem o 

mineroduto. A análise atende as atividades referentes ao tema previstas na Proposta 

804.300/18 do IPT, focalizando-se, em especial, nesta Etapa 1, o trecho de 33 km 

situado entre a estação de bombeamento EB-2 (km 247) e o ponto de monitoramento 

de pressão PMS-5 (km 280). 

Considera-se, particularmente, o conjunto de movimentos gravitacionais de 

massa identificados preliminarmente na região do mineroduto, com base nos estudos 

prévios de impacto ambiental do empreendimento (MMX, 2006) e na documentação 

técnica sobre a gestão de aspectos geológico-geotécnicos, conforme disponibilizada ao 

IPT pela Anglo American, dado o potencial destrutivo relativamente maior que esses 

processos podem apresentar em comparação a outros fenômenos. Consideram-se, 

ainda, experiências sobre eventos ocorridos em dutovias (como oleodutos e 

gasodutos), sobretudo na região sudeste do País, associados à deflagração e/ou 

aceleração de processos geodinâmicos similares aos encontrados na região do 

mineroduto. 

Os principais processos geodinâmicos externos analisados na Etapa 1, os quais 

representam ameaças à integridade do mineroduto ao longo de seu traçado, são: 

deslizamento, rastejo, queda de rocha e corrida de massa, este último associado a 

enxurrada. Incluem-se, ainda, os processos erosivos e deposicionais, ilustrados pela 

generalizada ocorrência de sulcos e ravinas de médio a grande porte verificados na 

região, cuja evolução no meio rural é comumente acelerada e intensificada por 

diferentes formas de uso e ocupação do solo (sistema viário, pecuária e outras), 

associando-se à ocorrência de deslizamento do tipo planar. 
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Também se consideram, neste Parecer Técnico, os processos hidrológicos, 

como enchente e inundação e/ou alagamento, geralmente associados a relevo de 

planícies e terraços aluviais, em razão de possíveis influências diretas em relação à 

faixa do mineroduto e suas estruturas permanentes. Os processos hidrológicos tendem 

a mostrar importância maior sobretudo em razão de prováveis efeitos sinérgicos e 

cumulativos quando de sua ocorrência em conjunto com outros processos 

geodinâmicos, particularmente em eventos de precipitação intensa e/ou extrema, 

podendo se converter em ameaças. 

Analisam-se, assim, tanto as condições geológico-geotécnicas que decorrem da 

possível indução e deflagração de processos geodinâmicos externos pelo próprio 

mineroduto e suas estruturas permanentes quanto as que se desenvolvem em toda a 

região, em nível de bacias hidrográficas. Esses processos se mostram, por vezes, 

influenciados pelo uso e ocupação do solo, ampliando-se as potencialidades no sentido 

de afetar a integridade do mineroduto. 

6.3.1. Atividades realizadas 

De modo a atingir o objetivo desta Etapa 1, efetuou-se uma análise geral em 

relação aos 529 km do mineroduto, desde o km 0 em Conceição do Mato Dentro - MG 

até seu término em São João da Barra – RJ, focalizando-se, em especial, o trecho de 

33 km situado entre EB-2 e PMS-5. Entre outros fatores, citados em itens anteriores 

deste Parecer Técnico, essa focalização se deve ao fato de que o trecho em questão 

abriga o segmento de dutos afetado pelos dois eventos de vazamento, ocorridos em 

março de 2018 na região de Santo Antonio do Grama - MG. 

Para a execução dessa análise, foram realizadas diversas campanhas de campo 

por parte de diferentes equipes técnicas do IPT, variando em composição, de acordo 

com os temas abordados e apresentados na sequência deste Parecer Técnico. 

As atividades realizadas na Etapa 1 sobre as condições geológico-geotécnicas 

ao longo dos 529 km do mineroduto, compreenderam: análise de suscetibilidades a 

processos geodinâmicos externos atuantes na região do mineroduto e na faixa de 

domínio; análise do estado das estruturas permanentes instaladas (passagens aéreas, 

túneis, furos direcionais, estações de monitoramento de pressão, estações de 



 
Parecer Técnico no 21.079-301 - 84/224 

bombeamento, barragem e outras); e análise de atividades de gestão de aspectos 

geológico-geotécnicos, conforme executadas atualmente pelo empreendedor. 

6.3.2. Resultados obtidos 

Os resultados obtidos na execução das atividades são apresentados a seguir, 

envolvendo os seguintes tópicos: análise de suscetibilidades a processos 

geodinâmicos externos atuantes na região do mineroduto; análise das condições 

geológico-geotécnicas na faixa de domínio, incluindo-se a avaliação das estruturas 

permanentes e seu estado; e análise da gestão executada pelo empreendedor acerca 

de aspectos geológico-geotécnicos. Apontam-se, em cada tópico, as ameaças 

consideradas críticas ou menores à integridade do mineroduto. 

6.3.2.1 Análise de suscetibilidades a processos geodinâmicos externos atuantes 

na região 

O pressuposto para a realização do mapeamento e análise de suscetibilidades a 

processos geodinâmicos externos atuantes na região do traçado do mineroduto Minas-

Rio é o de que as informações e dados fornecidos pela Anglo American a respeito do 

assunto, analisados inicialmente pelo IPT, referem-se principalmente à faixa de 

domínio, considerando-se necessário, desde então, para identificação e avaliação de 

ameaças associadas a processos geodinâmicos atuantes nessa região, uma 

abordagem territorial mais ampla, em nível de bacias hidrográficas, âmbito no qual os 

processos tendem a se originar e desenvolver-se. 

O conceito de suscetibilidade aqui contemplado é o de propensão ou 

predisposição ao desenvolvimento de um determinado processo ou ameaça numa 

dada área. Esse conceito não inclui uma avaliação de probabilidade de ocorrência de 

um evento, uma vez que esta deve resultar de uma análise de perigo, na qual se deve 

considerar a variável temporal. Tampouco inclui uma avaliação de consequências ou 

impactos, uma vez que esta, por sua vez, deve ser objeto de uma análise de risco. 

Considera-se que as análises de perigo e risco que venham a ser realizadas em 

decorrência da presente avaliação, ambas necessariamente em nível de detalhe, 

incluindo-se os possíveis cenários de risco a apontar ao longo do traçado, dependem 
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do conhecimento prévio das suscetibilidades em relação a cada ameaça ou processo 

considerado. 

A análise de suscetibilidades a processos geodinâmicos externos atuantes na 

região do mineroduto foi efetuada com base no mapeamento das áreas definidas no 

planejamento dos trabalhos de avaliação por parte do IPT, compreendendo dois 

contextos territoriais: 

● área correspondente ao conjunto de bacias hidrográficas contribuintes ao 

longo dos 529 km, abrangendo 31.713 km 2; e 

● área das bacias hidrográficas contribuintes ao trecho de 33 km, denominada 

de área de detalhe, abrangendo 5.062 km 2. Essa segunda área foi 

abordada para fins de detalhamento especialmente por abrigar o segmento 

de dutos considerado prioritário. 

 

A delimitação das áreas foi efetuada com base nas bacias hidrográficas 

contribuintes ao longo dos 529 km do mineroduto Minas-Rio, denominadas de bacias 

de drenagem, apresentada na Figura 24. Nela estão destacadas as estações de 

bombeamento EB-1 e EB-2 e a estação de monitoramento de pressão PMS-5. Indicam-

se, ainda, as duas bacias de drenagem que contribuem diretamente para o trecho de 

33 km, Matipó e Casca, bem como a área do buffer de 10 km de distância em cada 

lado do mineroduto, definido como objeto para validação em campo do pré-mapa de 

suscetibilidade. A Estação de Válvulas (EV) e a Estação Terminal (ET) estão situadas 

no RJ. Para estudo da área de detalhe nesta Etapa 1, delimitou-se um polígono na 

área do buffer, no qual os trabalhos de validação do pré-mapa em campo foram 

realizados. 
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Figura 24 - Localização das áreas de estudo, com as bacias de drenagem contribuintes ao 
mineroduto (desde EB-1 até o litoral do RJ) e ao trecho de 33 km que compreende EB-2 e 
PMS-5. Fonte: IPT. 
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Para execução das atividades da Etapa 1 foram adotados os métodos e técnicas 

desenvolvidos pelo IPT e pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM) para mapeamento 

de suscetibilidades, contidos no documento intitulado Nota Técnica Explicativa, 

disponível no site da CPRM (http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/16588/NT-

Carta_Suscetibilidade.pdf?sequence=1), apoiando-se, ainda, em diretrizes correlatas 

encontradas em outras referências específicas. Os procedimentos gerais para 

mapeamento de áreas suscetíveis estão resumidos na Figura 25. 

 

Figura 25 - Procedimentos gerais adotados na 
análise de áreas suscetíveis. Fonte: IPT/CPRM. 

 

Os métodos e procedimentos adotados foram aplicados nas áreas de estudo, 

abrangendo: compilação bibliográfica, elaboração de mapas temáticos e estruturação 

da base de dados digitais; análise, classificação e zoneamento das suscetibilidades 

aos processos considerados (deslizamento, rastejo, queda de rocha, corrida de massa 

e/ou enxurrada e inundação e/ou alagamento); fotointerpretação de feições associadas 

aos processos analisados (campo de blocos rochosos, depósito de acumulação em pé 

de encosta, cicatriz de deslizamento, ravina, lajeado, paredão rochoso, alagado e 

outras); composição do pré-mapa de áreas suscetíveis; verificação e validação do pré-

mapa de áreas suscetíveis em atividades de campo; e revisão do pré-mapa e 

consolidação de mapa síntese e da base de dados correspondente. 
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Foram utilizados e incorporados aos estudos todos os dados da CPRM 

referentes ao mesmo tipo de cartografia de suscetibilidade, conforme elaborados em 

municípios do RJ e de MG e disponíveis no site do órgão, complementados pelos 

trabalhos de análise efetuados pelo IPT para a presente avaliação. Essa 

complementação se refere especialmente a municípios de MG, mas abrange também 

outros do RJ. 

A base de dados para realização do trabalho está estruturada em ambiente de 

sistema de informações geográficas (SIG) e foi dividida entre os estados de MG e RJ. 

Os primeiros dados a compor a base foram as curvas de nível e os pontos cotados. 

Para o estado de MG, os dados foram obtidos na Infraestrutura Estadual de Dados 

Espaciais de Minas Gerais (IEDE-MG), com curvas de nível com espaçamento de 

20 m, compatível com a escala 1:50.000, originalmente em coordenadas geográficas 

que foram convertidas para coordenadas UTM, fuso 23 sul, com referencial geodésico 

SIRGAS 2000. Para o RJ, os dados foram obtidos na Base Cartográfica Vetorial 

Contínua do Estado do RJ na escala 1:25.000 disponível no Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), originalmente em coordenadas geográficas que foram 

convertidas para coordenadas UTM, fuso 24 sul, com referencial geodésico SIRGAS 

2000. 

Para a produção dos mapas de suscetibilidades foram utilizados modelos digitais 

de terreno (MDTs), criados a partir das curvas de nível e pontos cotados, já citados, 

com resolução espacial de 5 m. Para a elaboração do MDT foi utilizada a função Topo 

to Raster disponível no ArcGIS. Trata-se de um método de interpolação desenvolvido 

para a geração de MDTs, com o objetivo específico de converter dados vetoriais em 

modelos hidrológicos de elevação de terrenos exatos. O método se utiliza da eficiência 

computacional de métodos de interpolação locais, como a ponderação do inverso da 

distância, sem perder a continuidade da superfície de métodos globais de interpolação, 

como krigagem e spline, reduzindo possíveis erros que venham a decorrer da 

aplicação do método. O MDT seguiu a base de dados e foi elaborado em duas partes, 

uma para MG e outra para o RJ. 

O método para a delimitação das bacias com potencial para a geração de 

corrida de massa e/ou enxurrada está disponível em IPT/CPRM (2014) e Corsi et al. 
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(2015). As bacias são delimitadas a partir do MDT e dos critérios: tamanho de área, 

amplitude e localização em relevo montanhoso e de escarpas. Bacias suscetíveis a 

corrida de massa são também suscetíveis a enxurrada, sendo que o inverso pode não 

se verificar. 

As imagens consultadas para a fotointerpretação dos lineamentos estruturais, 

utilizados para a produção da suscetibilidade a movimentos gravitacionais de massa, 

bem como para extração das feições associadas aos processos considerados, 

identificadas e verificadas em campo, encontram-se disponíveis no basemap do 

ArcGIS, software utilizado em todos os trabalhos presentes de geoprocessamento. 

Foram utilizados também os mapas de rede de drenagens, relevo sombreado, MDT e 

declividade. 

A área de estudo inicial foi definida a partir das bacias hidrográficas que cortam 

a faixa de domínio do mineroduto ou seu entorno. No primeiro momento, foi calculado 

um buffer de 10 km a partir do eixo do mineroduto, onde os trabalhos se concentraram 

e que também foi dividida em duas partes, contemplando RJ e MG. Para os trabalhos 

de campo, foi delimitada uma segunda área, envolvendo os 33 km entre a EB-2 (km 

247) e a PMS-5 (km 280), que engloba as bacias dos rios Matipó e Casca. 

A área do buffer de 10 km localizada no RJ abrange parte ou totalmente os 

seguintes municípios: Porciúncula, Natividade, Itaperuna, Bom Jesus de Itabapoana, 

Italva, Cardoso Moreira, Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana e São 

João da Barra. A CPRM já havia produzido os mapas de suscetibilidades de todos os 

municípios da região, exceto Natividade e Italva, os quais o IPT produziu para 

completar a área de estudo no RJ. Para a área de MG, primeiramente foi gerada a 

suscetibilidade nas bacias dos rios Matipó e Casca, para checagem em campo, 

produzindo-se, na sequência, a suscetibilidade para o buffer de 10 km até a ligação 

com o RJ, envolvendo total ou parcialmente os municípios de Orizânia, Divino, 

Fervedouro, São Francisco do Glória, Carangola, Faria Lemos, Pedra Dourada, 

Tombos e Antônio Prado de Minas, todos em MG. O trecho entre o km 0 do mineroduto 

e a EB-2 (km 247) deverá ser completado na Etapa 2. 

Os produtos gerados compreendem o mapa de áreas suscetíveis (com a 

classificação obtida de acordo com o processo, podendo ser alta, média ou baixa) e 
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uma Base de Dados específica, organizada em SIG, contendo os mapas temáticos e 

intermediários utilizados. Os relatórios individuais sobre o regime de chuvas nas áreas 

mapeadas (Relatórios IDF: Intensidade-Duração-Frequência), elaborados regularmente 

pela CPRM, não se encontram reportados no presente Parecer Técnico, podendo ser 

obtidos diretamente no site da CPRM. 

Convém observar que, não obstante as finalidades da presente análise, 

focalizada especialmente nos processos de movimentos gravitacionais de massa, as 

suscetibilidades a inundação e/ou alagamento foram também abordadas. Esses 

processos hidrológicos são considerados na presente análise de maneira integrada, 

sem a distinção de classes, apontando-se as planícies e terraços aluviais apenas como 

áreas suscetíveis em seu conjunto. 

Com base nas referências metodológicas e procedimentos mencionados, 

particularmente os trabalhos do IPT e da CPRM, os principais processos considerados 

na presente análise foram os seguintes: 

● deslizamento, que corresponde a movimento caracterizado por velocidade alta, 

que se desenvolve comumente em encostas com declividade e amplitude média a 

alta e segundo superfície de ruptura planar (translacional), circular (rotacional) ou 

em cunha (acompanhando planos de fragilidade estrutural dos maciços terrosos 

ou rochosos). É geralmente deflagrado por eventos de chuvas de alta intensidade 

ou com elevados índices pluviométricos acumulados, condicionados por fatores 

predisponentes intrínsecos aos terrenos; 

● rastejo, que corresponde a movimento relativamente lento quando comparado ao 

deslizamento, que pode ocorrer mesmo em terrenos com baixas declividades, 

como colúvios ou tálus em depósitos de sopé e/ou meia encosta. O deslocamento 

lento da massa possibilita detectar previamente a presença de feições de 

instabilização, como trincas no solo, degraus de abatimento, deformações na 

superfície e surgências d’água na base da encosta. Pode ser deflagrado por 

eventos de chuvas de longa duração e altos índices pluviométricos acumulados, 

que acarretam a elevação progressiva do nível d’água subterrâneo e tendem a 

instabilizar os terrenos. Desenvolve-se segundo superfícies de ruptura irregulares 
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e pode ser acelerado por intervenções humanas efetuadas no sopé da encosta 

afetada. Pode ocorrer de modo isolado ou associado a deslizamento; 

● queda de rocha, que corresponde a movimento geralmente abrupto de blocos e 

matacões rochosos, que se desprendem de encostas íngremes, paredões 

rochosos ou falésias. Tem como principais fatores predisponentes as 

descontinuidades litológico-estruturais dos maciços rochosos e a ação do 

intemperismo físico-químico, podendo ser deflagrado por eventos chuvosos. O 

material movimentado pode quebrar com o impacto e rolar pela superfície da 

encosta, até encontrar obstáculo ou atingir terreno plano. A velocidade, trajetória 

e alcance podem variar muito, pois dependem de fatores diversos, como a 

declividade da encosta e a forma e dimensão do material mobilizado. Envolve 

principalmente quedas livres, rolamentos, tombamentos e desplacamentos de 

rochas; 

● corrida de massa, que corresponde a movimento de massa complexo e com alta 

energia de transporte, caracterizado por fluxos concentrados de blocos rochosos 

e troncos vegetais imersos em matriz com alta concentração de sedimentos de 

diferentes granulometrias, provenientes da ocorrência concentrada de 

deslizamentos nas encostas e do retrabalhamento de depósitos antigos situados 

ao longo de cursos d’água. Pode ser deflagrado por eventos de chuvas de alta 

intensidade, gerados nas porções superiores das encostas em bacias de 

drenagem serranas e restritas. Os materiais mobilizados podem alcançar áreas 

planas e distantes situadas a jusante. Por sua alta energia de escoamento e 

elevada concentração de sólidos, bem como por seu amplo raio de alcance, 

configura o tipo de movimento gravitacional de massa com maior potencial de 

impacto destrutivo. Inclui enxurradas associadas, geralmente no início e fim do 

processo, na forma de “enchente suja”, assim denominada em razão de sua alta 

carga de sedimentos; 

● inundação, que pode ser entendida em correspondência ao atingimento e 

submersão da planície aluvial pelo transbordamento das águas do canal principal 

do rio, devido à evolução do processo de enchente ou cheia. Caracteriza-se pela 

elevação temporária do nível d’água relativo ao leito regular do canal em uma 
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dada bacia de drenagem, comumente em razão do acréscimo de vazão d’água 

ocasionado por eventos chuvosos de longa duração e elevados índices 

pluviométricos acumulados. Os excessos d’água podem alcançar a planície 

aluvial atual (leito menor, várzea) e os terraços fluviais antigos (leito maior), 

topograficamente alçados em relação à cota da planície aluvial atual, bem como 

outros terrenos mais elevados, situados em flancos de encostas adjacentes. Em 

terrenos ligados a processos litorâneos, sob influência regular de marés, como 

mangues, praias, planícies costeiras e terraços marinhos, configura-se a 

inundação costeira, a qual tende a atuar em conjunto com os processos de 

origem continental e, assim, determinar a suscetibilidade geral a inundações 

nessas áreas. Na incidência de inundações, incluem-se, por correlação, 

alagamento (acúmulo momentâneo de água ante a dificuldade de escoamento 

superficial em terrenos com baixa declividade ou por deficiência ou baixa 

capacidade de escoamento do sistema de drenagem) e assoreamento (formação 

de depósitos em leito regular de curso d’água ou planície de inundação, em 

decorrência do acúmulo concentrado de sedimentos transportados); e 

● enxurrada, que corresponde a enchente ou inundação brusca e de curta duração, 

desenvolvida em bacias de drenagem restritas no contexto de relevo serrano ou 

morros altos, por ocasião de chuvas intensas. Caracteriza-se por alta energia de 

transporte e capacidade de arraste, com elevado potencial de impacto destrutivo. 

Pode induzir a instabilização e solapamento de taludes marginais ao longo do 

curso d’água. 

Os resultados obtidos com os trabalhos de análise de suscetibilidades a 

processos geodinâmicos externos na área de estudo delimitada são apresentados nos 

subitens a seguir, iniciando-se pela área de detalhe. Todos os produtos gerados, 

organizados em uma Base de Dados, encontram-se integrados em SIG e contidos no 

APÊNDICE A. 

a) Área das bacias de drenagem contribuintes ao trecho de 33 km 

Os trabalhos se iniciaram pelo mapeamento das suscetibilidades em relação às 

duas bacias de drenagem contribuintes ao trecho de 33 km, com a confecção do pré-
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mapa correspondente, elaborado com base na análise de fatores que podem ser 

extraídos a partir do MDT elaborado e, ainda, por fotointerpretação (Quadro 6). 

Processo Fatores predisponentes 

Movimentos gravitacionais de 
massa (exceto corrida de 

massa) 

• Deslizamento: declividade, curvatura de encosta e densidade 
de lineamentos estruturais (fraturas, juntas, falhas), dados pela 
análise da distribuição de cicatrizes de eventos ocorridos em 
área piloto; e 

• Rastejo e queda de rocha: mapeamento de feições correlatas. 

Corrida de massa e/ou 
enxurrada 

• Unidade de relevo; 

• Suscetibilidade alta a deslizamentos; e 

• Amplitude e área da bacia de drenagem. 

Inundação e/ou alagamento 

• Características geológicas, topográficas e morfológicas das 
bacias hidrográficas, as quais tendem a favorecer o 
transbordamento do nível d’água por ocasião de chuvas 
intensas. 

Quadro 6 - Fatores predisponentes associados às condições dos terrenos e utilizados para fins 
de elaboração do mapeamento de áreas suscetíveis aos processos considerados. Fonte: 
IPT/CPRM. 

 

As bacias de drenagem contribuintes ao trecho de 33 km do mineroduto foram 

analisadas utilizando-se, basicamente, dados básicos de geologia (CPRM, 2014) e de 

geomorfologia (IBGE, 2018), com a perspectiva de identificar prováveis 

comportamentos homogêneos dos terrenos na região em termos geotécnicos. Dados 

de pedologia utilizados estão também incluídos na Base de Dados. 

Dessa forma, efetuou-se uma primeira integração dos dados, de modo a compor 

as principais unidades geológico-geomorfológicas que ocorrem na área das bacias de 

drenagem contribuintes ao trecho de 33 km do traçado. Esse procedimento foi 

realizado de modo a auxiliar, em conjunto com os demais temas gerados, os trabalhos 

de campo e a elaboração do pré-mapa de suscetibilidade aos processos geodinâmicos 

externos considerados (Figura 26). 
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a b 

c  d 

Figura 26 - Mapas temáticos utilizados na elaboração do pré-mapa da área das bacias de 
drenagem contribuintes ao trecho de 33 km: a) geologia regional (CPRM, 2014); b) recorte da 
geologia na área de detalhe (CPRM, 2014); c) geomorfologia na área de detalhe (IBGE, 2018); e 
d) composição obtida. 
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A partir da integração dos mapas temáticos, elaborou-se o pré-mapa de 

suscetibilidade na área de detalhe. Em seguida, efetuou-se um recorte poligonal, 

abrangendo o buffer de 10 km definido anteriormente, para fins de validação em campo e 

posterior extrapolação às duas bacias contribuintes na área de detalhe. Visa-se, com esse 

procedimento, a definição dos valores limiares para definição das classes de 

suscetibilidade. Os trabalhos de validação em campo no trecho de 33 km foram realizados 

em dois períodos: 11 a 14/09/2018 e 25 a 28/09/2018. A escala geográfica de referência é 

1:25.000, podendo eventualmente ser apresentada em escala menor (Figura 27). 

 

Figura 27 - Distribuição das suscetibilidades na área de validação do pré-mapa, com destaque 
aos pontos de observação e coleta de dados em campo. Notar o alinhamento N-NE e a 
alternância de faixas de zonas com alta suscetibilidade a deslizamento e a corrida de massa 
e/ou enxurrada. Fonte: IPT. 

 

Durante os trabalhos de campo foram confirmados aspectos geológicos e 

geomorfológicos de interesse à elaboração do mapa final. Aspectos relacionados às 

feições fotointerpretadas também foram identificados em campo. Nota-se predomínio 

de relevo em planícies e terraços aluviais, por vezes intercalados com depósitos 

coluvionares, bem como colinas, morros baixos, médios e altos, por vezes com topos 
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arredondados e serras, com substratos compostos por sedimentos inconsolidados e 

maciços rochosos com características gnáissicas, migmatíticas e xistosas (Figura 28). 

  

  

  

Figura 28 - Aspectos geomorfológicos e geológicos observados na área de validação 
do pré-mapa de suscetibilidade, notando-se: relevo com alternância de colinas e 
morros baixos em primeiro plano e morros altos e serras ao fundo (a); sedimentos de 
origem aluvionar (b) e coluvionar (c) em planícies e terraços (d); e rochas gnáissicas 
(e) e xistosas (f). Fonte: IPT. 

 

Os trabalhos de campo propiciaram também a coleta de evidências sobre os 

processos considerados. Destacam-se: erosão, deslizamento, corrida/enxurrada, 

depósito de tálus sujeito a rastejo, queda de rocha, blocos rochosos em drenagem 
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(sugerindo a ocorrência de eventos pretéritos de corrida/enxurrada) e outros. No caso 

da erosão, salienta-se o aspecto rugoso do solo, associado ao pisoteio animal, 

induzindo a deflagração de processos de instabilização de encostas. Observou-se, 

ainda, na faixa de domínio, ruptura de taludes, localmente com queda de blocos e, 

ainda, solapamento de talude marginal em córregos adjacentes (Figura 29). 

  

  

  

Figura 29 - Processos identificados na região: a) erosão e deslizamento; b) bacia 
suscetível a corrida/enxurrada; c) depósito de tálus sujeito a rastejo e queda de rocha; d) 
evidências de eventos pretéritos de corrida/enxurrada; e) queda de blocos na faixa; e f) 
ruptura de talude( ao fundo) na faixa e solapamento em margem de córrego adjacente 
(em primeiro plano). Fonte: IPT.  
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Ao mesmo tempo, observando-se registros de eventos pretéritos na região, na 

comparação com o mapeamento e as análises efetuadas, encontraram-se situações 

que sugerem forte influência da ocupação e de interferências em relação aos 

processos estudados. Exemplo disso é a ocorrência de enchente e inundação em local 

de usina de álcool, registradas no período chuvoso 2017/2018, próximo à cidade de 

Santo Antonio do Grama. Observa-se, a partir do pré-mapa obtido na área de 

validação, que o evento ocorreu em área de bacia de drenagem apontada como 

suscetível a inundação e/ou alagamento, corroborando os resultados do mapeamento 

referentes a essa porção do território. Ao mesmo tempo, considerando-se o caráter 

destrutivo do processo constatado no local, nota-se que a área não é abrangida por 

bacia de drenagem suscetível ao processo de enxurrada. De fato, no evento ocorrido, a 

ponte construída imediatamente a jusante do local aparentemente atuou como 

barramento ao escoamento superficial das águas vindas de montante e pode ter se 

convertido em fator de indução dos processos de enchente e inundação desenvolvidos 

e das consequências danosas verificadas às instalações da usina (Figura 30). 

  

Figura 30 – Local de evento de enchente e inundação em área de usina de álcool (à esquerda), 
próxima à cidade de Santo Antonio do Grama - MG, onde a ponte situada a jusante (à direita) 
aparentemente atuou como barramento ao escoamento superficial das águas, induzindo os 
processos. Fonte: IPT. 

 

Os resultados da validação do pré-mapa em campo foram, então, extrapolados 

para as duas bacias de drenagens contribuintes ao trecho de 33 km (Matipó e Casca), 

obtendo-se, então, o mapa de áreas suscetíveis dessa porção territorial (Figura 31) e 

respectivo quadro-legenda simplificado (Figura 32). Nota-se, da mesma forma como 

observado em relação à área delimitada para fins de validação do pré-mapa, a 
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alternância de zonas de alta suscetibilidade a deslizamento e a corrida de massa e/ou 

enxurrada, com alinhamento pronunciado segundo a direção N-NE. 

 

Figura 31 - Mapa de áreas suscetíveis a processos geodinâmicos externos nas duas 
bacias de drenagem contribuintes ao trecho de 33 km do mineroduto. Fonte: IPT. 



 
Parecer Técnico no 21.079-301 - 100/224 

 

Classe
 

Características predominantes 
Área 

Área 
urbanizada e/ou 

edificada 

km
2
 % 

(*)
 km

2
 % 

(**)
 

Alta a MGM 

● Relevo: serras e planaltos; 
● Forma das encostas: retilíneas e côncavas, com anfiteatros de 

cabeceiras de drenagem abruptos; 
● Amplitudes: 80 a 240 m; 
● Declividades: > 25°; 
● Litologia: paragnaisse com participação subordinada de biotita 

xisto, calcissilicática, mármore, quartzito, concentrações de 
óxidos de Mn, anfibolito ortognaisses granulíticos ácidos a 
básicos, com ortognaisse tonalítico subordinado e ortognaisses 
bandados tipo TTG, com intercalações de anfibolito e 
metaultramáfica; 

● Densidade de lineamentos/estruturas: alta; 
● Solos: Latossolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho e 

Argilossolo Vermelho; e 
● Processos: deslizamento, queda de rocha e rastejo. 

993,5 19,6 2,97 6,6 

Média a MGM 

● Relevo: serras e planaltos; 
● Forma das encostas: convexas a retilíneas e côncavas, com 

anfiteatros de cabeceira de drenagem; 
● Amplitudes: 40 a 140 m; 
● Declividades: 10 a 30°; 
● Litologia: paragnaisse com participação subordinada de biotita 

xisto, calcissilicática, mármore, quartzito, concentrações de 
óxidos de Mn, anfibolito,ortognaisses bandados tipo TTG, com 
intercalações de anfibolito e metaultramáfica, ortognaisses 
granulíticos ácidos a básicos e com ortognaisse tonalítico 
subordinado; 

● Densidade de lineamentos/estruturas: média; 
● Solos: Latossolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho e 

Argilossolo Vermelho; e 
● Processos: deslizamento, queda de rocha e rastejo. 

2.586,9 51,1 15,56 34,4 

Baixa a MGM 

● Relevo: planícies e terraços fluviais e planaltos; 
● Forma das encostas: convexas suavizadas e topos amplos; 
● Amplitudes: < 60 m; 
● Declividades: < 15°; 
● Litologia: Ortognaisses bandados tipo TTG, com intercalações 

de anfibolito e metaultramáfica, paragnaisse com participação 
subordinada de biotita xisto, calcissilicática, mármore, quartzito, 
concentrações de óxidos de Mn, anfibolito, ortognaisses 
granulíticos ácidos a básicos, com ortognaisse tonalítico 
subordinado e sedimentos clásticos inconsolidados; 

● Densidade de lineamentos/estruturas: baixa; 
● Solos: Latossolo Vermelho-Amarelo, Argilossolo Vermelho e 

Latossolo Vermelho; e 
● Processos: deslizamento, queda de rocha e rastejo. 

1.481,4 29,3 26,67 59,0 

Inundação 
e/ou 

alagamento 

● Relevo: terraços fluviais e/ou flancos de encostas, com 
amplitudes e declividades baixas (< 5º); 

● Solos: hidromórficos, em terrenos situados ao longo de curso 
d’água, mal drenados e com nível d’água subterrâneo aflorante 
a raso; hidromórficos e não hidromórficos, em terrenos argilo-
arenosos e com nível d’água subterrâneo raso a pouco 
profundo; e não hidromórficos, em terrenos silto-arenosos e 
com nível d’água subterrâneo pouco profundo; e 

● Processos: inundação, alagamento e assoreamento. 

580,36 11,5 14,83 32,8 

(*) Porcentagem em relação à área das bacias de drenagem. (**) Porcentagem em relação à área urbanizada/edificada das 
bacias de drenagem. MGM-movimentos gravitacionais de massa (MGM). 

Figura 32 - Quadro-legenda simplificado do mapa de áreas suscetíveis a movimentos 
gravitacionais de massa (MGM) e a inundação e/ou alagamento. Fonte: IPT. 
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A partir dos dados gerados e dos trabalhos de validação em campo, torna-se 

possível identificar os pontos de intersecção de drenagens sujeitas ao desenvolvimento 

de corrida de massa e/ou enxurrada com o traçado do mineroduto e suas estruturas 

permanentes (como as quatro passagens aéreas existentes nesse trecho 33 km). Ao 

todo, foram identificados quatro pontos de interface potencial do mineroduto com 

processos de corrida de massa e/ou enxurrada e quinze apenas com enxurrada. 

Incluem-se, no contexto, as quatro passagens aéreas citadas, sendo que uma delas se 

situa nas proximidades do PMS-5 (Figura 33). 

Id Descrição Km 

1 Passagem aérea 227 

2 Interface potencial (Enxurrada) 242 

3 Interface potencial (Enxurrada) 243 

4 Interface potencial (Enxurrada) 259 

5 Interface potencial (Enxurrada) 261 

6 Interface potencial (Enxurrada) 262 

7 Interface potencial (Enxurrada) 264 

8 Interface potencial (Corrida) 265 

9 Interface potencial (Enxurrada) 265 

10 Interface potencial (Enxurrada) 266 

11 Interface potencial (Enxurrada) 274 

12 Passagem aérea 278 

13 Passagem aérea 279 

14 Interface potencial (Enxurrada) 279 

15 Interface potencial (Enxurrada) 281 

16 Interface potencial (Corrida) 282 

17 Interface potencial (Enxurrada) 285 

18 Interface potencial (Corrida) 286 

19 Interface potencial (Enxurrada) 286 

20 Interface potencial (Corrida) 287 

21 Interface potencial (Enxurrada) 290 

22 Interface potencial (Enxurrada) 293 

Figura 33 - Pontos de interface potencial de drenagem 
suscetível a corrida de massa e/ou enxurrada com o traçado 
do mineroduto, incluindo-se passagens aéreas, no trecho de 
33 km. Fonte: IPT. 

 

A Figura 34 ilustra a localização desses pontos na área de detalhe, 

configurando situações a avaliar na Etapa 2 para fins de análise de perigo e riscos, 

incluindo-se as referidas passagens aéreas entre as estruturas permanentes que 

deverão ser consideradas. Duas dessas passagens estão ilustradas na Figura 35, 

sendo que uma delas (Id 14) encontra-se em drenagem proveniente de bacia com alta 

suscetibilidade ao processo de enxurrada. 
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Figura 34 - Localização de pontos de interface potencial do mineroduto com drenagens 
suscetíveis a corrida de massa e/ou enxurrada no trecho de 33 km. Fonte: IPT. 
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Figura 35 – Passagens aéreas situadas na área de detalhe, conforme listagem e figura de 
localização anteriores: à esquerda, local do ponto Id 1 (km 228), em drenagem sem incidência 
de alta suscetibilidade a corrida e/ou enxurrada; e à direita, local do ponto Id 14 (km 280), em 
drenagem com incidência de alta suscetibilidade a enxurrada. Fonte: IPT. 
 

Convém salientar que estudos sobre a probabilidade de ocorrência de eventos 

dessa natureza em bacias hidrográficas são geralmente associados a chuvas com 

período de retorno relativamente mais longo, quando comparado, por exemplo, ao caso 

de chuvas que podem deflagrar deslizamentos pontuais ou processos erosivos, que 

são de prazo mais curto. Não obstante, considera-se que a análise de perigo e riscos 

nos pontos de interface potencial do mineroduto com drenagens suscetíveis a corrida 

de massa e/ou enxurrada deve ser realizada em detalhe na Etapa 2 da avaliação. 

b) Área das bacias de drenagem contribuintes ao longo dos 529 km 

Os resultados do mapeamento e análise de áreas suscetíveis a processos 

geodinâmicos externos foram também obtidos em relação às bacias de drenagem 

contribuintes ao longo dos 529 km do mineroduto. Essa composição foi gerada pela 

integração dos dados da CPRM disponíveis no site do órgão para diversos municípios 

da região, complementados com os trabalhos do IPT para as finalidades da presente 

análise. De maneira breve, agregando-se também os resultados obtidos em relação à 

área de detalhe, podem-se sintetizar os resultados gerais do mapeamento de áreas 

suscetíveis ao longo do mineroduto de acordo com os trechos a seguir: 

● trecho norte - MG, que compreende as bacias de drenagem entre o km 0 e as 

duas bacias estudadas nesta Etapa 1 (Matipó e Casca), nas imediações da EB-2 

(km 247). De acordo com os dados de geologia, geomorfologia e pedologia 
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inicialmente analisados, espera-se também neste trecho norte de MG, a presença 

de áreas com alta suscetibilidade aos processos geodinâmicos externos 

identificados nesta Etapa 1, devendo ser avaliado na Etapa 2 para identificação 

de possíveis ameaças à integridade do mineroduto. Observaram-se, nessa 

região, feições indicativas de processos erosivos e deposicionais, inundação e/ou 

alagamento e deslizamento, bem como características que favorecem o 

desenvolvimento de corrida de massa e/ou enxurrada, condições estas que 

devem ser igualmente avaliadas na Etapa 2 para fins de análise de perigo e 

riscos, incluindo-se a formulação de cenários de risco; 

● trecho de 33 km, denominada área de detalhe e analisada nesta Etapa 1, 

abrangendo as bacias de drenagem Matipó e Casca, em que a incidência de 

áreas com alta suscetibilidade a deslizamento, corrida de massa e/ou enxurrada 

se salientam e mostram clara alternância em faixas com alinhamento segundo a 

direção N-NE, especialmente a leste, na região do PMS-5 e do município de 

Pedra Bonita. Nessa porção, a presença de campos de blocos e matacões 

rochosos indicam também as suscetibilidades ao processo de queda de rocha 

(queda livre, rolamento, tombamento e desplacamento de rocha) e, ainda, a 

rastejo, dada a presença de inúmeros depósitos de acumulação de pé de encosta 

e corpos de tálus. Considerando as bacias delimitadas ao longo do trecho de 

33 km, observa-se a ocorrência de um número significativo de bacias com 

potencial para a geração de corrida de massa e/ou enxurrada. Dentre as bacias 

delimitadas como suscetíveis a enxurrada, cerca de duas dezenas delas estão a 

uma distância inferior a 600 m do eixo do mineroduto. No caso das bacias 

suscetíveis a corrida de massa e a enxurrada, cinco delas distam menos que 

500 m do mineroduto. Convém ressaltar que nos trabalhos de campo não foram 

identificadas ocorrências de eventos de corrida de massa e/ou enxurrada que 

atingiram o mineroduto. As bacias foram delimitadas em função de fatores 

morfométricos do terreno, sendo necessárias avaliações em campo para 

identificação de depósitos de eventos pretéritos nos locais de interface, bem como 

delimitar a área de atingimento desses eventos e sua probabilidade de ocorrência 

em face de eventos chuvosos. Nesta Etapa 1, foi possível identificar os pontos de 

intersecção de drenagens sujeitas ao desenvolvimento de corrida de massa e/ou 
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enxurrada com o traçado do mineroduto e suas estruturas permanentes (como as 

três passagens aéreas observadas), devendo ser detalhados na Etapa 2 para fins 

de análise de perigo e riscos. Esse detalhamento poderá ser efetuado mediante 

aplicação de métodos de delimitação aproximada da área provável de atingimento 

por fluxo de detritos, fundamentando-se na análise de características da 

morfologia dos terrenos. Ao todo foram indicados quatro pontos de interface 

potencial do mineroduto com corrida e/ou enxurrada e quinze com enxurrada, 

com uma passagem aérea que coincide com drenagem suscetível a enxurrada, 

classificadas, por ora, como ameaças menores, dado que estudos correlatos 

apontam para período longo de retorno de chuvas que poderiam deflagrar esses 

tipos de processos, recomendando-se a avaliação em detalhe na Etapa 2; 

● trecho sul – MG/RJ, que compreende as bacias de drenagem a jusante da área 

de detalhe estudada nesta Etapa 1 (Matipó e Casca), demonstrando gradativa 

transição entre áreas de alta suscetibilidade a movimentos gravitacionais de 

massa (incluindo-se corrida de massa e/ou enxurrada) nas encostas das serras 

que ocorrem na região da divisa MG/RJ e no RJ, bem como áreas de baixa 

suscetibilidade a esses mesmos processos na região mais plana junto a planícies 

costeiras no RJ, chegando-se ao pleno domínio de áreas suscetíveis a inundação 

e/ou alagamento no litoral. Nesse trecho entre o PMS-5 e o litoral do RJ, também 

foram delimitadas bacias de drenagem com potencial para a geração de corrida 

de massa e/ou enxurrada. Nesse mesmo trecho, a porção serrana localizada em 

MG apresenta um maior número de bacias de drenagem suscetíveis a corrida de 

massa e/ou enxurrada do que a porção do mineroduto localizada no RJ, em 

função do relevo mais suavizado predominante nos setores de planícies costeiras. 

As mesmas considerações feitas para a área de detalhe são válidas também para 

esse trecho entre o PMS-5 e o litoral do RJ, sendo necessários estudos de 

detalhe para determinar a probabilidade de ocorrência de eventos de enxurrada e 

corrida de massa, sobretudo em eventos de precipitação pluviométrica elevada 

e/ou extrema. Assim como efetuado no trecho de 33 km, a região deste trecho sul 

deve ser avaliada na Etapa 2 para fins de análise de perigo e riscos ante as 

ameaças que se configuram à integridade do mineroduto, incluindo-se possíveis 

interfaces de processos com as estruturas permanentes do empreendimento. 
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A Figura 36 ilustra os resultados gerais de análise de áreas suscetíveis a 

processos geodinâmicos externos obtidos na Etapa 1 em relação às bacias de 

drenagem contribuintes ao longo dos 529 km do mineroduto. 

 

Figura 36 - Ilustração do resultado do mapeamento de áreas suscetíveis a 
processos geodinâmicos na Etapa 1, abrangendo as bacias de drenagem 
contribuintes ao trecho de 33 km e o trecho da divisa MG/RJ e do RJ. Fonte: IPT. 
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6.3.2.2 Análise das condições geológico-geotécnicas na faixa de domínio e 

estruturas permanentes 

A análise das condições geológico-geotécnicas presentes na faixa de domínio 

compreendeu as estruturas permanentes (passagens aéreas, túneis, furos direcionais, 

estações de monitoramento de pressão, estações de bombeamento, barragem e 

outras), discutindo-se interferências e vulnerabilidades associadas. Os resultados 

obtidos são apresentados a seguir, de acordo com cada tipo de estrutura analisada, 

algumas das quais abordadas, nesta Etapa 1, ao longo dos 529 km do mineroduto, 

como as passagens aéreas e os túneis. 

a) Valas, taludes, aterros e dispositivos de drenagem no trecho de 33 km 

Consideram-se, para análise das condições geológico-geotécnicas relacionadas 

às estruturas de valas, taludes, aterros e dispositivos de drenagem no trecho de 33 km, 

as feições e materiais (maciço terroso e rochoso) associados a intervenções antrópicas 

por obras civis ou de uso e ocupação do solo, além da presença de vegetação natural. 

Ao mesmo tempo, considera-se como vulnerabilidade a situação associada aos 

elementos que venham a ser avaliados como em situação de risco. 

A faixa de domínio, assim denominada genericamente, corresponde ao terreno 

longitudinal ao eixo do mineroduto, com uma extensão lateral (largura) que tem a dupla 

função de segurança protetiva do duto e da área, com caráter operacional, para fins de 

manutenção. Para efeito de caracterização dos aspectos geológico-geotécnicos, 

subdividiu-se: faixa de servidão (faixa de domínio); e faixa complementar (área de 

influência), variável de acordo com as condições geológico-geotécnicas locais. 

Dessa forma, a análise de risco pode ser tratada em níveis pré-estabelecidos: a 

integridade do duto em decorrência de processos operacionais (fluxo e pressurização); 

integridade da faixa de servidão, pois tende a afetar o mineroduto de modo direto; e 

integridade da faixa complementar (área de influência) e ações externas, oriundas 

desta faixa de influência, que podem vir a afetar a faixa de servidão e, por conseguinte, 

o mineroduto (Figura 37). Tem-se, portanto, além do risco da integridade do duto (R1), 

descritos anteriormente, o risco associado à faixa propriamente dita (R2) e o risco na 

área de influência, contígua à faixa (R3), na qual podem ocorrer instabilizações, 

gerando rupturas que podem interferir na faixa propriamente dita. 
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Figura 37 – Perfil esquemático da faixa de servidão e 
riscos associados: R1- inerente à operação (pressão, 
fluxo, desgaste e corrosão); R2- à integridade do 
maciço natural (terroso ou rochoso) da faixa de 
servidão; e R3- à área externa, oriunda de fontes 
externas. Fonte: IPT. 

 

Convém observar que a área de influência, aqui denominada de faixa 

complementar, possui uma extensão lateral bastante variável, desde muito ampla, ao 

se tratar, por exemplo, de rolamentos de blocos rochosos, ou mesmo inexistente, 

quando não há potencial de risco relacionado a ações externas (Figura 38) 

 

Figura 38 – Planta esquemática com a faixa de servidão do 
mineroduto e a faixa complementar/área de influência das 
condições geológico-geotécnicas. Fonte: IPT. 
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Assim, considera-se que o foco para a inspeção geológico-geotécnica neste item 

considera como situações de ameaça os condicionantes descritos para avaliação dos 

riscos R2 e R3. Convém ressaltar que os riscos externos (R3), que afetam diretamente 

a faixa de domínio, não estão contemplados explicitamente no estudo de análise de 

risco da Anglo American (Análise Bow Tie). Foram, portanto, observados e anotados no 

campo, feições e anomalias sob dois aspectos: estrutura natural ou geotécnica 

(taludes); e processos do meio físico (rupturas e desmoronamentos ou erosões, 

depósitos de materiais e assoreamentos). 

A estrutura básica considerada é o talude, que se apresenta como: talude natural, 

talude de corte ou talude de aterro, podendo ser constituído de solo, rocha ou misto (solo e 

rocha). Quanto aos processos do meio físico, tem-se a possibilidade de ocorrência de 

rupturas (planar, multiplanar e circular, tanto em rocha quanto em solo) com instabilizações 

que podem ocasionar rupturas de baixa a alta energia mecânica, geradas pela 

desagregação e desintegração do material, denominada de erosões (hídrica ou eólica). 

Em termos de condições do terreno, também foram anotadas áreas de várzeas, 

brejos ou áreas pantanosas, cujo solo pode estar, permanentemente, saturado ou 

alagado. Essas áreas são mais complexas para a construção e manutenção do 

mineroduto e mais vulneráveis ambientalmente, pois em conjunto com rios, lagos e 

nascentes constituem áreas legalmente protegidas. Portanto, sobre vulnerabilidade 

ambiental, essas e outras áreas compõem o grupo de feições geográficas que abrigam 

componentes a proteger e apresentam, em diferentes graus, alguma vulnerabilidade 

diante de uma ação antrópica e, principalmente, quando se trata de uma adversidade 

inesperada, como é a de vazamento do mineroduto, com lançamento da polpa e outros 

componentes do processo de transporte de minério. 

Entende-se como vulnerabilidade o grau em que um sistema natural é suscetível 

ou incapaz de lidar com os efeitos das interações externas, decorrente de 

características ambientais naturais ou de pressão causada por atividade antrópica; ou 

ainda, de sistemas frágeis de baixa resiliência, tendo como foco a instabilidade, 

fragilidade e a indefensabilidade. 

Os critérios adotados para anotação, durante a inspeção de campo foram: a 

presença de feições que de alguma forma estão mais sensíveis a presença de ações 
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mecânica-hidráulica, e a contaminação por concentração de ferro. Considerou-se, 

assim, qualitativamente, a fragilidade quanto à degradação física e à contaminação de 

corpos de água. 

Convém ressaltar que, no trecho de 33 km analisado, buscaram-se as principais 

ocorrências de tais feições, sem uma avaliação mais aprofundada, visando elaboração 

futura de um padrão de análise para todo o mineroduto. Numa análise de risco, 

considerando vulnerabilidade, são necessárias incorporações de outras variáveis, tais 

como a magnitude em função de capacidade de atingimento de um determinado evento 

que possa afetar o mineroduto e que posteriormente poderá causar o dano ambiental 

em função das condições de vulnerabilidade existentes. 

Portanto, ao se analisar risco e dano ambiental, dependem-se da distância em 

relação ao perigo (fonte externa – ruptura do mineroduto) e do tempo de resposta para 

ações emergenciais e corretivas. No quadro 1 do APÊNDICE B são listados os 

principais bens a proteger observados no trecho de 33 km, para uma análise futura, 

visando a montagem de cenários após uma melhor percepção sobre os danos 

ambientais que possam advir mediante os riscos R1 (integridade do duto), R2 

(integridade da faixa) e R3 (integridade do entorno – faixa de influência). 

Em atendimento ao Ibama, a Anglo American elaborou um documento, denominado 

“Atualização do Atendimento ao Item 58 do Parecer Ibama no PAR. 02001.003759/2014-73 

COMOC/IBAMA” atualizando o mapeamento de áreas sensíveis ao risco de ruptura do 

mineroduto. Nesse estudo são feitas correlações sobre o sistema de detecção de 

vazamentos, avaliação da probabilidade e ações emergenciais. Em termos de 

vulnerabilidade, o mapeamento atende quanto ao diagnóstico e classificação do risco. No 

levantamento amostral feito pelo IPT no trecho de 33 km considerado (EB-2 – PMS-5), 

observou-se que os potenciais danos ambientais podem ser mais bem detalhados, ao se 

definir cenários reais com o levantamento específico dos bens a proteger. 

a.1) Ameaças críticas 

Na fase de inspeção foram observados desde o aspecto construtivo da faixa até 

a manutenção para a integridade/proteção da faixa no aspecto geológico-geotécnico. 

Assim, foram anotados os principais aspectos considerados como ameaças críticas: 
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a.1.1) Conservação dos taludes e monitoramento 

Devem-se considerar os taludes desde as superfícies plano/inclinadas das encostas 

até as estruturas artificiais decorrentes de aterros compactados. Assim, a gama de tipos de 

estruturas é muito grande. Evidentemente, cada caso deve ser tratado separadamente, por 

técnicas e métodos apropriados, requerendo-se planejamento de ações. 

Na inspeção, constatou-se também que, além de problemas de manutenção da 

faixa, há dificuldades para enfrentar externalidades, tais como as intervenções 

associadas a estradas vicinais efetuadas por prefeituras, confeccionando-se aterros 

(Figura 39) e cortes (Figura 40), que podem interferir no controle de segurança e 

manutenção da faixa. Neste exemplo, da ampliação das estradas vicinais no km 260 e 

km 262, a empresa entrou em contato com o projetista do duto, o qual autorizou a 

permanência do mesmo no acostamento. O referido caso ilustra o cenário passível de 

ocorrer em outros pontos da faixa de servidão. 

 a  b 

Figura 39  - a) ampliação indevida de estrada vicinal pela prefeitura local, no sopé do talude, 
adjacente à faixa; b) material de ampliação da estrada sobre a faixa – km 260. Fonte: IPT. 

 

 a  b 

Figura 40 - Ampliação indevida de estrada vicinal pela prefeitura local, no talude a montante 
e adjacente à faixa, utilizando-se escavadeira; b) corte da berma superior onde se encontra 
a faixa - km 261 a 262. Fonte: IPT. 
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Os talude de corte, que são as feições em maior número presentes no trecho de 

33 km, ocorrem como taludes de rocha, solo ou mistos (solo e rocha). Destaca se o 

caso do km 279, provocado por deficiência de drenagem e ausência de proteção 

adicional para tais eventos. Nesse caso, o resultado foi a ruptura do talude rochoso em 

etapas, atingindo a faixa de servidão conforme Figura 41. Trata se de modelo típico em 

processo de desmoronamento remontante. 

 a  b 

Figura 41 - a) processo erosivo e escorregamento remontante à faixa, no talude de jusante; e 
b) imagem aérea (drone) da ruptura na encosta situada a jusante da faixa, associada a 
processo erosivo decorrente do lançamento de águas pluviais provenientes da faixa/plantação 
de café – km 279. Fonte: IPT. 

 

Os taludes em solo inspecionados foram devidamente escavados, obedecendo 

a preceitos básicos da análise de estabilidade de taludes em solo, mas os sistemas de 

proteção por semeadura ou telas de proteção encontram-se, em sua maioria, sem 

manutenção preventiva. Por outro lado, medidas corretivas se mostram presentes e 

eficazes. A maioria dos problemas verificados se referem a problemas de erosão e, em 

muitos casos, devido a sua suscetibilidade para esse processo, em razão de 

características geológicas e, em alguns casos, agravados pela deficiência ou mau 

funcionamento do sistema de drenagem. 

O IPT solicitou a Anglo American os procedimentos adotados para essas 

ameaças citadas e, como resposta, obteve um documento denominado “Plano de 

Ações para as Ameaças Críticas”, (inserido no APÊNDICE B), que incluem os 

procedimentos adotados para estas três situações, quais sejam, entre kms 260 a 262 e 

no km 279. Os procedimentos constantes no documento estão destacados na 

Figura 42. 



 
Parecer Técnico no 21.079-301 - 113/224 

Local Ameaça Descrição Situação Prazo 

Estrada de 
acesso a 

Abre Campo 
km 258-262 

Estrada 
sobre a 
faixa de 
servidão do 
mineroduto 

Acompanhamento e monitoramento junto a 
Prefeitura de Abre Campo com o objetivo de 
cumprimento das recomendações da Ausenco 
para que o duto fique no acostamento da 
estrada. 
De forma resumida, as recomendações são 
estabelecidas com base a norma ASME B31.4, 
utilizado como referência para o projeto do 
mineroduto Minas-Rio, sendo: 
 - A cobertura do duto em cruzamentos e 
paralelismos com estradas não poderá ser 
menor que 1,20 metros. 
 - A estrada deverá ser pavimentada e locada 
com o afastamento mínimo de 3,00 metros, 
contados a partir do fim da pista de rolagem, até 
o eixo da tubulação enterrada existente. 
 - Caso não seja possível o afastamento, o 
acostamento da estrada poderá ser locado sobre 
a tubulação existente, respeitando a cobertura 
mínima, sendo essa, a condição mais provável 
para execução da melhoria da estrada existente. 
 - Todo o trecho deverá ser bem sinalizado 
conforme a especificação de sinalização de 
tubulações enterradas. 
 - Quaisquer estruturas (drenagem, escadas 
dissipadoras de energia, cabos, etc..) previstas 
no projeto da estrada, não poderão interferir com 
o duto existente. 

Em 
andamento 

2019 

Ruptura de 
talude no km 

279 

Deslocamen
to de bloco 
de rocha 
pode ser 
uma 
ameaça ao 
mineroduto 

Desmonte de blocos 
Em 

andamento 
out/18 

Projeto de estabilização 
Emissão do 

Projeto 
mar/19 

Figura 42 – Procedimentos adotados pela Anglo American para os casos dos kms 260 a 262 e 
km 279. Fonte: Anglo American. 

 

a.1.2) Processos externos e controle nas áreas de influência 

Numa escala regional, podem-se prever ações a médio e longo prazo para 

riscos potenciais associados a influência da água devido a bacias e até mesmo 

grandes movimentos de massa, no entanto, quando se trata de áreas muito próximas à 

faixa de domínio, eventos que ocorram nestas áreas afetarão diretamente a faixa, e 

devem ser tratadas como se fossem problemas locais (Figura 43). A compreensão e 

identificação dessas condições requer, além dos estudos de suscetibilidades, a análise 

detalhada do local para delimitar o processo e a área de influência envolvida, 

consideradas anteriormente como fatores externos à faixa de servidão. 
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 a  b 

Figura 43 --  a) processo erosivo a jusante, avançando para o trecho da faixa; b) imagem 
aérea (drone), notando-se o avanço da erosão em direção à faixa – km 269. Fonte: IPT. 

 

Conforme citado no documento  “Plano de Ações para as Ameaças Críticas”, 

inserido no APÊNDICE B, os procedimentos adotados para o caso do ponto no km 269 

estão na Figura 44. 

Local Ameaça Descrição Situação Prazo 

Processo 
erosivo Km 

269 

Escorregamento 
talude à jusante 
pode ser uma 
ameaça ao 
mineroduto 

Modificação da drenagem de água à jusante  
Em 

andament
o 

nov/18 

Projeto de establização 
Emissão do 

Projeto 
mar/19 

Figura 44 – Procedimentos adotados pela Anglo American para o caso do km 269. Fonte: Anglo 
American. 

a.2) Ameaças menores 

Definem-se, como ameaças menores, os processos indutores da geodinâmica 

que podem gerar condições geotécnicas que prejudiquem a estabilidade das estruturas 

e comprometam a eficiência dos sistemas de drenagem. São questões que podem, a 

médio e longo prazo, evoluir para uma condição crítica, levando a rupturas que podem 

ameaçar a integridade da faixa de servidão e danificar o mineroduto. Pode-se 

classificar em quatro situações descritas a seguir, observadas no trecho de 33 km 

(entre EB-2 e PMS-5). 

a.2.1) Sistema de drenagem e manutenção 

O sistema de drenagem consiste no disciplinamento da condução de água, 

principalmente decorrente da precipitação pluvial. No entanto, em períodos de 

estiagem, o fluxo oriundo de nascentes (águas subterrâneas), corpos de água e usos 

da água na agricultura local devem ser observados. Como exemplo, no km 280  
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(Figura 45), a água utilizada pela fazenda vizinha escorre de forma concentrada junto à 

estrada vicinal e desemboca junto à base dos pilares do trecho em passagem aérea do 

duto, formando uma concentração de fluxo de água. 

 a b 

Figura 45 -  a) passagem da água na estrada  vicinal oriunda da fazenda, em direção à 
base do trecho aéreo; e b) acúmulo da água da fazenda na base do pilar do trecho 
aéreo  - km 280. Fonte: IPT. 

 

Notou-se, no trecho avaliado, casos com escadas hidráulicas para conduzir 

água de cafezais ou outros tipos de cultura, sendo que o dimensionamento deveria 

considerar as microbacias, integrando-se a um projeto de dissipação nas cotas 

inferiores, pois a canaleta da saia do talude não comporta o volume esperado, seja por 

obstrução ou por área da seção inadequada, provocando sulcos que se desenvolvem e 

instabilizam o aterro sobre o duto (faixa), conforme Figura 46. 

 a  b 

Figura 46 – Canaletas sem capacidade de escoamento provocando erosão – km 268; e 
b) Escada hidráulica com o sistema comprometido para fluxo na canaleta – km 268. 
Fonte: IPT. 
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Outra questão está relacionada aos processos erosivos, que causam o depósito 

de material nas canaletas de drenagem, obstruindo a passagem e, em alguns casos, o 

desenvolvimento da vegetação nesses mesmos depósitos, consolidando-os como 

estrutura de barramento de água. 

a.2.2) Movimentação de material terroso (solo) 

As obras de terra em geral, aparentemente, não demonstram potencial de 

instabilização, porém o transporte involuntário de material pode causar o acúmulo em 

áreas que servem de barreira do fluxo de água, instabilizando o solo/terreno, devido a 

saturação. Esse transporte também provoca impactos ambientais, quando 

transportados para os corpos de água e para a vegetação. O controle da migração 

desses materiais deve ser monitorado, principalmente nas fases operação de 

aterro/terraplanagem. 

No trecho entre o km 248 e km 249 há movimentação de terra e carreamento de 

sedimentos, observando-se os tubulões de travessia (drenagem) com material 

sedimentado (Figura 47). A empresa informou que fará a limpeza e a recomposição 

dos dispositivos de drenagem após a substituição do duto, no trecho em obras. 

 a  b 

Figura 47 – Movimentação de solo por terraplenagem; b) material depositado sobre drenagem. 
Fonte: IPT. 

a.2.3) Processos erosivos em taludes terrosos e transporte de sedimentos. 

Semelhante ao problema anterior, o material proveniente da desagregação de 

material pode ser transportado e depositado ao longo do seu percurso ou permanecer 

concentrado em locais condicionados pela hidrodinâmica. Além da importância do 

controle do transporte desse material e os locais e formas de deposição, um outro 

aspecto passível de controle é a desagregação do material dos taludes e encostas. Na 

Figura 48 do km 249 pode-se observar a degradação de uma encosta natural, 
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provocada pela precipitação pluviométrica, bem como a desagregação do material da 

face do talude. 

 a  b 

Figura 48 – a) Encosta em processo de erosão no km 249; e Talude de corte em 
processo de erosão em km 249-250. Fonte: IPT. 

 

Trata-se, portanto, da integridade destas estruturas, que pode induzir uma 

progressão mais intensa dessas erosões, bem como rupturas de massa com maior 

energia. Assim, o controle ao longo do tempo, quanto à evolução destes processos, 

bem como a manutenção/recuperação, deve ser programado, com a recomposição do 

talude (recobrimento e semeadura). 

a.2.4) Taludes rochosos 

Nesta categoria de estrutura, considera-se a grande variabilidade de material no 

quesito resistência. A resistência do material (rocha e rocha alterada) é função da 

coesão do material, assim, no trecho inspecionado, encontram-se encostas e taludes 

escavados, de solo, de rocha muito alterada (saprolito), rocha pouco alterada e rocha 

sã. Para cada tipo de material, e o tipo de ruptura, traduzem-se ameaças diferentes à 

faixa, bem como para outros componentes do cenário da área. Mas o que conduz o 

grau de risco é a individualização dos fragmentos rochosos por meio das fraturas, que 

provocam sua movimentação e queda (escorregamento, tombamento e ou queda livre). 

Para os taludes rochosos muito fraturados e alterados, há condições que podem 

prejudicar as ações de manutenção do mineroduto, dos sistemas de drenagem, 

acessos e da integridade de pessoas e movimentos na estrada ou próximo às estradas. 

Na Figura 49, nota-se talude de rocha alterada entre os km 249 e 259 e, ainda, talude 

rochoso escavado no km 270. 
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 a  b 

Figura 49 - a) Talude de corte em rocha alterada – km 250; e b) Talude de corte em rocha sã – 
km 270. Fonte: IPT. 
 

a.2.5) Depósitos de sedimentos em drenagem e assoreamentos 

Os materiais provenientes de erosões e deslizamentos podem ser transportados 

principalmente pela água e ser depositados, como visto anteriormente, na superfície de 

um terreno (faixas) e em várzeas, nas calhas e dutos de drenagens, e nos fundos de 

corpos de água e brejos. No trecho inspecionado, verificaram-se locais onde há 

canaletas construídas nas bases de taludes escavados (talude de corte), que estão 

deterioradas ou obstruídas por material e vegetação. Em médio prazo, o efeito 

acarretado pelo acúmulo de água e a saturação podem afetar a estabilidade das 

estruturas naturais, contribuindo na cadeia de fatores de instabilização dos maciços 

rochosos e terrosos (Figura 50). 

 a  b 

Figura 50 – a) Curso d´água atravessado pela faixa no km 248, sujeito a processo de 
assoreamento; e b) Sistema de drenagem deteriorado/obstruído no km 249. Fonte: IPT. 
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Quanto a ameaças menores no campo dos taludes e encostas vistoriados, 

citam-se os procedimentos encontrados nos documentos da Anglo American 

(PRO.MRJ.OPP. 051 – Inspeção de faixa; PRO.MRJ.GPP. 062 – Inspeção operacional 

taludes; PRO.MRJ.GPP.200 – Inspeção geotécnica e Programa de Controle e 

Monitoramento de Processos Erosivos (Processo de licenciamento ambiental - Licença 

de Operação no. 1260/2014)). É possível considerar que estes são adequados e 

atendem plenamente a essas ameaças menores listadas. Entretanto, vale mencionar 

que há dificuldade na questão de implementar as ações corretivas devido ao porte do 

empreendimento, sendo desejável um controle atualizado em intervalos menores de 

tempo, devido à incerteza de evolução dos processo geodinâmicos. 

a.3) Conclusões e recomendações 

Na inspeção do trecho de 33 km entre EB-2 (km 247) e PMS-5 (km 280) não 

foram detectados processos de natureza geológico-geotécnica associados a risco 

iminente, ou seja, que demandassem ações emergenciais.  

Entretanto, algumas situações encontradas se apresentavam como ameaças 

críticas no sentido de comporem cenários de risco associados a processos de natureza 

geológico-geotécnica com potencial para interferir na integridade do duto, como 

aquelas mencionadas no item a.1) Ameaças críticas. 

Para estes casos, as medidas preventivas e mitigadoras propostas pela 

empresa pareceram suficientes, caso adequadamente implementadas, no 

gerenciamento de risco destas ameaças. 

Nesta inspeção de caráter qualitativo, observou-se, de forma expedita, 

condições com potenciais de instabilidade, aqui consideradas como ameaças menores 

à integridade do duto, como pequenas rupturas, desagregação de material, fluxos 

concentrados de material, drenagens prejudicadas por interferências como obstrução e 

acúmulos de águas e outras, caracterizando situações de magnitude reduzida em que 

os procedimentos de manutenção da faixa não interviram, no curto prazo. 

Para estas ameaças menores, propõe-se ações preventivas de modo a conter a 

sua evolução para a situação de ameaças críticas. 
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Verificou-se que há ações corretivas eficientes, porém as ações preventivas 

podem ser aprimoradas. Na avaliação da documentação, observa-se que as ações de 

natureza geotécnica estão contempladas desde as premissas básicas da gestão risco 

(baseline) e de forma genérica na análise de risco (Bow-Tie). Porém, o que de fato 

insere esta questão como procedimento das ações de risco e prevenção são os 

procedimentos citados na Licença de Operação 1260/2014, baseados em normas e 

procedimentos da Anglo American, quais sejam: PRO.MRJ.OPP. 051 – Inspeção de 

faixa; PRO.MRJ.GPP. 062 – Inspeção operacional taludes; PRO.MRJ.GPP.200 – 

Inspeção geotécnica; e Programa de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos 

(Processo de licenciamento ambiental  - Licença de Operação no. 1260/2014). 

Os procedimentos verificados no campo, conforme esclarecimentos feitos pela 

equipe técnica da Anglo American, são referentes aos procedimentos listados nas 

inspeções de faixa, que tem como ação efetiva os boletins efetuados pelo analista de 

faixa, remetendo às ações corretivas e de manutenção para o setor de Coordenação e 

Manutenção de Faixa subordinada à Gerência do mineroduto. Recomenda-se que as 

ações contidas no Documento PRO.MRJ.OPP 051 estejam diretamente inseridas na 

análise de risco pelo método Bow Tie, considerando-se os riscos R2 e R3, quais sejam: 

risco ao maciço terroso/rochoso, integrados de forma a somar os riscos associados à 

área de influência (R3) oriundo de fatores de risco externos à faixa.  

Outro ponto a destacar no tocante aos riscos originários em R3 – ações externas 

na área de influência da faixa de servidão, é a dificuldade encontrada pelos analistas 

de faixa na vistoria destas áreas devido a visão limitada ao se percorrer a faixa, ou 

mesmo nas inspeções feitas pelas estradas de acesso (estradas vicinais, municipais e 

federais). Recomenda-se avaliar a possibilidade de agregar novas ferramentas e 

tecnologias, no sentido de propiciar interpretação adicional/complementar mais 

abrangente em termos espaciais, para uso por parte de profissionais capacitados em 

reconhecer fenômenos geológico-geotécnicos. 

Tal procedimento metodológico foi utilizado pela equipe do IPT na presente 

avaliação, propiciando a determinação das causas deflagradoras da ruptura do talude 

rochoso no km 279. 
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Foram verificados também quais os bens a proteger (ambientais, estruturais e 

pessoais) envolvidos para cada trecho, que na Etapa 2 poderão ser associados na 

definição do grau de vulnerabilidade em função do perigo. 

 

b) Passagens aéreas ao longo dos 529 km do mineroduto 

Conforme dados fornecidos pela Anglo American, encontram-se instaladas vinte 

e duas passagens aéreas ao longo do mineroduto Minas-Rio (Figura 51). 

  

Figura 51 - Ilustrações de passagem aérea, em segmento de transposição de drenagem. 
Fonte: IPT.  

 

O objetivo dos trabalhos de inspeção nos pipe-racks consistiu em avaliar a 

segurança estrutural e as atuais condições construtivo-estruturais dos elementos em 

concreto armado e estruturas metálicas que dão sustentação e fixação à tubulação do 

mineroduto nos trechos de passagens aéreas. 

Os trabalhos de inspeção foram realizados no período de 25 a 27/09/2018 e 15 

a 17/10/2018, sendo observadas e registradas as principais anomalias e pontos de 

atenção quanto à segurança estrutural dos pipe-racks. Foram inspecionadas todas as 

vinte e duas passagens aéreas conforme indicadas na Tabela 5 a seguir. Os detalhes 

das inspeções estão apresentados nos APÊNDICES C1 a C23 do presente Parecer 

Técnico. 
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Tabela 5 – Passagens aéreas inspecionadas. 
Fonte: IPT. 
Número da 
passagem 

aérea 

Localização 
(km) 

Apêndice deste 
Parecer Técnico 

1 16 C1 

2 25 C2 

3 25 C3 

4 41 C4 

5 92 C5 

6 94 C6 

7 94 C7 

8 98 C8 

9 103 C9 

10 105 C10 

11 112 C11 

12 144 C12 

13 151 C13 

14 160 C14 

15 163 C15 

16 163 C16 

17 228 C17 

18 278 C18 

19 279 C19 

20 280 C20 

21 296 C21 

22 326 C22 

 

b.1) Inspeções das passagens aéreas 

As inspeções das partes inferiores das estruturas de sustentação do mineroduto 

foram realizadas com a aproximação do inspetor aos locais vistoriados, sendo 

registradas e fotografadas as anomalias observadas. Nas partes altas foi utilizado um 

veículo aéreo não tripulado (drone) que permitia a visualização e registro fotográfico 

dos pontos não acessíveis da estrutura, possibilitando avaliar por imagens, como um 

todo, os elementos estruturais das passagens aéreas. 

Indicam-se, a seguir, em ordem de relevância quanto à segurança estrutural dos 

pipe-racks, os principais pontos de atenção, conforme observados nas inspeções de 

campo. 
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b.1.1) Ameaças críticas 

i. existência de árvores com possibilidade de queda e danos ao mineroduto; 

ii. ausência de barreiras rígidas nas estradas junto aos trechos dos pipe-racks, 

para evitar cenários de colisões de veículos com o duto; 

iii. pilar de concreto com inclinação transversal (P1 do km 103); 

iv. desapoio da base de apoio do mineroduto no topo do pilar de concreto (P9 

do km 296); e 

v. existência de partes das estacas dos blocos de fundação expostas (P1 do 

Km 151) e erosão na base do bloco (P5 do km 25A e P3 e P10 do km 160). 

 

b.1.2) Ameaças menores 

vi. presença de erosão do solo dos taludes nos “encontros” do mineroduto e 

nas bases dos blocos; 

vii. existência de cursos d`água próximos às fundações dos pilares; 

viii. “teflon” deslocado da posição original da tubulação de fibra ótica; 

ix. porcas de fixação da tubulação de fibra ótica sem o completo rosqueamento 

nos parafusos; 

x. existência de ligações parafusadas da estrutura de fixação do mineroduto e 

também dos tubos de fibra ótica sem a presença de contra-porca; 

xi. ausência de cabos de aterramento dos pilares metálicos; 

xii. presença de oxidação dos parafusos e porcas de fixação do mineroduto e da 

tubulação de fibra ótica; 

xiii. presença de oxidação nos chumbadores das bases dos pilares metálicos; 

xiv.presença de oxidações nos pilares metálicos tubulares e treliçados e 

respectivas chapas de ligação; 

xv. existência de fissuras no graute no topo dos pilares de concreto, na região 

do entorno das chapas metálicas de fixação do mineroduto; 
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xvi.existência de fissuras no graute do bloco de fundação, na região do entorno 

das chapas metálicas das bases dos pilares; 

xvii. existência de colmeias de abelhas, marimbondos e vespas no topo dos 

pilares, na região de apoio do mineroduto; 

xviii. presença de pontos com oxidação da estrutura metálica dos pilares e de 

suas bases metálicas, na região de contato com líquidos provenientes das 

colmeias; 

xix.bases dos pilares com presença de vegetação, detritos, solo, etc; e 

xx. falta de limpeza e construção de acessos para inspeção dos pipe-racks. 

Recomenda-se a melhoria do procedimento de inspeção e de check-lists  das 

passagens aéreas e também a realização de ações periódicas de inspeção e 

manutenção dessas estruturas. Convém observar que a realização da manutenção 

preventiva, em estados iniciais de deterioração da estrutura, além de garantir uma 

maior vida útil à obra, apresenta custos significativamente inferiores. 

Recomenda-se também avaliar se a inclinação transversal do pilar de concreto 

armado P1 do km 103 interfere na sua segurança estrutural. Caso positivo, devem ser 

tomadas ações técnicas para solução do problema; também são necessárias obras na 

região superior do pilar P9 do Km 296 para fornecer condições de apoio do mineroduto 

sobre esse elemento estrutural; e ações para contenção da erosão, principalmente na 

base dos blocos dos pilares dos quilômetros Km 25 (trecho A), Km 151 e Km 160. 

b.2) Limitações da análise 

As avaliações realizadas pelo IPT limitaram-se somente aos trabalhos de campo 

de inspeções visuais das estruturas dos pipe-racks, com levantamento das anomalias 

das partes aparentes dos elementos estruturais. Salienta-se que não foram analisados 

os projetos estruturais e de fundações dessas estruturas, nem sua situação interna. 

b.3) Ações realizadas pela Anglo American  

No APÊNDICE C23 estão apresentados documentos referentes às ações 

previstas pela Anglo American no atendimento às ameaças observadas nas inspeções 

das passagens aéreas indicados no item b.1 “Inspeções das passagens aéreas”. 
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b.4) Considerações e recomendações  

As anomalias observadas nas inspeções realizadas estão associadas a diversos 

fatores intrínsecos e extrínsecos à obra, que podem influenciar, ao longo do tempo, nas 

questões relativas à funcionalidade, durabilidade e segurança estrutural dos pipe-racks. 

Salienta-se que no momento essas anomalias não comprometem a segurança 

estrutural, contudo, as ações apresentadas pela Anglo American, nos documentos 

constantes no APÊNDICE C23, devem ser realizadas para correção dos principais 

pontos de atenção identificados nas inspeções (ameaças críticas), a fim de evitar o 

agravamento das anomalias observadas e riscos quanto a integridade do mineroduto. 

Recomenda-se, durante a Etapa 2 deste trabalho, o acompanhamento das 

ações realizadas pela Anglo American de mitigação dos pontos de atenção observados 

nas inspeções e, também, a realização de novas inspeções das passagens aéreas 

para averiguação das medidas a serem implantadas. 

 

c) Túneis ao longo dos 529 km do mineroduto 

Ao longo dos 529 km do mineroduto foram construídos cinco túneis, dos quais 

três são considerados pela Anglo American como longos, visto que ultrapassam 480 m 

de extensão. Há túneis escavados em solo e também em rocha. 

O objetivo das atividades de inspeção aos trechos em que o mineroduto tem sua 

passagem em túneis foi avaliar, sob o ponto de vista geológico-geotécnico, a existência 

de condições que impõem ameaças críticas à integridade do mineroduto, bem como à 

retomada da operação do empreendimento. Os trabalhos desenvolvidos estão 

apresentados no APÊNDICE D – Avaliação das condições geológico-geotécnicas das 

estruturas externas ao longo do mineroduto – Túneis – Etapa 1. 

Para se alcançar o objetivo previsto, foram avaliadas, de forma qualitativa e 

visual, as condições da superfície exposta do concreto projetado dos espelhos e das 

encostas naturais dos emboques, bem como o revestimento e estruturas internas dos 

cinco túneis existentes, em dois períodos distintos: entre os dias 25 a 27.09.2018 e no 

dia 17.10.2018. A Tabela 6 apresenta a localização dos túneis inspecionados bem 
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como a data das inspeções. A Figura 52 ilustra os emboques de dois deles, onde se 

observa o posicionamento do duto antes da entrada nessas estruturas. 

Tabela 6 – Sumarização das informações dos túneis, apresentando sua localização, 
extensão e as datas das vistorias técnicas. Fonte: IPT. 

Trecho Município Túnel Km 
Extensão 

(m) 
Data da 

inspeção 

2 
São Domingos do Prata 

– MG 
São Domingos do 

Prata 
175/176 380 25/09/2018 

2 Sem Peixe – MG Sem Peixe II 185 263 25/09/2018 

3 
Carangola e Faria 

Lemos – MG 
Carangola/Faria 

Lemos 
332 526 27/09/2018 

3 Tombos – MG Tombos B 355 622 26/09/2018 

3 
Tombos – MG 

Porciúncula – RJ 
Tombos C 360 605 17/10/2018 

 

 a  b 

Figura 52 - Emboque do túnel São Domingos do Prata (a) e túnel Carangola-Faria Lemos (b). 
Fonte: IPT. 
 

A análise dos documentos técnicos de projeto dos túneis do mineroduto Minas-

Rio, aliada às inspeções expeditas de campo, propiciou suporte às considerações em 

relação às condições geológico-geotécnicas dos túneis no quesito risco da obra às 

instalações do mineroduto. Desse modo, considera-se que não há ameaças críticas ao 

empreendimento nos trechos em túneis inspecionados, no sentido de que impeçam a 

retomada de sua operação, considerando-se um prazo curto de tempo (até um ano). 

Contudo, quando se vislumbra a produção e escoamento de minério oriundo da 

fase do step 3, tem-se previsto, minimamente, um tempo de operação até o ano 2030, 
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intervalo de tempo esse que necessita de atividades de gestão e manutenção para 

garantir a integridade dos dutos e também das estruturas pelas quais eles atravessam. 

Assim sendo, foram observados alguns aspectos, sob o ponto de vista 

geológico-geotécnico, que devem ser estudados, corrigidos e monitorados em curto 

prazo, a fim de garantir a qualidade, funcionalidade e durabilidade da obra, bem como 

a segurança estrutural dos túneis. Dentre esses aspectos, os aqui considerados como 

ameaças menores remetem aos seguintes tópicos: 

● presença de matacões e blocos de rocha nas regiões circunvizinhas aos 

emboques dos túneis Carangola – Faria Lemos, Tombos B e Tombos C, 

requerendo-se estudos de trajetória dos mesmos a fim de avaliar os reais 

riscos ao mineroduto em seu trecho aéreo e eventual proposição de soluções 

de estabilização e proteção; e  

● saúde estrutural de todos os túneis, que requer i) inspeções visuais 

frequentes ao longo do revestimento em concreto projetado a fim de monitorar 

a evolução de infiltrações, carbonatações, oxidações das estruturas metálicas 

e eventuais surgências de trincas/fissuras, ii) controle tecnológico do 

revestimento em concreto projetado por meio de ensaios e amostragem; e iii) 

monitoramento de deslocamentos do maciço por meio de instrumentação 

geotécnica em trechos considerados críticos. 

Dentre os aspectos observados nas inspeções, que não colocam em risco à 

integridade do mineroduto, porém são passíveis de melhorias, podem ser listados: 

deficiências no sistema de drenagem superficial, com assoreamento e obstrução por 

vegetação; desenvolvimento de processos erosivos em taludes de corte próximos aos 

emboques; colmatação de drenos executados nas contenções dos espelhos dos 

túneis, bem com em seu interior; fluxo de água no piso dos túneis em contato com os 

apoios de concreto do mineroduto; e presença de animais de grande porte transitando 

pela faixa de domínio do empreendimento, sobretudo próximo aos espelhos dos túneis. 

A partir da constatação das ameaças menores e desses aspectos geológico-

geotécnicos passíveis de melhorias, elaborou-se o Quadro 1 contido no APÊNDICE D, 

que apresenta as recomendações e considerações feitas pela equipe técnica do IPT 
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para cada túnel, bem como as ações de monitoramento, manutenção e estudos 

implantados ou em processo de implantação pela empresa Anglo American. 

Por fim, é necessário registrar as limitações intrínsecas às atividades 

executadas pelos técnicos deste Instituto, frisando-se que: as inspeções aos túneis e 

em seus emboques foram qualitativas e visuais; este Instituto não recebeu, tampouco 

avaliou, dados de leituras de instrumentação interna e externa dos túneis e não foram 

realizadas amostragens do concreto ou do maciço, tampouco executados ensaios 

laboratoriais para caracterização detalhada destes elementos ou avaliação quantitativa 

das anomalias; e nas inspeções das encostas naturais dos emboques dos túneis foram 

percorridos apenas os trechos próximos aos sistemas de drenagem superficial, ou seja, 

não foi percorrido todo o trecho compreendido pela faixa de domínio de 

empreendimento, tampouco fora dela. 

Todos os detalhes dos trabalhos desenvolvidos por este Instituto para avaliação das 

condições geológico-geotécnicas dos túneis executados ao longo do mineroduto 

Minas-Rio podem ser consultados no APÊNDICE D. 

d) Barragem de emergência na EB-2 

O mineroduto Minas-Rio conta com uma barragem de emergência, utilizada no 

âmbito das operações de bombeamento realizada na EB-2 (Figura 53). 

 a   b 

Figura 53 - a) Barragem de emergência da EB-2; e b) jusante da barragem de emergência, 
notando-se a faixa de domínio do mineroduto e o ponto onde ocorreu um dos vazamentos 
de polpa, bem como o talude adjacente afetado pelo jato sob alta pressão. Fonte: IPT. 
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A avaliação das condições geológico-geotécnicas referentes à barragem da EB-

2 foi realizada a partir de uma inspeção e análise das leituras dos instrumentos 

instalados (piezômetros e indicador de nível d’água). Essa avaliação teve como 

objetivo verificar a existência de possíveis anomalias que pudessem apresentar 

ameaças críticas ou menores à integridade do mineroduto para a retomada da 

operação em curto prazo. 

Não foram identificadas anomalias na Barragem da EB-2 que pudessem 

ameaçar a integridade do mineroduto. Foram feitas observações relacionadas à 

manutenção de rotina da estrutura, relatadas na Tabela 4 do APÊNDICE E, juntamente 

com recomendações e as soluções implantadas pela Anglo American. Destaca-se que 

a equipe da Anglo American realiza inspeções periódicas no barramento, além de ser 

submetida a auditorias, com emissão de laudos referentes à segurança da barragem 

Em relação à análise da instrumentação, verificou-se que as leituras dos 

instrumentos apresentam Condições Normais de Operação. Não obstante, recomenda-

se que, na Etapa 2 do projeto, seja analisada a necessidade de realizar levantamento 

geofísico com objetivo de avaliar os caminhos preferenciais de água e a posição do NA 

interno à barragem em todas as seções e não somente nas instrumentadas. 

Portanto, a inspeção realizada, assim como as análises da documentação 

disponibilizada e da instrumentação instalada na Barragem da EB-2 não apresentaram 

ameaças críticas que inviabilizem a retomada da operação do mineroduto no curto 

prazo (até um ano), desde que as medidas de manutenção e inspeção sejam 

executadas rotineiramente e que as soluções sejam executadas logo após a 

identificação do problema, evitando assim a evolução do mesmo. 

 

e) Furos direcionais 

Conforme dados fornecidos pela Anglo American, foram executados onze furos 

direcionais ao longo dos 529 km do mineroduto, para fins de transposição de relevos 

serranos e obras de infraestrutura pré-existentes (Figura 54). 
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Figura 54 - Furos direcionais executados ao longo do mineroduto. Fonte: Anglo American. 
 

Esses furos são denominados de HDD (Horizontal Directional Drilling) ou 

Perfuração Direcional Horizontal, aplicados na região do mineroduto durante sua 

execução sobretudo para transposição de serras, rios de grande porte, rodovias e 

ferrovias. Um deles é o do rio Paraíba do Sul, que é o mais extenso (1.456 m) e deve 

merecer atenção especial em face da interação com o curso d’água e as áreas de 

captação para sistemas de abastecimento público. 

De acordo com informações fornecidas pela Anglo American, não há indícios ou 

registros de problemas nesses locais. Não obstante, esses furos deverão ser objeto de 

análise por parte da equipe do IPT na Etapa 2 da avaliação. 

 

f) Estações de monitoramento de pressão 

Foram instaladas dez estações de monitoramento de pressão ao longo dos 

529 km do mineroduto, cada qual representada pela sigla PMS (Figura 55). 
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Figura 55 - Distribuição das estações de monitoramento de pressão instaladas ao longo do 
mineroduto. Fonte: Anglo American. 

 

 

Embora alguns dos locais, onde essas estações se encontram, tenham sido 

visitados ocasionalmente pela equipe do IPT durante trabalhos de campo, não houve, 

na presente Etapa 1, inspeção de caráter geológico-geotécnico. Assim, dados os 

processos geodinâmicos atuantes na região, essas estações deverão ser objeto de 

análise por parte da equipe do IPT na Etapa 2 da avaliação. 

 

g) Estações de bombeamento 

Há duas estações de bombeamento ao longo dos 529 km do mineroduto  

(Figura 56). Uma se encontra localizada no km 0 (EB-1) na mina do Sapo em 

Conceição do Mato Dentro - MG e outra no km 247 (EB-2), em Santo Antonio do 

Grama, MG. 
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Figura 56 - Ilustrações das instalações da EB-1 (à esquerda) e da EB-2 (à direita). Fonte: 
IPT. 

 

Do mesmo modo que outras instalações citadas, não houve, na presente 

Etapa 1, inspeção de caráter geológico-geotécnico nestas estruturas permanentes, 

exceto nas proximidades da EB-2, em razão de estudos na barragem de emergência, 

apresentados anteriormente neste Parecer Técnico. Assim, dados os processos 

geodinâmicos externos atuantes na região, essas duas estações deverão também ser 

objeto de análise por parte da equipe do IPT na Etapa 2 da avaliação. 

 

h) Estação de Válvulas e Estação Terminal 

Há, ao longo do mineroduto, as instalações da Estação de Válvulas (EV), que se 

situa no sopé das encostas da serra no RJ, bem como a Estação Terminal (ET), no 

Porto do Açu, em São João da Barra – RJ (Figura 57). 
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Figura 57 - Divisão de trechos adotada pela operação do mineroduto por parte da Anglo 
American, na qual se distingue a localização da Estação de Válvulas (EV) e da Estação 
Terminal (ET). Fonte: Anglo American. 
 

Essas estações não foram visitadas pela equipe do IPT durante trabalhos de 

campo, não havendo, na presente Etapa 1, inspeção de caráter geológico-geotécnico. 

Assim, dados os processos geodinâmicos atuantes na região, essas estações deverão 

ser objeto de análise por parte da equipe do IPT na Etapa 2 da avaliação. 

 

i) Áreas de depósito de material excedente - ADMEs 

Ao longo do mineroduto há locais que foram objeto de deposição de materiais 

provenientes das obras de abertura de valas e cortes em taludes, visando o 

assentamento dos dutos na plataforma durante a instalação do empreendimento. Cada 

um desses locais é denominado de Área de Depósito de Material Excedente (ADME). 

Ao todo, segundo dados fornecidos pela equipe técnica da Anglo American, há 627 

ADMEs nos 529 km do mineroduto, distribuídos no território conforme a Figura 58. 
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Figura 58 - Localização de ADMEs na região do mineroduto. Fonte: Fonte: Anglo 
American.  



 
Parecer Técnico no 21.079-301 - 135/224 

Durante os trabalhos de campo da Etapa 1, observou-se, em ADME localizada nas 

proximidades da EB-2, a presença de sulcos nos taludes, indicativa da atuação de 

processos erosivos que podem, com o tempo, afetar a estabilidade da estrutura 

(Figura 59), fato que sugere a realização de inspeção de caráter geológico-geotécnico 

nessas estruturas, na Etapa 2. 

  

Figura 59 - Ilustrações de ADME localizada nas proximidades da EB-2, onde se nota a presença 
de sulcos erosivos nos taludes. Fonte: IPT. 

 

De acordo com informações da equipe técnica da Anglo American, as ADMEs 

foram todas devolvidas aos proprietários das terras onde se localizam. Contudo, dada a 

possibilidade de que eventual ocorrência de instabilizações nesses depósitos vir a 

afetar a faixa de domínio do mineroduto, sobretudo no caso de ADMEs muito próximas 

(localização esta sugerida pela visualização em SIG obtida em arquivos digitais 

fornecidos pela Anglo American), a execução dessa atividade tende a gerar 

informações que podem contribuir para ampliar a segurança do próprio 

empreendimento. 

6.3.2.3 Análise da gestão integrada de aspectos geológico-geotécnicos 

Em relação à gestão integrada de aspectos geológico-geotécnicos, tendo em 

vista as possíveis ameaças à integridade do mineroduto em virtude da interação com 

processos geodinâmicos externos e problemas com as estruturas permanentes, as 

atividades da Anglo American se mostram estruturadas e em funcionamento para a 

realização de vistorias de geotecnia e de estruturas permanentes na faixa de domínio, 
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compreendendo também inspeções, monitoramentos e acompanhamento técnico de 

serviços de campo. Os trabalhos na faixa estão sob a responsabilidade da Gerência de 

Geotecnia e Hidrogeologia em atuação integrada com as equipes encarregadas das 

áreas ambiental e social. Nesse contexto, desenvolve-se regularmente a gestão de 

anomalias geotécnicas e preveem-se ações de manutenção da faixa de domínio em 

todas as estruturas permanentes instaladas. 

De acordo com informações fornecidas pela Anglo American, parte da equipe de 

geotecnia e hidrogeologia se dedica à gestão das estruturas permanentes na faixa do 

mineroduto, compreendendo: inspeção geotécnica de taludes permanentes e 

mineroduto; implementação de controles e monitoramentos de taludes automatizados 

(radar, estação, entre outros); mapa de risco do mineroduto (no âmbito de Gestão 

Integrada de Riscos do Mineroduto) e taludes; análises de estabilidade e projetos de 

estabilização de taludes e túneis; interface com diversas áreas (Usina, EB-2, 

Mineroduto, Estradas, etc); fiscalização de contratos; elaboração de relatórios 

geotécnicos mensais; caracterização, mapeamento e modelamento geológico-

geotécnico; elaboração de programa de sondagem e campanhas de ensaios 

laboratoriais e in situ; inspeção geotécnica por meio visual e por estação total dos 

taludes permanentes e mineroduto; operação e controle dos sistemas de 

monitoramento de taludes automatizados (radar, estação); monitoramento geotécnico 

dos prismas por campanha; e acompanhamento técnico de obras de manutenção e 

estabilização dos taludes permanentes e na faixa do mineroduto. 

Não obstante, as informações e bases de dados sobre aspectos geológico-

geotécnicos utilizadas nessa organização (estrutura e funcionamento) se mostram 

aparentemente restritas à faixa de domínio e suas estruturas permanentes. O estudo 

de referência efetuado pela empresa BVP Engenharia, datado de março de 2017, 

corresponde ao mapeamento de riscos para os taludes situados no âmbito da faixa de 

domínio e foram baseados exclusivamente nos fatores de altura dos taludes, 

pluviometria e litologia. No referido documento, menciona-se que o trabalho 

corresponde a uma primeira etapa do mapeamento e que, posteriormente, outros 

fatores seriam agregados aos estudos. De fato, a ampliação do estudo se encontrava 

em fase de contratação e início de execução quando da elaboração e fechamento do 

presente Parecer Técnico. 
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Do mesmo modo, os programas ambientais do empreendimento em sua fase de 

operação (em atendimento a requisitos da Licença de Operação 1260/2014), como o 

Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais e o Programa de Controle de 

Processos Erosivos, apoiam-se basicamente em dados e informações referentes à 

faixa de domínio. Conforme informe da Anglo American, apresentado ao IPT por meio 

do documento denominado “Nota Técnica – Informações Complementares sobre o 

Gerenciamento de Riscos na Operação do Mineroduto”, o Programa de Gerenciamento 

de Riscos Ambientais possui dois mecanismos de controles críticos e respectivos 

monitoramentos relacionados a ameaças de processos geodinâmicos, tanto de modo 

geral quanto em termos específicos, para detecção prévia de possíveis problemas 

localizados: Esses mecanismos são: Plano de Integridade do Mineroduto, cujo 

monitoramento se dá por meio do plano de inspeção de faixa de servidão, para o qual 

há procedimento específico; e inspeções e monitoramentos geotécnicos de taludes e 

túneis. 

Ainda conforme a referida “Nota Técnica – Informações Complementares sobre 

o Gerenciamento de Riscos na Operação do Mineroduto”, elaborada pela Anglo 

American, informa-se que o processo de Gerenciamento de Risco Operacional da 

Anglo American prevê ciclos de revisão visando o aprimoramento contínuo, sendo que 

estes ciclos podem ocorrer abrangendo escopo de revisão de maior ou menor 

amplitude, conforme a motivação. No caso específico do Minas-Rio, tais ciclos de 

revisão já ocorreram desde o mapeamento de risco inicial ainda na fase de pré-

operação, sendo realizadas revisões tanto de escopo amplo para as camadas 1 e 2, 

quando o mapeamento de macroprocessos e riscos foi integralmente atualizado, como 

revisões pontuais, por exemplo a inclusão de um ou mais controles. Nesse contexto, se 

destaca que um forte motivador de revisões advém do processo de LFI (Learning from 

Incidents), adotado na Anglo American para investigação e aprendizado com 

incidentes, cujo principal objetivo é evitar repetições, dado que o caso de vazamento no 

mineroduto apresenta importante aprendizado e que resultam em oportunidades de 

melhorias e atualização do Programa de Gerenciamento de Riscos do Mineroduto. Da 

mesma forma, procedimentos e controles operacionais também estão sendo revisados 

para incorporar tais aprendizados. Nesse sentido, as revisões no gerenciamento de 

risco em andamento incluem: Camada 1 - atualização do mapeamento de processos 
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expandindo o escopo das áreas do entorno à faixa de servidão; e Camada 2 – 

atualização das análises de Bow-Tie do PUE “Perda de Contenção de Fluídos 

Pressurizados do Mineroduto” com o maior detalhamento de causas relacionadas aos 

aprendizados. Consequentemente, de acordo com a referida Nota Técnica, novos 

controles e requisitos de monitoramento/verificação de controles serão atualizados pela 

Anglo American. 

Assim, considera-se que os estudos ora disponíveis no mineroduto a respeito 

dos aspectos geológico-geotécnicos, tanto para os fins de gestão de anomalias 

geotécnicas quanto para os de gestão ambiental e de riscos ambientais, seguem, por 

ora, restritos à faixa de domínio e não abrangem dados e informações suficientes para 

obter uma visão territorial mais abrangente, em nível de bacia hidrográfica. Tem-se em 

vista, sobre isso, cenários em que a evolução de processos geodinâmicos externos 

atuantes na região, conforme detectados na presente análise, em razão de suas 

possíveis ameaças à integridade do mineroduto, podem atingir áreas distantes, a 

depender da intensidade pluviométrica de determinado evento chuvoso, entre outros 

fatores. Nesse sentido, os estudos executados para as finalidades do presente Parecer 

Técnico poderão ser incorporados à base de dados e informações do mineroduto, na 

camada anunciada pela Anglo American para expansão dos estudos, de modo a 

propiciar um primeiro passo no sentido de preencher essa lacuna. Nesse contexto, há 

que se examinar, por exemplo, a possibilidade de cenários de eventos intensos em 

bacias suscetíveis a corrida de massa e/ou enxurrada no rumo de segmentos de dutos, 

compreendendo passagens aéreas e outras estruturas permanentes. 

6.3.3. Conclusões e recomendações 

A análise dos documentos técnicos encaminhados pela Anglo American, no que 

concerne aos objetivos preconizados neste Parecer Técnico, propiciou suporte às 

considerações apresentadas nos itens anteriores, em relação aos aspectos geológico-

geotécnicos e estruturas permanentes avaliadas. Dessa forma, com base nas análises 

documentais realizadas, bem como nos trabalhos de campo, apresentam-se as 

seguintes conclusões e recomendações gerais, formuladas de acordo com os 

principais tópicos abordados. 
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Sobre os processos geodinâmicos externos atuantes na região: 

● constata-se, nas bacias hidrográficas contribuintes ao traçado de 529 km do 

mineroduto Minas-Rio, ampla incidência de áreas com alta suscetibilidade ao 

desenvolvimento de processos geodinâmicos externos, os quais se configuram 

como ameaças e podem eventualmente afetar a integridade do empreendimento, 

a depender da conjugação entre fatores associados a características dos terrenos 

e a ocorrência de eventos de precipitação pluviométrica elevada e/ou extrema na 

região; 

● os principais processos geodinâmicos externos identificados, tanto na área do 

trecho de 33 km focalizado nesta Etapa 1 quanto ao longo dos 529 km do 

mineroduto, são os movimentos gravitacionais de massa (deslizamento, rastejo, 

queda de rocha e corrida de massa), bem como enxurrada. Esses processos 

estão entre os que devem merecer atenção especial, em razão do potencial de 

destruição geralmente associado, tendo em vista a possibilidade de ocorrência de 

eventos de precipitação pluviométrica elevada e/ou extrema na região. Processos 

erosivos e de inundação e/ou alagamento se encontram entre os processos 

igualmente identificados na região, devendo também ser continuamente 

avaliados; 

● nas duas bacias de drenagem (Matipó e Casca) que abrangem o trecho de 33 km 

do mineroduto focalizado nesta Etapa 1, nota-se a incidência pronunciada de 

áreas com alta suscetibilidade a deslizamento, rastejo e queda de rocha, bem 

como a corrida de massa e/ou enxurrada. Essas áreas se mostram 

territorialmente dispostas em faixas alongadas e alternadas segundo a direção N-

NE, condicionadas pelo relevo de morros altos e serras e pela composição do 

substrato geológico. No trecho de 33 km, a incidência de altas suscetibilidades se 

salienta na região do município de Pedra Bonita, percorrida pelo mineroduto e 

próxima ao PMS-5; 

● no trecho de 33 km, foram identificados pontos de intersecção do mineroduto e 

suas estruturas permanentes (como passagens aéreas) com drenagens sujeitas a 

atingimento por corrida de massa e/ou enxurrada. Nesse trecho, apontam-se 

quatro pontos de interface potencial do mineroduto com processos de corrida de 
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massa e/ou enxurrada e quinze com enxurrada, um dos quais contendo 

passagem aérea. Embora estudos sobre a probabilidade de ocorrência de 

eventos dessa natureza geralmente apontem para períodos de retorno 

relativamente mais longos, quando comparados, por exemplo, com os dirigidos 

para deslizamento pontual, considera-se que os pontos de intersecção devem ser 

avaliados em detalhe na Etapa 2, para fins de análise de perigo e configuração de 

cenários de risco; 

● recomenda-se completar, na Etapa 2, a análise das áreas suscetíveis a processos 

geodinâmicos externos entre a EB-1 e a EB-2 e entre a região da divisa MG/RJ e 

a Estação Terminal no RJ, incluindo-se as verificações de campo e a 

hierarquização dos pontos de intersecção detectados ao longo dos 529 km do 

mineroduto sob o ponto de vista de ameaças à integridade do empreendimento, 

levando-se em conta as suscetibilidades mapeadas e a elaboração de cenários 

de atingimento por movimentos gravitacionais de massa (deslizamento, rastejo, 

queda de rocha e corrida de massa) e enxurrada, ante a possibilidade de 

ocorrência de eventos de precipitação pluviométrica elevada e/ou extrema na 

região. Para tal, deverão ser realizadas análises de perigo e risco em escala de 

detalhe, apontando-se as diretrizes e recomendações para a gestão de aspectos 

geológico-geotécnicos em cada ponto. Assim sendo, por ora, em razão dos 

critérios apontados nos procedimentos metodológicos deste Parecer Técnico, tais 

processos podem ser classificados como “ameaças menores”; e 

● recomenda-se, ainda, compartilhar, com a CPRM, os dados de suscetibilidade 

gerados no âmbito dos estudos desta Etapa 1, bem como os que deverão advir 

da Etapa2, no sentido de que o órgão possa aproveitá-los em seu programa de 

elaboração e divulgação sistemática de cartas de suscetibilidade a movimentos 

gravitacionais de massa e inundações, abrangendo os municípios percorridos 

pelo mineroduto e mapeados no âmbito da presente avaliação. 

Sobre as valas, taludes, aterros e dispositivos de drenagem na faixa de servidão: 

● na inspeção do trecho de 33 km entre EB-2 (km 247) e PMS-5 (km 280), não 

foram detectados processos de natureza geológico-geotécnica associados a risco 

iminente em razão do estado de valas, taludes, aterros e dispositivos de 
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drenagem na faixa de servidão do mineroduto, ou seja, que demandem ações 

emergenciais. Embora haja problemas pontuais a corrigir, a maior parte das 

situações encontradas em taludes de aterro e de corte, seja em rocha, solo ou 

mistas (solo e rocha), não evidenciam situações de alto risco. Não obstante, há 

alguns locais que se configuram como “ameaças críticas”, devendo ser 

equacionados quanto antes, como: estrada de acesso a Abre Campo km 258-262, 

sobre a faixa de servidão do mineroduto; ruptura de talude no km 279, com 

deslocamento de bloco de rocha; e processo erosivo no km 269, com 

deslizamento em talude a jusante; 

● de modo geral, a condição de instabilidade pode ser classificada de acordo com o 

grau de segurança a ser determinada probabilisticamente, em função de variáveis 

da condição de estabilidade parametrizáveis. A inspeção realizada teve caráter 

qualitativo, observando-se de forma expedita condições críticas nos processos 

identificados com potenciais de instabilização, como pequenas rupturas, 

desagregação de material, fluxos concentrados de material, drenagens 

prejudicadas por interferências como obstrução e acúmulos de água. Foram 

verificados também bens a proteger envolvidos para cada trecho, que na Etapa 2 

poderão ser associados ao grau de vulnerabilidade, em função do perigo 

(magnitude e importância); 

● verificou-se que há ações corretivas eficientes, porém as ações preventivas não 

estão plenamente evidenciadas. Na avaliação da documentação técnica da Anglo 

American, observa-se que as ações de natureza geológico-geotécnica estão 

contempladas desde as premissas básicas da gestão risco (baseline) e de forma 

genérica na análise de risco (Bow-Tie). Porém, o que de fato insere essa questão 

como procedimento da gestão de risco e ações de prevenção são os 

procedimentos citados na Licença de Operação 1260/2014, baseados em normas 

e procedimentos da Anglo American. Os procedimentos verificados no campo, 

conforme esclarecimentos feitos pela equipe da Anglo American, são referentes a 

aqueles listados na parte de Inspeções de faixa, tendo como ação efetiva os 

boletins efetuados pelo analista de faixa, os quais, por sua vez, remetem às ações 

corretivas e de manutenção para o setor de Coordenação e Manutenção de Faixa 

subordinada à Gerência do mineroduto; 
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● recomenda-se que as ações contidas no Documento PRO.MRJ.OPP 051 estejam 

diretamente inseridas na análise de risco pelo método Bow Tie, considerando-se 

os riscos das áreas R2 e R3, quais sejam, risco ao maciço terroso/rochoso e 

integrados de forma a somar os  riscos associados aos da área de influência (R3), 

como externalidades. Como pode se depreender do diagrama Bow Tie do 

mineroduto pressurizado, comtempla-se a inspeção da faixa no quesito plano de 

integridade do mineroduto, que por sua vez não considera a área R3 por estar 

fora da faixa. Isto foi constatado nos procedimentos da atividade de Inspeção da 

faixa; e. 

● ainda sobre Risco associado à área R3 – ações externas na áreas de influência 

da faixa de servidão, observa-se a dificuldade encontrada pelos analistas de faixa 

na vistoria destas áreas devido a visão limitada ao se percorrer a faixa, ou mesmo 

nas inspeções feitas pelas estradas de acesso (estradas vicinais, municipais e 

federais). Recomenda-se avaliar a possibilidade de utilizar técnicas novas, tal 

como a tecnologia de imageamento por drones/vants ou outras, que propiciam 

uma interpretação adicional/complementar abrangente e eficiente por 

profissionais capacitados em reconhecer fenômenos geológico-geotécnicos. Essa 

utilidade foi testada e comprovada em campo pela equipe do IPT na Etapa 1, para 

determinação das causas que deflagraram a ruptura do talude rochoso no 

km 279. 

Sobre as passagens aéreas: 

● as anomalias observadas nas inspeções realizadas estão associadas a diversos 

fatores intrínsecos e extrínsecos à obra, que podem influenciar, ao longo do 

tempo, nas questões relativas à funcionalidade, durabilidade e segurança 

estrutural dos pipe-racks; 

● salienta-se que no momento essas anomalias (ameaças menores) não 

comprometem a segurança estrutural, contudo, as ações apresentadas pela 

Anglo American, devem ser realizadas para correção dos principais pontos de 

atenção identificados nas inspeções, a fim de evitar o agravamento das anomalias 

observadas; e 
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● recomenda-se o acompanhamento das ações realizadas pela Anglo American de 

mitigação dos pontos de atenção observados nas inspeções e, também, a 

realização de novas inspeções das passagens aéreas para averiguação das 

medidas a serem implantadas, durante a Etapa 2. 

Sobre os túneis: 

● não foram constatadas situações que pudessem configurar, a curto prazo, 

ameaças críticas à integridade do mineroduto em seus trechos de túneis. 

Contudo, salientam-se algumas ameaças menores, como a presença de 

matacões e blocos de rocha nas regiões circunvizinhas aos emboques de três 

túneis (Carangola-Faria Lemos, Tombos B e Tombos C) e a saúde estrutural de 

todos os cinco túneis, evidenciada particularmente pela presença de infiltrações, 

carbonatações e oxidações das estruturas metálicas; 

● em relação às ameaças menores, nas áreas com presença de matacões e blocos 

de rocha nas encostas naturais dos emboques dos túneis Carangola-Faria 

Lemos, Tombos B e Tombos C, recomenda-se: realizar mapeamento geológico-

geotécnico a fim de identificar e caracterizar as condições e posições dos corpos 

rochosos; diagnosticar os processos que resultam na geração e transporte desses 

corpos rochosos; realizar estudo das possíveis trajetórias de deslocamento dos 

blocos e áreas de atingimento; e definir ações de controle/proteção/prevenção de 

acidentes decorrentes de queda de blocos que possam colocar em risco o 

mineroduto dentro da faixa de servidão do empreendimento; 

● quanto à saúde estrutural do sistema de suporte dos túneis, recomenda-se 

realizar inspeções visuais frequentes, monitorando-se visualmente a evolução dos 

processos de infiltração, carbonatação e oxidação das estruturas metálicas 

presentes no revestimento, bem como registrar eventuais ocorrências de trincas e 

fissuras; realizar controle tecnológico do revestimento em concreto projetado e 

monitorar deslocamentos do maciço por meio de instrumentação geotécnica nos 

trechos considerados críticos; e elaborar modelo geológico-geotécnico 

tridimensional e identificar áreas com maior e menor criticidade geológica-

geotécnica para subsidiar o programa de gestão de risco; e 
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● sobre os aspectos geológico-geotécnicos passíveis de melhoria, recomenda-se 

reduzir o intervalo de roçado e limpeza do entorno dos túneis a fim de não 

comprometer a funcionalidade do sistema em eventos pluviométricos; alinhar 

fluxo de comunicação de respostas/ações do responsável de faixa para com o 

report da inspeção, e a implantação de ações corretivo-preventivas; monitorar, 

controlar e corrigir anomalias decorrentes dos processos erosivos desenvolvidos 

nos taludes dos emboques dos túneis, preservando as geometrias previstas em 

projeto; implantar programa de mapeamento para detecção dos drenos obstruídos 

no interior e nos espelhos dos túneis e identificar as causas desses processos, 

verificando a necessidade de medidas adicionais a fim garantir sua 

funcionalidade; implantar sistema de condução das águas que circulam nos pisos 

dos túneis com vistas à integridade dos apoios de concreto do mineroduto; e 

implantar proteção mais eficiente contra entrada de animais no entorno dos 

emboques dos túneis. 

Sobre a Barragem de Emergência da EB-2: 

● não foram identificadas anomalias na Barragem da EB-2 que pudessem ameaçar 

a integridade do mineroduto. Foram feitas observações relacionadas à 

manutenção de rotina da estrutura, relatadas na Tabela 4 do APÊNDICE E, 

juntamente com recomendações e as soluções implantadas pela Anglo American. 

Destaca-se que a equipe da Anglo American realiza inspeções periódicas no 

barramento, além de ser submetida a auditorias, com emissão de laudos 

referentes à segurança da barragem; 

● em relação à análise da instrumentação, verificou-se que as leituras dos 

instrumentos apresentam Condições Normais de Operação. Não obstante, 

recomenda-se que na Etapa 2 seja analisada a necessidade de execução de 

levantamento geofísico com o objetivo de avaliar os caminhos preferenciais de 

água e a posição do NA interno à barragem em todas as seções e não somente 

nas instrumentadas; e 

● portanto, a inspeção realizada assim como a análise da documentação 

disponibilizadas e a análise da instrumentação instalada na Barragem da EB-2 

não apresentaram ameaças críticas que inviabilizem a retomada da operação do 
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mineroduto a curto prazo (até 1 ano), desde que as medidas de manutenção e 

inspeção sejam executadas rotineiramente e que as soluções sejam executadas 

logo após a identificação de eventual problema, evitando assim a evolução do 

mesmo. 

Sobre as áreas de depósito de material excedente – ADMEs: 

● há 627 áreas de depósito de material excedente (ADMEs) ao longo dos 529 km 

do mineroduto Minas-Rio. Parte não conhecida desse montante se localiza nas 

proximidades da faixa de domínio. Considera-se que eventuais instabilizações 

nessas estruturas, desencadeadas por deficiências e/ou danos no sistema de 

drenagem superficial, entre outros fatores, a depender da localização específica 

da ADME, podem constituir ameaça à integridade do empreendimento; e 

● recomenda-se, portanto, realizar inspeções geológico-geotécnicas em ADMEs 

selecionadas, priorizando-se aquelas localizadas próximas e/ou junto à faixa de 

domínio do mineroduto, de modo a verificar possíveis efeitos ao empreendimento 

que possam ocorrer em razão da deflagração e/ou aceleração de processos 

erosivos e de eventuais rupturas de aterros e taludes construídos nessas 

estruturas, devido a deficiências e/ou danos no sistema de drenagem superficial. 

As sinergias e efeitos cumulativos com outros processos geodinâmicos atuantes, 

em face da possibilidade de ocorrência de eventos de precipitação pluviométrica 

elevada e/ou extrema, também devem ser considerados; e 

● de acordo com informações da equipe técnica da Anglo American, as ADMEs 

foram todas devolvidas aos proprietários das terras onde se localizam. Contudo, 

dada a possibilidade de que a eventual ocorrência de problemas nesses 

depósitos possa afetar a faixa de domínio do mineroduto, sobretudo no caso de 

ADMEs próximas, a realização de inspeções geológico-geotécnicas em ADMEs 

selecionadas tende a gerar informações que podem contribuir para ampliar a 

segurança do próprio empreendimento. 

Sobre outras estruturas permanentes: 

● as estruturas correspondentes aos furos direcionais (HDDs) existentes, estações 

de monitoramento de pressão (PMSs), estações de bombeamento EB-1 (km 0) e 
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EB-2 (km 247), Estação de Válvulas – EV e Estação Terminal – ET não foram 

examinadas, nesta Etapa 1, sob a ótica das condições geológico-geotécnicas e 

de ameaças externas. Houve visitas ocasionais a algumas delas, porém com 

outras finalidades; e 

● recomenda-se a avaliação dessas estruturas na Etapa 2, com inspeções 

geológico-geotécnicas nas dez estações de monitoramento de pressão, bem 

como nos onze furos direcionais (HDDs) implantados ao longo dos 529 km do 

mineroduto e, ainda, nas estações de bombeamento EB-1 e EB-2, Estação de 

Válvulas (EV) e Estação Terminal (ET). Inspeções na região do Porto do Açu, em 

São João da Barra, RJ também são recomendadas. 

Sobre a gestão integrada de aspectos geológico-geotécnicos: 

● considera-se que os estudos ora disponíveis no mineroduto do Sistema Minas-Rio 

a respeito dos aspectos geológico-geotécnicos, tanto para os fins de gestão de 

anomalias geotécnicas quanto para os de gestão ambiental e de riscos, seguem, 

por ora, restritos à faixa de domínio e não abrangem dados e informações 

suficientes para a obtenção de uma visão territorial mais abrangente, em nível de 

bacia hidrográfica, âmbito no qual os processos geodinâmicos externos 

analisados tendem a se desenvolver. No trecho de 33 km entre a EB-2 e o PMS-5 

foram identificadas e apontadas “ameaças críticas” em alguns locais, 

particularmente em relação a estruturas da faixa de domínio e passagens aéreas, 

todos eles, porém, passíveis de correção a curto prazo em meio às atividades 

regulares de manutenção da faixa de domínio executadas pela Anglo American; e 

● também não estão disponíveis dados e informações mais abrangentes acerca da 

identificação, previsão e avaliação de locais que possam vir a constituir perigo e 

risco, em face de prováveis evoluções dos processos geodinâmicos externos 

apontados, motivo pelo qual recomenda-se a produção desse conhecimento, seja 

pelas equipes técnicas próprias da Anglo American ou por terceiros contratados 

pela empresa. 
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6.4.   Avaliação das atividades de gestão de risco associadas à operação do 

mineroduto 

Os processos industriais e sistemas tecnológicos têm os riscos de acidentes 

como um dos principais aspectos a serem gerenciados por serem inerentes e estarem 

inseridos em todas as etapas do seu empreendimento (projeto, implantação e 

operação). Os cenários de risco podem estar associados a fatores intrínsecos ao 

empreendimento e a fenômenos externos. 

Compete à área de gestão de risco atuar com viés preferencialmente preventivo 

e de forma articulada com os outros setores da empresa e com demais segmentos da 

sociedade. A gestão de risco compreende a identificação de perigos, a análise de 

cenários potenciais de risco, a definição e execução de ações de natureza estrutural e 

não estrutural, bem como a comunicação, difusão, capacitação e treinamento para 

reduzir a possibilidade de ocorrência de acidentes. O gerenciamento de riscos deve ser 

estruturado numa abordagem cíclica de ações contínuas, considerando a característica 

dinâmica de alteração das condições de risco sob o ponto de vista temporal e espacial. 

Neste sentido, este trabalho buscou analisar a forma como a empresa Anglo 

American está estruturada para gerir os riscos a que está submetida, especialmente no 

que se refere às operações do seu mineroduto após a ocorrência dos dois acidentes de 

vazamento no mês de março deste ano.  

Ainda buscou-se avaliar os planos de contingência e emergência disponíveis e a 

sua aplicação nos eventos ocorridos. 

Além destas ações, ainda foram avaliadas as respostas que a empresa 

apresentou (indicando a forma real como gerencia seus riscos) frente às ameaças 

críticas e menores apontadas pelas diferentes linhas de trabalho dos técnicos do IPT, 

nesta Etapa 1 do trabalho. 

Futuramente, na Etapa 2, estão previstas análises mais aprofundadas sobre a 

estrutura da empresa e a forma como ela lida com seus riscos e eventos indesejados. 
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6.4.1. Objetivo da linha de trabalho em Gestão de Riscos 

De modo geral, é possível afirmar que o objetivo deste trabalho foi verificar a 

atual condição de segurança da empresa, visando a retomada das operações do 

mineroduto, após os acidentes ocorridos no mês de março deste ano. 

Neste sentido, objetivo principal nesta linha de trabalho (Gestão de Riscos) foi 

responder ao quesito II do TAC firmado entre a Anglo American e o MPMG, qual seja: 

“A avaliação de riscos de acidentes e dos planos de contingências para proteção dos 

trabalhadores e da população situada na área de influência, bem como, quando 

necessário, recomendações para a capacitação dos responsáveis pela operação e 

manutenção dos sistemas, instalações e equipamentos de proteção do meio ambiente 

e da saúde dos trabalhadores, conforme metodologia e cronogramas de atividades 

constantes da presente Proposta do IPT 804.300/18” 

6.4.2. Objetivos específicos da linha de trabalho em Gestão de Riscos 

Os objetivos específicos desta linha de trabalho foram: 

 avaliar a estrutura organizacional da Anglo American para o Gerenciamento de 

Riscos; 

 avaliar os planos de contingências para proteção dos trabalhadores e da 

população situada na área de influência, considerando os eventos ocorridos em 

março; 

 avaliar as respostas às ameaças (críticas e menores) apontadas pelas linhas de 

trabalho do IPT (associadas aos cenários de riscos de acidentes); e 

 comentar sobre as vulnerabilidades identificadas ao longo do trecho de 33 km 

vistoriado, para o cenário de vazamento do mineroduto. 

6.4.3. Procedimentos Metodológicos 

Para atingir os objetivos descritos, foram empregados os seguintes 

procedimentos metodológicos: 
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 revisão bibliográfica acerca dos assuntos: gestão de riscos para a mineração, 

planos de contingência e emergência, métodos de análise de risco, entre outros 

assuntos aqui abordados; 

 análise de documentos técnicos disponibilizados pela Anglo American, tais como: 

procedimentos operacionais, organogramas, fluxogramas, notas técnicas e 

informações adicionais prestadas, bem como documentos técnicos produzidos 

por consultores contratados pela empresa; 

 análise de documentos técnicos disponibilizados pelas demais equipes do IPT, 

tais como: relatório de análise de falha (investigação das causas dos eventos de 

vazamentos do mineroduto em março), relatórios de inspeções de campo e 

produtos elaborados para a composição deste parecer técnico; 

 inspeções de campo dentro e fora da faixa do mineroduto, de forma qualitativa e 

visual, para a identificação de ameaças (fatores de risco e condições 

predisponentes) e vulnerabilidades (pessoais, ambientais e materiais) ao longo do 

trecho de 33 km entre a EB-2 (km 247) e a PMS 5 (km 280); 

 acompanhamento das inspeções de campo das demais equipes de trabalho do 

IPT durante a vistoria das passagens aéreas, túneis, proteção catódica, inspeções 

no duto para identificação de trincas e vistorias geológico-geotécnicas dentro e 

fora da faixa e nas bacias de drenagem (conforme procedimentos específicos 

adotados pelas equipes); 

 realização de reuniões técnicas com as equipes do IPT envolvidas no projeto e 

entre as equipes do IPT e da Anglo American, nas diferentes linhas de trabalho 

aqui propostas;  

 análise das respostas às emergências reais, aqui consideradas como os dois 

eventos de vazamentos do mineroduto ocorridas no mês de março de 2018 (Nível 

3);  

 análise das respostas às ameaças críticas e menores apontadas pelas equipes do 

IPT, apresentadas pela Anglo American; e 

 compilação das informações e documentos disponibilizados, tanto pela Anglo 

American, quanto pelas demais equipes do IPT, para a estruturação do Parecer 

Técnico em atendimento aos objetivos propostos. 
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6.4.4. Resultados obtidos 

A seguir são detalhados os resultados obtidos quanto à linha de trabalho em 

Gestão de Riscos, cujo detalhamento encontra-se no APÊNDICE F. 

a) Estrutura de Gestão de Riscos Operacionais da Anglo American 

A estrutura corporativa de gestão de riscos operacionais da Anglo American 

prevê uma abordagem em 4 camadas (PRO.BRA.SSO.010 - Procedimento de 

Gerenciamento de Perigos, Riscos e Controles), conforme indica a Figura 60. 

 

Figura 60 – Estrutura geral do gerenciamento de riscos operacionais (Fonte: Anglo 
American). 

A Figura 61 ressalta o gerenciamento de riscos em 4 camadas e seus 

respectivos objetivos. 
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Figura 61 – Estrutura do gerenciamento de riscos das unidades operacionais (Fonte: Anglo 
American). 

 

Descrição da Primeira Camada (PRO.BRA.SSO.011) 

Os procedimentos descritos pela empresa caracterizam o modelo clássico de 

abordagem e gestão de riscos, basicamente composto pelas etapas de: identificar 

ameaças, analisar risco, avaliar risco, implantar medidas de controle, monitorar e 

refazer o processo visando o seu aprimoramento. 

Para tal, o método adotado para a construção desta análise de riscos foi o 

WRAC – Workplace Risk Assessment Control. 

O Risk Assessment and Management for Mining Industry produzido pelo 

Governo da Austrália (2008) e o Risk Assessment to Eliminate Multiple Fatality 

Occurences in the U.S. Minerals Industry produzido pela NIOSH (2008), entre outros 

documentos e estudos oficiais citam o WRAC como uma ferramenta de análise de 

riscos adequada às atividades minerárias (LEINFELDER, 2016). 
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Esta ferramenta também pode ser utilizada para cumprir parte do Programa de 

Gerenciamento de Riscos (PGR) previsto pela Norma Regulamentadora Nº 22 

(BRASIL, 1978) e como fase preparatória no cumprimento da OHSAS 18.001 (OHSAS, 

1999). 

O WRAC foi desenvolvido para a indústria mineral no intuito de analisar riscos, 

mapeando e classificando os grandes riscos potenciais da atividade. Ela utiliza a 

participação dos próprios funcionários da empresa no desenvolvimento da análise, com 

o objetivo de aculturar a mão de obra neste sentido. 

Como resultado desta análise, são produzidos: a identificação das condições 

perigosas, os eventos indesejados deflagrados a partir da exposição às condições 

identificadas, a classificação dos riscos em função dos eventos previstos e a lista de 

medidas de controle para a redução dos riscos (LEINFELDER, 2016). 

A Figura 62 mostra a matriz de risco utilizado pela Anglo American no modelo 

WRAC. 

 

Figura 62 – Matriz 5x5 de Riscos WRAC da Anglo American (Fonte: Anglo American). 
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Com base nestes procedimentos metodológicos, a empresa constrói seus 

Mapas de Processos, Inventário de Perigos e finalmente, seu Baseline (vide figura 60). 

Como exemplo da aplicação recente deste método de análise de riscos, as 

Figuras 63 a 66 mostram trechos do Baseline para a operação de Flushing (processo 

de limpeza), ocorrido em maio deste ano.  

 

Figura 63 – Escopo do Baseline da Operação de Flushing, em 11.05.18 (Fonte: Anglo 
American) 

 

Version 5
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COPYRIGHT

Operation, Site or Location: MINERODUTO (MINAS-RIO)

AA T 21 ORM BASELINE WRAC TEMPLATE

TO ENSURE THAT YOU REFER TO THE  MOST CURRENT VERSION OF THIS 

DOCUMENT, GO TO THESOURCE

Baseline Risk Assessment

SCOPE

ESCOPO
O escopo deste Plano de Gerenciamento de Grandes Perigos contempla as atividades de Limpeza e Inspeções do Mineroduto do Sistema

Minas Rio. 

Em função do evento ocorrido no dia 29/03/2018 às 18:55 foi necessário realizar uma parada não programada no mineroduto. Conforme será

mostrado posteriormente, o mineroduto está paralisado com os batches de polpa 48, 49 e 50 desde então. Após as atividades de troca do

trecho danificado e do cumprimento do plano de inspeção inicial dos tubos, ainda como forma de inspecionar o duto, este precisará ser objeto

de limpeza dos batches paralisados e, para isto, será dado o início ao procedimento de enchimento e pressurização do mineroduto. O

processo de enchimento e pressurização será realizado de forma lenta e gradativa, bombeando água a partir de EB1, para pressurização da

seção 1, e de EB2 para enchimento e pressurização da seção 2. Na sequência aos procedimentos iniciais, será dado o início ao re-start do

mineroduto com a utilização de água, até atingir a vazão nominal de operação e confirmação das pressões de operação ao longo do

mineroduto. Estes procedimentos viabilizarão o início do procedimento de teste, com o bombeamento de água e inspeções com o PIG.

O objetivo desta análise é identificar e priorizar grandes perigos associados a estes processos que possam causar impactos à Segurança e

Meio Ambiente.
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Figura 64 – Mapa de Processos no Baseline da Operação de Flushing (Fonte: Anglo American) 

 

Uma operação para o enchimento do trecho entre a EB2 e a estação de válvulas se fez

necessário, para que toda a tubulação fique completamente preenchida antes do início

da pressurização.

Para a realização desta etapa, será utilizado o bombeamento de água a partir da EB2

com

vazão reduzida, permitindo a passagem da água por cima do minério sedimentado na

tubulação, evitando o levantamento do minério sedimentado, até alcançar a Estação de

Válvulas.

A pressão de descarga da estação de bombas 2 não pode ultrapassar o valor de 130 

kgf/cm², considerando ainda que a seção 2 estará fechada através da EV e ET. A

alteração de pressão na entrada da Estação de válvulas é a indicação final que este

trecho está preenchido.

Após o enchimento da tubulação no trecho entre a EB2 e EV, serão iniciadas as

manobras referentes a pressurização do sistema. Esta manobra visa confirmar a

inexistência de entupimentos do mineroduto no trecho entre a Estação de Válvulas e o

Terminal. Este procedimento é realizado com a utilização da pressão estática existente 

na entrada da EV. Assim, é realizada a abertura controlada da válvula de isolamento e

em seguida é realizada o fechamento, esta manobra dura aproximadamente entre 1 e 2

minutos com a válvula completamente abertura. A operação só é considerada completa

quando existe a elevação da pressão na entrada da Estação Terminal.

O procedimento de re-start é a sequência de operações que traz o mineroduto para o

modo operacional em regime constante e vazões nominais, o mesmo só deve ser

realizado após a comprovação de que não há nenhum entupimento presente na

tubulação. 

O início deste passo se dá com a abertura do Mineroduto, através da válvula de

bloqueio do Terminal e após alguns minutos (entre 5 e 10 min), a abertura da válvula de

bloqueio da Estação de Válvula. Esse intervalo se faz necessário para evitar aumento

de pressão no trecho entre EV e ET.

O bombeamento de água será realizado pelas bombas principais, sempre executado

de forma gradativa e controlada. Para a realização desta etapa, será utilizado o

bombeamento de água a partir da EB2 com vazão reduzida.

Após estas manobras será possível aumentar a vazão do mineroduto até os níveis de

operação, porém mantendo um espaçamento entre os incrementos maior que o normal, 

visando controlar melhor o aumento de pressão, tornando a operação mais segura.

Mapa de Processos 1 - Flushing

Enchimento trecho EB2 até EV

Pressurização

Re-start

SEÇÃO 02

Enchimento, pressurização e re-start da seção 2 (trecho entre EB2 – ET)
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Figura 65 – Análise de Risco no Baseline da Operação de Flushing (Fonte: Anglo American). 
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Figura 66 –Resumo da estrutura necessária para a operação de Flushing (Fonte: Anglo 
American). 

 

A Figura 67 ilustra os 35 riscos críticos apurados pela empresa, constantes dos 

seus 22 baselines. 

 

Figura 67 – Resumo dos riscos mapeados pela empresa em seus diferentes processos 
(Fonte: Anglo American). 
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Descrição da Segunda Camada: 

A partir desta primeira abordagem com visão ampla dos principais riscos, são 

construídos os mapas dos controles preventivos e de recuperação com a técnica BTA - 

Bow Tie Analisys (em tradução livre, “Análise Gravata Borboleta”), para cada risco 

crítico elencado no Baseline. Esta abordagem compõe a segunda camada do 

gerenciamento de riscos operacionais da empresa (vide Figuras 60 e 61). 

A Figura 68 ilustra o uso da técnica BTA, pela empresa. 

 

Figura 68 – Desenho esquemático da análise de controles por Bow Tie (Fonte: Anglo 
American). 

Os procedimentos descritos pela empresa definem de forma detalhada a 

maneira com que os principais riscos (críticos) elencados no Baseline devem ser 

estudados e ter sua compreensão aprofundada (PRO.BRA.SSO.013 - Procedimento de 

Análise de Risco Bow Tie). 

O objetivo principal desta camada (2ª) é a definição dos controles preventivos e 

de remediação/mitigação a serem implantados e monitorados, especialmente os CC – 
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controles críticos. Essa será a maneira com a qual seus riscos serão geridos, 

efetivamente (PRO.BRA.SSO.013). 

O procedimento PRO.BRA.SSO.014 (Procedimento para Gerenciamento de 

Mudanças em SSO) evidencia o porte e nível de detalhamento com que a empresa 

dispõe de organização metodológica, estrutural e de processos para abarcar o 

gerenciamento de riscos em situações diferentes daquelas rotineiras decorrentes do 

seu processo produtivo. 

Tal procedimento permite que o aprendizado decorrente dos incidentes e 

acidentes ocorridos no passado possa ser incorporado na estrutura de gestão de riscos 

atuante na empresa. Dessa maneira, novos controles passam a ser agregados ao 

processo de gerenciamento de riscos vigente, sendo este o principal objetivo da 

segunda camada, conforme já mencionado. 

Neste sentido, definem-se, nos processos da 2ª camada, a LVCC, ou Lista de 

Verificação de Controles Críticos. Os Quadros 7 e  8 mostram um exemplo de LVCC. 
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Quadro 7 – Exemplo de LVCC para controles preventivos (Fonte: Anglo American). 
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Quadro 8 – Exemplo de LVCC para controles mitigadores (Fonte: Anglo American). 
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É possível notar que a lista traz a descrição detalhada dos controles críticos 

associados ao evento indesejado mapeado no Bow Tie, que por sua vez foi elaborado 

a partir de um Baseline específico. 

Na LVCC também se observa a atribuição de responsabilidades por cada 

controle crítico, bem como medidas imediatas na lógica metodológica do 5W1H. 

A LVCC ainda identifica o responsável pela verificação rotineira dos controles 

(Figura 69), que tem por competência avaliar e reportar se a integridade dos controles 

sob sua responsabilidade. 

 

Figura 69 – Exemplo do processo de atribuição de responsabilidades para a gestão de 
controles críticos (Fonte: Anglo American). 

Conforme já descrito anteriormente, o resultado das verificações da efetividade 

dos controles críticos reportados nas LVCCs é consolidado e mantido pela área de 

SSMA local e é reportado mensalmente à diretoria da área nas reuniões de 

performance. 

Essas avaliações dos controles críticos alimentam o software de gerenciamento 

específico, possibilitando o monitoramento e análise de tendências e evoluções destes 

controles, no tempo, como exemplificado na Figura 70. 
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Figura 70 – Sistema de monitoramento de eficácia dos controles críticos (Fonte: Anglo 
American). 

Com a análise de tendências de deficiência nos controles críticos é possível o 

gerenciamento de risco de forma preventiva, na medida em que se percebe a 

deficiência de forma antecipada, conforme mostrado na Figura 71. 

 

Figura 71 – Exemplo de análise crítica dos resultados extraídos do software de 
gerenciamento de controles críticos (Fonte: Anglo American). 
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Descrição da Terceira  e Quarta Camadas: 

As duas últimas camadas do sistema de gerenciamento de riscos operacionais 

da empresa (terceira e quarta camadas) apresentam foco maior na gestão de riscos 

ocupacionais, com escopos de menor abrangência. 

A terceira camada representa a análise de risco para tarefas específicas, 

conforme detalhado no procedimento PRO.MRJ.SSO.307 (Procedimento de Análise 

Preliminar de Riscos APR/WRAC da Anglo American). 

É possível concluir que o foco da terceira camada é prioritariamente voltado à 

segurança ocupacional ao analisar preliminarmente o risco presente na Tarefa a ser 

realizada. 

Também nota-se que as APR tEm. como um de seus objetivos, o de mapear as 

tarefas sujeitas a riscos ocupacionais previstos nas normas regulamentadoras do 

trabalho, sendo exemplo: trabalho em espaço confinado, em altura, risco elétrico, etc. 

Desta forma, uma vez coberto os riscos mapeados e monitorados pelos eventos 

indesejados (PUE) e seus controles críticos (CC) nas camadas superiores, prioriza-se, 

nas camadas “mais baixas” do sistema de gestão, o foco no risco ocupacional, 

justamente por ser nestas camadas (3 da Tarefa e 4 do Indivíduo), os níveis mais 

eficientes para aplicação destes “controles” existentes na APR. A mutabilidade e 

grande variedade das tarefas e seus membros executores, além das condições do 

ambiente de trabalho e dos equipamentos utilizados, resulta na criação de cenários de 

riscos os mais variados, o que impossibilitaria seu gerenciamento da mesma forma 

como aquele das camadas 1 e 2. Portanto, a empresa opta por adotar a realização de 

APR específica para cada tarefa a ser executada, nos moldes do procedimento 

PRO.MRJ.SSO.307. 

O sistema de atribuição de responsabilidades e auditoria, além da análise e 

estudo das APRs incorpora o espírito avaliativo e evolutivo da gestão de riscos nesta 

camada, possibilitando a identificação de tendências de riscos a incidentes e acidentes. 
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 Neste sentido, o procedimento PRO.BRA.SSO.015 (Procedimento de Análise 

de Riscos de Terceira e Quarta Camadas da Anglo American ) descreve este 

funcionamento da Análise de Risco nas Terceira e Quarta Camadas. 

De forma geral, valem os comentários para a PRO.MRJ.SSO.307, uma vez que 

ambos os métodos se baseiam na APR, diferenciando-se pelo seu escopo e cenários 

de risco relacionados: a terceira camada consiste na APR da Tarefa, enquanto a quarta 

camada consiste na APRD do Indivíduo. 

A quarta camada ainda possui o método SLAM para familiarizar o funcionário 

com a cultura de riscos da empresa. 

 

O “SHE Way” da Anglo American (SHE = Safety, Health and Environment, 

em tradução livre: SSMA - Segurança, Saúde e Meio Ambiente) 

O sistema de gerenciamento das questões de SSMA (Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente) na Anglo American, nomeado “SHE”, incorporam, de forma estruturada e 

organizada, a estrutura do Gerenciamento de Riscos Operacionais (ORM) conforme já 

descrito (APÊNDICE F). 

A Figura 72 ilustra como, no Fórum de Gerenciamento de Risco, o Comitê 

Integrado de SHE aborda as questões relacionadas ao Gerenciamento de Riscos na 

empresa. Nela, é possível notar como a gestão de riscos da empresa está estruturada 

para atuar no monitoramento dos seus Controles Críticos de Risco (LVCCs). 
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Figura 72 – Fórum de Gerenciamento de Risco pelo Comitê SHE (Fonte: Anglo American). 

b) Organograma de SSMA e Gestão de Riscos da Anglo American 

A Figura 73 mostra o Organograma das áreas de SSMA e Gestão de Riscos 

corporativa da Anglo American, detalhando as responsabilidades atribuídas em cada 

camada, para o sistema de SSMA e gerenciamento de riscos, com suas atividades de 

governança, inspeções, auditorias, etc. 

 

Figura 73 – Organograma de SSMA e Gestão de Riscos da Anglo American (Fonte: 
Anglo American). 
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Nela é possível notar a estrutura funcional que institui e suporta a atuação das 

áreas de SSMA e Gestão de Riscos da empresa, nos moldes do que já foi discutido até 

aqui. 

Sugere-se que, na Etapa 2 deste trabalho, seja verificada em maior 

profundidade a efetividade e eficiência deste sistema adotado, considerando questões 

como: a necessidade de independência e relevância das abordagens que envolvem 

riscos e SSMA versus a questão operacional e produtiva da empresa; a capacidade 

deste sistema atuar na “ponta da linha” da operação, considerando esta estrutura que o 

compõe; etc. 

 

c) O Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais (PGR) do Mineroduto 

do Sistema Minas-Rio 

O PGR apresentado possui data de revisão de maio de 2018, apresentando 

indícios de revisões em decorrência do aprendizado com os eventos de ruptura do 

mineroduto ocorridas em março deste ano.  

Esse documento também demonstra estar integrado ao sistema de 

gerenciamento de riscos operacionais da empresa, conforme já descrito, na medida em 

que incorpora os produtos das 4 camadas de gestão de riscos em seu conteúdo, sendo 

exemplo: o Baseline e Bow tie do mineroduto com 7 cenários de riscos apresentados, 

sendo que 3 destes cenários foram mapeados como eventos indesejados prioritários 

(PUE) de meio ambiente para o Mineroduto Minas-Rio, definindo a LVCC a ser 

monitorada. 

As Figuras 74 a 76 a seguir mostram os controles preventivos para estes três 

cenários: perda de contenção do mineroduto, ruptura da barragem da EB-2 e perda de 

estabilidade de taludes permanentes. 
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Figura 74 – Ações preventivas para Perda de contenção do mineroduto 
(Fonte: PGR mineroduto). 

 

Figura 75 – Ações preventivas para Perda de estabilidade de talude 
permanente (Fonte: PGR mineroduto). 

 

Figura 76 – Ações preventivas para Rompimento da barragem (Fonte: PGR 
mineroduto). 
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Outros documentos citados referem-se ao atendimento em emergências para 

dois destes cenários, sendo eles os Planos de Atendimento a Emergências do 

mineroduto e da barragem da EB-2. O evento de perda de estabilidade de taludes 

permanentes não requer tal medida. 

 

d) O atendimento às situações emergenciais 

Nas Figuras 77 a 81 são descritas as ocorrências das duas rupturas do 

mineroduto, com base nas informações da própria empresa. 
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Figura 77 – Notificação da primeira ruptura do mineroduto em 12.03.18 (Fonte: 
Anglo American)  
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Figura 78 – Notificação da segunda ruptura do mineroduto em 29.03.18 (Fonte: 
Anglo American)  
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Descrição cronológica dos eventos após os acidentes ocorridos 
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Figura 79 – Sequência dos 39 eventos com Impactos 
Operacionais desde a primeira ruptura e a contenção da 
segunda ruptura do mineroduto, entre os dias 12 e 
30.03.2018 (Fonte: Anglo American) 
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Figura 80 – Sequência dos 19 eventos com 
impactos Sociais desde a primeira ruptura e a 
segunda ruptura do mineroduto, entre os dias 12 e 
29.03.2018 (Fonte: Anglo American). 
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Figura 81 – Sequência dos 25 eventos com impactos Ambientais 
desde a primeira ruptura e a segunda ruptura do mineroduto, entre 
os dias 12 e 30.03.2018 (Fonte: Anglo American) 

 

Conclusões sobre as respostas às emergências adotadas pela empresa nos 

eventos de ruptura do mineroduto: 

Com base nas informações prestadas pela própria empresa acerca dos dois 

eventos de ruptura do mineroduto, construiu-se um quadro resumo comparando as 

ações emergenciais previstas e aquelas adotadas pela empresa, conforme descrito na 

Figura 82. Apresenta-se, ainda, a, trecho das medidas mitigadoras do Bow Tie do 

mineroduto para Cenário de Perda de Contenção do Duto (Figura 83). 
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Com base nas informações das Figuras 80 a 83 e demais considerações 

apresentadas até então, neste trabalho, é possível observar que: 

 o cenário de ruptura do mineroduto (perda de contenção do mineroduto) estava 

previsto no Bow Tie da empresa (camada 2) e era considerado como um dos 3 

cenários de "perigos maiores" identificados no Baseline do duto (camada 1); 

 o PAE classifica a Identificação do Cenário como: C-24 Rompimento do 

Mineroduto (Risco PIAS: Pessoal Instalações Ambiental Social); 

 a empresa possuía, além do Bow Tie específico para este evento, os 

procedimentos P24 (procedimento do PAE para o cenário de risco “C24 - 

rompimento do mineroduto”) e TARP (gatilho de acionamento do PAE) 

específicos. O TARP não foi avaliado neste momento; 

 o Bow Tie  do mineroduto previa a existência de 8 Controles Críticos de mitigação 

de impactos para o cenário de ruptura do duto. Nesta fase do trabalho a atuação 

destes controles não foi avaliada; 

 os dois eventos podem ser classificados como um cenário acidental de Nível 3 

(PRO.BRA.SSO.010): emergência que extrapola a capacidade de atendimento da 

Anglo American e necessita o aporte de recursos externos e apoio das 

autoridades públicas. Os impactos atingiram áreas externas e tiveram potencial 

para comprometer a imagem da empresa; 

 os tempos de resposta parecem ter sido respeitados dentro da previsão do PAE, 

conforme comentado anteriormente. Entretanto, há de se observar que as duas 

rupturas ocorreram muito próximas (aproximadamente 400 m) da EB-2, o que 

facilitou em muito a identificação, deslocamento das equipes e aplicação das 

medidas mitigadoras previstas; 

 o PAE previa que, caso o evento fosse classificado como nível 3, que o 

coordenador geral do PAE deveria ser comunicado e seria responsável por 

acionar o comitê de crises composto, pelas áreas de Licenciamento Ambiental, 

Relações com Comunidades, Relações Institucionais, SSO, Meio Ambiente, 

Comunicação, Suprimentos, Jurídico, Geotecnia, Segurança Empresarial, 

Operações, Projetos e Manutenção. Este comitê, por sua vez, seria responsável 

por desencadear as ações de respostas a emergências de Nível 3. A descrição 
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dos eventos fornecida pela empresa leva a crer que estes procedimentos foram 

assim conduzidos; 

 as medidas mitigadoras previstas no Bow Tie de perda de contenção do 

mineroduto (vide Figura 86) parecem ter sido implementadas, durante as 

ocorrências (Detecção do vazamento, Plano de Resposta à Comunidade, Plano 

de Contingência do mineroduto, Comunicações Emergenciais e o próprio PAE), 

tomando-se por base a descrição das ações (e eventos) fornecida pela empresa; 

 o PGR prevê a LFI  - "processo de investigação e aprendizado com incidentes" 

para os eventos ocorridos;  

 o PGR prevê a revisão dos procedimentos da empresa após a ocorrência destes 

acidentes (por conta do LFI) e há elementos indicando que este processo tenha 

sido incorporado pela empresa, considerando-se as datas recentes das últimas 

revisões dos documentos apresentados, referentes ao gerenciamento de riscos, 

contingências e emergências; 

 a empresa classifica qualquer evento acidental, por maior que sejam seus 

impactos financeiros, à imagem, ambientais, sociais e materiais, como 

“incidentes”, desde que não haja danos pessoais e ocupacionais envolvidos 

(lesões à pessoas). É curioso notar a relevância dessa questão frente às demais, 

neste caso. Os eventos foram por nós (técnicos do IPT) entendidos como 

“acidentes”, especialmente devido aos impactos financeiros, sociais e ambientais 

gerados; 

 de modo geral, baseado nas informações disponíveis e na abordagem a que se 

propõe este trabalho, é possível considerar que as respostas às emergências de 

ruptura do mineroduto, ocorreram dentro da capacidade de resposta que a 

empresa dispunha, e dentro da sua organização prevista para tal; e 

 com relação a outros cenários acidentais potenciais durante a operação do 

mineroduto, faz-se necessário o aprofundamento da análise dos planos de 

contingência, emergência, simulados, treinamentos e infraestrutura para tal. 

Sugere-se que esta abordagem seja aprofundada durante a Etapa 2 deste 

trabalho. 
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e) O Plano de Atendimento a Emergências (PAE) do Mineroduto 

O PAE (Plano de Atendimento à Emergências) apresentado possui data de 

revisão de julho de 2018. 

De modo geral, ele dispõe de informações suficientes para a estruturação do 

plano de respostas a emergências ocasionadas pelos 28 cenários de acidentes 

mapeados para o mineroduto, em função do nível de emergência enfrentado (Níveis 1 

a 3, conforme indicado nas Figuras 84 e 85).  

 

Figura 84 – Classificação dos Níveis de Emergência (Fonte: Anglo American 
PAE do mineroduto). 
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Figura 85 – Identificação dos cenários acidentais (Fonte: Anglo American 
PAE do mineroduto). 

 

Vale mencionar que os cenários acidentais previstos e a separação nestes 

níveis de emergência parece coerente com a realidade do mineroduto. 

Como sugestão, propõe-se a melhoria da apresentação dos procedimentos 

específicos para os diferentes cenários acidentais (P-01 a P-28) no formato 5W1H, um 

método de elaboração de planos de forma estruturada e organizada que identifica as 

ações e as responsabilidades de quem irá executar, através de um questionamento, 

capaz de orientar as diversas ações que deverão ser implementada, conforme indicado 

na Figura 86. As ações devem responder às perguntas: 
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WHAT – O que será feito (etapas) 

HOW – Como deverá ser realizado cada tarefa/etapa (método) 

WHY – Por que deve ser executada a tarefa (justificativa) 

WHERE – Onde cada etapa será executada (local) 

WHEN – Quando cada uma das tarefas deverá ser executada (tempo) 

WHO – Quem realizará as tarefas (responsabilidade) 

 

 

 

Figura 86 – Método 5W1H de elaboração de planos (Fonte: site 
https://marketingfuturo.com/5w1h-ferramenta-da-qualidade/ , consultado em 
03.11.2018) 

  

https://marketingfuturo.com/5w1h-ferramenta-da-qualidade/
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Novamente, vale lembrar que o PAE adotado pela Anglo American já responde à 

maioria destas questões necessárias à adoção das respostas emergenciais, de forma 

satisfatória. 

Posteriormente, neste Parecer Técnico, as ações adotadas nos dois eventos 

acidentais de vazamento do mineroduto, ocorridos no mês de março de 2018, são 

analisadas frente a esse documento apresentado (PAE). 

f) Respostas às ameaças apontadas pelo IPT 

Como já mencionado, a linha de trabalho de Gestão de Riscos também visou 

avaliar as respostas da Anglo American às ameaças apontadas pelas demais equipes 

das diferentes linhas de trabalho do IPT, mapeadas por procedimentos metodológicos 

próprios, dentro da lógica de elaboração de uma APP (Análise Preliminar de Perigos, 

do inglês PHA – Preliminary Hazard Analysis). 

Neste sentido, foram classificadas como “ameaças críticas” aquelas apontadas 

pelos técnicos especialistas do IPT, dentro da sua linha de trabalho, que apresentavam 

potencial de risco para comprometer a integridade do mineroduto dentro do prazo de 

análise de riscos deste projeto, ou seja: aquelas ameaças que poderiam viabilizar a 

ocorrência de cenários de risco que levariam o duto a ruptura ou vazamento em um 

prazo estimado de um ano, considerando a retomada da operação.  

As demais ameaças que não apresentavam este potencial foram consideradas 

como “ameaças menores”. Vale lembrar que estas ameaças foram apresentadas para 

que a empresa pudesse gerenciá-las no futuro, considerando que a maioria delas 

também poderia comprometer a vida útil do mineroduto, apenas com a diferença de 

terem menor probabilidade de ocorrer no prazo de análise deste projeto (um ano). 

Em 09.10.2018, foi realizada uma reunião técnica no IPT, onde participaram 

técnicos da Anglo American e técnicos das linhas de trabalho do IPT, com o intuito de 

apresentar para a empresa as ameaças mapeadas. 

A Figura 87 lista as ameaças críticas e menores apresentadas pelos técnicos do 

IPT à Anglo American na reunião do dia 09.10.2018. 
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Figura 87 – Lista das Ameaças Críticas e Menores ao 
mineroduto apontadas pelo IPT(Fonte: IPT) 
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Nessa lista constam 14 ameaças críticas (sem considerar a própria gestão de 

riscos) e 36 ameaças menores. 

Os resultados apresentados pelas linhas de trabalho do IPT neste Parecer 

Técnico discutem e justificam o apontamento destas ameaças. 

Nestes tópicos também foram analisadas tecnicamente as respostas da 

empresa (medidas e ações propostas) às ameaças apontadas. 

Quanto à gestão de riscos, coube avaliar o tratamento, em termos de processos 

de gestão, que a empresa adotou para enfrentamento destas ameaças. 

Discutindo o tratamento das ameaças apontadas por tópicos: 

1- Integridade Intrínseca do Duto: 

a. Ameaças Críticas: a empresa contratou consultorias externas para apoiar na 

elaboração de um programa de mitigação dos riscos relacionados com os 

aspectos citados que impactavam diretamente na integridade do mineroduto 

(trincas por corrosão-fadiga, trincas externas e corrosividade da água); e 

b. Ameaças Menores: a Figura 88 mostra as respostas às ameaças menores nesta 

linha de trabalho. A empresa pretende incorporar os cenários de risco apontados 

no seu programa de gerenciamento de riscos. 
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Figura 88 – Respostas da Anglo American às Ameaças Menores à integridade 
do duto, apontadas pelo IPT (Fonte: Anglo American Nota técnica). 

 

2- Aspectos Hidráulicos Operacionais do Mineroduto: 

a. Ameaças Críticas: a empresa prevê a modificação das bombas do mineroduto, 

apresentando cronograma com todas as alterações que serão implementadas nas 

bombas. Quanto aos esforços cíclicos devidos à oscilação de pressão do 

bombeamento, foi contratada consultoria externa que elaborou um modelo 

previsional de crescimento de trincas e que servirá como um guia de tomada de 

ações (com base em riscos); e 
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b. Ameaças Menores: a empresa entende que seus sistemas e o próprio projeto do 

mineroduto já estão preparados para operar com a ocorrência das oscilações 

previstas, de partida e parada das bombas e demais transientes de pressão. 

Ainda assim, as modificações nas bombas devem amenizar estes efeitos. A 

operação de flushing foi atípica e não reflete as condições normais de operação, 

quanto à variação de pressão, no entendimento da empresa. 

 

3- Aspectos geológico-geotécnicos na faixa, fora dela e nas bacias de drenagem 

(regional) do Mineroduto: 

a. Ameaças Críticas: de forma geral, a empresa vem adotando medidas corretivas e 

estruturais para solucionar as ameaças críticas apontadas pelas equipes do IPT, 

conforme indicado na Figura 89; e 

b. Ameaças Menores: a empresa revisou e prevê novas revisões dos procedimentos 

de gerenciamento de riscos do mineroduto para fins de aprimorar a gestão de 

anomalias geotécnicas, para os de gestão ambiental e de riscos ambientais, 

considerando inclusive o aprendizado a ser incorporado por trabalho de 

consultoria externa contratada para este fim (previsto para ser entregue em 2019). 

Também prevê melhorias no seu plano de inspeção de faixa e nos controles 

críticos ligados a estes cenários, incorporando as questões apontadas pelo IPT. 

No que se refere às estruturas, o controle crítico Plano de Integridade do 

Mineroduto foi revisado para incorporar aprimoramentos específicos no 

procedimento de inspeção das passagens aéreas do mineroduto ao longo de toda 

a sua extensão, incluindo as estruturas de apoio com a finalidade de suportar o 

mineroduto em passagens aéreas e, os perigos no entorno (tais como riscos de 

queda de árvores, colisão, etc.) 
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Figura 89 – Resposta da empresa às ameaças críticas geológico-geotécnicas apontadas 
pelo IPT (Fonte: Anglo American). 

 

Observações quanto ao processo de gestão de risco em eventos específicos: 

1- Km 279: quanto ao processo geológico geotécnico ocorrido no km 279 - 

escorregamento de corpos rochosos de grandes dimensões do talude de 

montante da faixa – os técnicos do IPT entenderam a ocorrência como um 

incidente que poderia ser considerado como uma “emergência” de Nível 2 na 

classificação da empresa. Entretanto, notou-se que, apesar dos blocos terem se 

deslocado até a posição do mineroduto, a inspeção de faixa não acionou o plano 

de integridade do duto, para verificar as condições do mesmo após o evento, 

sendo que a operação continuou normalmente após o ocorrido (Figura 90); 
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Figura 90 – Sequência de eventos da ocorrência na faixa de servidão, km 279 
(Fonte: Anglo American). 

 

 

2- Km 269: o processo erosivo no talude de jusante da faixa, em terreno externo a 

ela, tem tendência de evoluir, remontando em direção ao mineroduto. A inspeção 

de faixa, nos moldes como é realizada hoje, tem dificuldade em identificar 

ocorrências deste tipo devido ao método com que é realizada (segundo relato de 

um morador local aos técnicos do IPT, este evento se originou há dois anos, após 

um escorregamento de terra durante período chuvoso. (Figura 91). Sugere-se a 

revisão dos procedimentos de vistoria de faixa de modo a incorporar novas 

tecnologias nas atividades de mapeamento e vistoria de processos deste tipo 

para além da faixa de servidão, em terrenos de superficiários, onde estes tendem 

a se originar; e 
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Figura 91 - Sequência de eventos da ocorrência na faixa de servidão, km 269 
(Fonte: Anglo American). 

 

3- Km 260 a 262: a interferência de terceiros na faixa de servidão do mineroduto 

ilustra um importante cenário de risco à operação. Um exemplo real encontrado no 

trecho vistoriado pelo IPT é a obra de pavimentação de estrada vicinal pela 

prefeitura municipal de Abre Campo, entre os km 260 e 262. Neste trecho, as obras 

conduzidas pela prefeitura deslocaram o eixo da estrada para dentro da faixa de 

servidão do mineroduto. Imediatamente posterior a este local, as obras de 

terraplenagem para mudança do greide da pista invadiram o talude de jusante da 

faixa de servidão do mineroduto, sendo que as escavações chegaram a menos de 

3,5 metros do duto, conforme mostra a sequência de eventos da Figura 92.  
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Figura 92 - Sequência de eventos da ocorrência na faixa de servidão, entre os 
km 260 e 262 (Fonte: Anglo American) 

 

Portanto, sob o ponto de vista técnico é possível notar que a empresa está 

adotando medidas corretivas adequadas, além dos procedimentos e processos de 

gestão de riscos existentes, no que se refere às ameaças críticas e menores 

apresentadas, como discutido nas conclusões das demais linhas de trabalho 

analisadas pelo IPT. 

Do ponto de vista da gestão de riscos, a empresa demonstra capacidade para 

incorporar o aprendizado obtido nesta etapa de retomada da operação no seu sistema 

de gerenciamento de riscos (LFI e gestão de mudanças), de modo a aprimorar e 

aperfeiçoar os procedimentos e processos existentes e rotineiros (principais cenários 

de riscos, Bow-Ties, controles críticos, planos de contingência e emergência, planos de 

vistoria e inspeção, etc), incluindo o que se refere às tratativas das questões apontadas 

pela avaliação técnica do IPT. 

Nesse sentido, a Nota Técnica emitida pela empresa em resposta às ameaças 

de gestão de riscos apontadas pelo IPT é mostrada na Figura 93. 
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Para tanto, o aporte de conhecimento técnico dos consultores externos atuando 

neste processo, além das equipes da Anglo American, é de fundamental importância 

para a evolução e melhoria contínua do sistema de gerenciamento de riscos da Anglo 

American. 

 

Figura 93 – Nota técnica da Anglo American às ameaças apontadas na linha 
de trabalho Gestão de Riscos do IPT (Fonte: Anglo American) 

g) Vulnerabilidades 

Do ponto de vista das vulnerabilidades, o caminhamento ao longo da faixa do 

mineroduto nos 33 km a partir da EB-2 indicou os potenciais elementos em risco a um 

cenário hipotético de vazamento/ruptura, considerando-se os possíveis danos à 
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pessoas, instalações, meio ambiente e sociais, dentro do raio de atingimento 

imaginado. 

Nesse sentido, além do que já foi discutido no item “Análise das condições 

geológico-geotécnicas na faixa de domínio e estruturas permanentes” no que se refere 

às vulnerabilidades presentes no trecho de 33 km vistoriado, cabe comentar sobre o 

cenário de vulnerabilidades do ponto de vista de: 

 pessoas: os locais mais vulneráveis foram aqueles com mais residências 

próximas à faixa do mineroduto, ou seja, vilarejos como as comunidades de 

“Aparecida”, “Flechas”, e “Pedra Bonita”. Cabe ressaltar que, ao longo do trecho, 

poucos são os trechos vulneráveis sobre este ponto de vista; 

 meio ambiente: como já mencionado anteriormente, as regiões de brejos e 

baixadas, bem como aquelas com corpos d´água passíveis de serem atingidos 

(vazamento de polpa de minério de ferro) podem ser consideradas como as mais 

vulneráveis. Neste sentido, os próprios acidentes ocorridos em março indicam os 

principais cenários de vulnerabilidade ambiental do trecho. Qualitativamente, os 

principais corpos d´água do trecho seriam os mais vulneráveis, caso possam ser 

atingidos pelo cenário de vazamento/ruptura do duto; 

 infraestrutura: no trecho vistoriado, poucas são as instalações de grande vulto, 

importância, ou valor observadas. Neste sentido, pode-se mencionar as estradas 

municipais como os bens mais vulneráveis observados; e 

 sociais: as principais vulnerabilidades sociais observadas no trecho vistoriado são 

aquelas como as ocorrências reais de vazamento do mineroduto, com a 

interrupção do abastecimento de água da cidade de Santo Antonio do Grama. 

Portanto, quanto mais importante para abastecimento o corpo d´água for, maior 

sua vulnerabilidade. Vale ressaltar, neste ponto, que a própria paralisação das 

operações do mineroduto, em si, constitui uma relevante vulnerabilidade social, 

especialmente para comunidades de Santo Antonio do Grama, Rio Casca e Abre 

Campo, cujas populações e a própria economia dependem das atividades da 

Anglo American (proximidade com a EB-2). 

Vale comentar que a empresa já possui mapas indicando as áreas vulneráveis, 

desenvolvidos com metodologia própria, como indica a Figura 94. 
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Figura 94 – Mapa de áreas sensíveis para o mineroduto na região de Santo 
Antonio do Grama com detalhe para a legenda indicando os Elementos em 
Risco Analisados (Fonte: Anglo American). 
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Atualmente esses documentos estão em revisão, tanto por equipes internas da 

empresa, quanto por empresa de consultoria externa, contratada para um novo 

mapeamento de áreas sensíveis ao longo de toda a extensão do mineroduto.  

Na Etapa 1 realizada, a análise de vulnerabilidades focou no reconhecimento 

destes elementos em risco nos 33 km de mineroduto após a EB-2, tal como conduzido, 

durante as inspeções de campo. Para a Etapa 2 deste trabalho, sugere-se a adoção de 

metodologia especificamente desenvolvida para avaliar as áreas vulneráveis ao longo 

de todo o entorno do mineroduto, em toda sua extensão. 

6.4.5. Conclusões e Recomendações sobre Gestão de Riscos 

Baseado nas discussões e resultados apontados até aqui, é possível concluir, 

especificamente sobre a linha de trabalho em Gestão de Riscos, que: 

● a estrutura formal instituída para o gerenciamento de riscos da Anglo American, 

como um todo (procedimentos, organograma, processos, sistemas, infraestrutura, 

etc) pode ser considerada robusta e de grande porte, permeando toda a 

instituição com a sua abordagem em camadas. Esta estrutura parece, com base 

nos documentos e procedimentos analisados, estar suficientemente instalada 

para abarcar e dar suporte às questões envolvendo o Gerenciamento de Riscos 

nas diferentes atividades realizadas pela empresa. Sugere-se uma investigação 

aprofundada, na Etapa 2 deste trabalho, da efetividade e eficiência na gestão de 

riscos, de tal estrutura; 

● o método WRAC (Workplace Risk Assessment Control), que embasa as principais 

análises de riscos para a construção dos Baseline (1ª camada) e Bow Ties (2ª 

camada), foi desenvolvido para a indústria mineral no intuito de analisar riscos, 

mapeando e classificando os grandes riscos potenciais da atividade e priorizando 

a questão ocupacional. Muitas destas análises são realizadas pelos próprios 

funcionários da empresa, representando equipes multidisciplinares, procedimento 

este incentivado por este método, nas camadas de gestão de riscos; 

● a estrutura de gerenciamento de riscos da empresa prevê a divisão em 4 

camadas, onde, na primeira camada, são definidos os principais cenários de 
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riscos de uma instalação e estes cenários são fixos (exceto quando da revisão da 

análise). A segunda camada está estruturada para a definição e gerenciamento, 

por meio de controles críticos, dos riscos apontados na primeira camada. As 

terceira e quarta camadas focam-se nas tarefas específicas e nos riscos ao 

indivíduo, com foco na segurança ocupacional. Como já sugerido, espera-se 

avaliar de forma mais detalhada, a efetividade desta estrutura no gerenciamento 

de riscos; 

● o “comitê integrado SHE” (Segurança, Saúde e Meio Ambiente) mostra a 

priorização da questão do gerenciamento de riscos na empresa, por 

comprometimento e envolvimento da alta direção (Comitê Executivo) na 

discussão de melhorias nos controles e tópicos de SHE (SSMA); 

● o aprendizado com incidentes (processo LFI da Anglo American); 

● o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais) do mineroduto se 

mostra, com base na análise dos procedimentos que o compõem, integrado à 

estrutura de gerenciamento de riscos corporativo, definindo os principais cenários 

de risco ao mineroduto. Estes cenários de riscos, por sua vez, são fixos (exceto 

quando das revisões das análises de risco) e o gerenciamento dos riscos ocorre 

com o acompanhamento dos controles críticos associados; 

● o PAE (Plano de Atendimento à Emergências) do mineroduto mostrou-se 

suficientemente estruturado para sua aplicação. Sugere-se apenas a sua 

formatação (modelo 5W1H) para melhor compreensão das ações emergenciais a 

adotar (procedimentos específicos para cada cenário de risco); 

● as ações de resposta aos dois eventos emergenciais de ruptura do mineroduto, 

no mês de março deste ano, se mostraram coerentes com os procedimentos e 

planos de emergência e contingência adotados pela empresa, se comparados 

com a descrição da sequência de eventos ocorridos após os acidentes, 

apresentada pela empresa;  

● quanto às Ameaças Críticas e Menores apontadas pelos técnicos do IPT, a 

empresa mostra capacidade para incorporar o aprendizado obtido nesta etapa de 

retomada da operação pós-acidente na sua estrutura de gerenciamento de riscos 

(LFI e gestão de mudanças), de modo a aprimorar o gerenciamento das questões 
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apontadas, nos seus processos rotineiros (principais cenários de riscos, Bow-

Ties, controles críticos, planos de contingência e emergência, planos de vistoria e 

inspeção, etc); e 

● quanto às situações de vulnerabilidade a pessoas, infraestrutura, ambiente e 

sociais, a empresa possui mapeamento ao longo do mineroduto, em toda a sua 

extensão, tendo sido recém atualizado internamente pela equipe multidisciplinar 

da Anglo American. Este mapeamento é objeto de atualização e revisão, em 

desenvolvimento, por empresa de consultoria externa. Os técnicos do IPT 

também reconheceram os pontos vulneráveis no trecho dos 33 km entre a EB-2 e 

a PMS-5, em caminhamento de campo, conforme apontado nos resultados. A 

definição das áreas vulneráveis ao longo de toda a extensão do mineroduto 

caracteriza a gravidade decorrente dos cenários de vazamento/ruptura do duto 

nos diferentes pontos em que ele se encontra. Este novo mapeamento de riscos 

poderá aprimorar o mapeamento já existente, além de contribuir para as medidas 

de controle preventivo, mitigadoras, e ações de resposta emergenciais. 

 

7. CONCLUSÕES 

Em resposta às questões apontadas pelo Ministério Público do Estado de Minas 

Gerais: 

● (I) as causas dos rompimentos e a dinâmica dos processos e condições de 

operação e de manutenção dos equipamentos e dos sistemas de controle de 

poluição, com a avaliação das condições de integridade do mineroduto do 

Sistema Minas -Rio, tanto internamente quanto externamente às estruturas 

instaladas, bem em suas imediações, ao longo da faixa de domínio e em toda sua 

extensão de 529 Km, desde a mina do Sapo em Conceição do Mato Dentro/MG e 

o terminal marítimo situado em Porto do Açu/RJ; e  

● (II) avaliação de riscos de acidentes e dos planos de contingências para proteção 

dos trabalhadores e da população situada na área de influência, bem como, 

recomendações para a capacitação dos responsáveis pela operação e 

manutenção dos sistemas, instalações e equipamentos de proteção do meio 
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ambiente e da saúde dos trabalhadores, conforme metodologia e cronogramas de 

atividades constantes da Proposta do IPT 804.300/18, visando à prevenção de 

novos danos ambientais. 

Pode-se concluir que: 

a) Avaliação das causas dos rompimentos ocorridos em 12/3/2018 e 29/3/2018 

As principais conclusões apontam que as duas falhas ocorreram na região de 

alta pressão, após a estação de bombas EB-2, e estavam associadas à corrosão 

preferencial na solda longitudinal de tubos PCK de fabricação chinesa. Os exames 

fractográficos mostraram que as trincas nuclearam em “valas” formadas na ZTA (Zona 

Termicamente Afetada) das soldas longitudinais e sua propagação foi por corrosão-

fadiga do lado interno para o lado externo do tubo. Os ensaios mostraram a ocorrência 

de corrosão nas três regiões (MB, MS e ZTA) tendo sido de maior intensidade na ZTA 

da solda longitudinal. Isto tanto em amostras extraídas de tubos PCK como Confab. 

Os resultados que contribuíram, de forma individual ou combinada, para a falha 

prematura do mineroduto foram: alta corrosividade da água utilizada no bombeio; 

corrosão preferencial da ZTA da solda longitudinal que promoveu a formação de “valas” 

que podem ter atuado como concentradoras de tensão. 

Outros fatores, apresentados no Seminário ocorrido em Belo Horizonte (IOB 

Pipeline Technical Seminar), que também podem ter influenciado os eventos de falha 

foram: ciclos de pressão mais elevados em termos de amplitude de tensão e frequência 

e tensões residuais de tração na região da solda longitudinal de tubos fabricados pela 

PCK. 

 

b) Avaliação da dinâmica dos processos e condições de operação e de 

manutenção dos equipamentos e dos sistemas de controle de poluição 

Quanto à operação de flushing (limpeza) do mineroduto, ocorrida em maio de 

2018, cabe mencionar que as condições de operação foram obedecidas conforme o 

procedimento especial de flushing e respeitando a filosofia de controle prevista em 
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projeto. A equipe de operação demonstrou conhecimento e capacidade adequados à 

realização desta atividade. 

Quanto aos dados operacionais analisados, relativos ao período de 2014 a 2018, 

no que se refere aos possíveis transientes hidráulicos citados no item 6.2.3 do presente 

parecer técnico, foram identificadas pressões transientes de operação próximas a 220 

kgf/cm², acima da pressão de operação de 210 kgf/cm², mas abaixo da pressão 

transiente máxima de 276 kgf/cm². Estes picos de pressão ocorreram entre o 2° 

trimestre de 2016 e o início do 2° semestre de 2017. 

Os perfis de pressão permitem apenas identificar as pressões máximas 

operacionais em cada estação de medição, uma vez que os medidores de pressão 

utilizados não são de “rápida resposta” e “alta frequência” para que se obtenha valores 

mais precisos das oscilações de pressão. Esta condição de ciclos de pressão de 

operação mais elevada pode ter provocado os esforços cíclicos mais intensos do que 

inicialmente previstos em projeto, tendo contribuído para a evolução das trincas por 

fadiga. Além desse fator, o item 6.1 do presente parecer técnico cita outras causas 

contribuintes para os vazamentos nos dois acidentes, relativas à corrosão prematura. 

A partir de meados do 2º semestre de 2017, a empresa optou por mudar a 

pressão média de operação para um valor de 185 kgf/cm2 (menor que 200 kgf/cm²). 

Essa decisão foi tomada após a ocorrência de rompimento de parafusos da parte 

traseira de algumas bombas da EB-2. Além da redução da pressão de operação, foram 

instaladas estruturas de reforço nestas regiões das bombas e isolamento da área, por 

questões ocupacionais.  

A condição reduzida de pressão de operação pode diminuir os esforços cíclicos, 

aumentando a vida útil do mineroduto, considerando-se que os tubos com trincas 

críticas foram substituídos e as trincas menores reparadas por encamisamento 

(manutenção corretiva). 

 

c) Avaliação das condições de integridade do mineroduto do Sistema Minas-

Rio, tanto internamente quanto externamente às estruturas instaladas, bem 

em suas imediações, ao longo da faixa de domínio e em toda sua extensão 



 
Parecer Técnico no 21.079-301 - 210/224 

de 529 Km, desde a mina do Sapo em Conceição do Mato Dentro/MG e o 

terminal marítimo situado em Porto do Açu/RJ 

Quanto às condições de integridade do mineroduto, entende-se por 

internamente e externamente ao duto as condições intrínsecas de integridade do duto. 

Nesse sentido, o item 6.1 apresenta detalhes acerca das condições internas e externas 

de corrosão, trincas e anomalias encontradas em toda a extensão do duto, assim como 

os aspectos relacionados à proteção catódica e corrosividade da água. O item 6.2 

avaliou as condições de operação do mineroduto desde o ano de 2014. 

A Anglo American contratou consultorias externas para apoiar na elaboração de 

um programa de mitigação dos riscos relacionados com os aspectos das condições 

internas e externas de corrosão, trincas e anomalias encontradas em toda a extensão 

do duto, assim como os aspectos relacionados à proteção catódica e corrosividade da 

água, que impactavam diretamente a integridade do mineroduto (aspectos importantes 

do plano estão apresentados nos quadros 2 a 4 do item 6.1). 

Pode-se afirmar que ações propostas são consistentes e que, se forem 

implementadas da forma como consta no plano, têm potencial para manter sob controle 

os eventos relacionados com a integridade do mineroduto tais como: ocorrência e 

monitoramento de trincas, controle da corrosão interna decorrente da corrosividade da 

água e as ameaças decorrentes de corrosão externa.  

Quanto aos aspectos relativos às condições de operação, a empresa adotou a 

redução da pressão máxima de operação (185 kgf/cm²) abaixo da pressão máxima de 

projeto (210 kgf/cm²), conforme já comentado no item anterior. 

Adicionalmente, a empresa se propôs a adotar as principais medidas para 

redução das oscilações de pressão: 

● modificação das bombas do mineroduto com upgrade: as estações de 

bombeamento irão operar com maior estabilidade (maior confiabilidade das 

bombas e vida útil dos componentes) diminuindo assim a variação de esforços 

cíclicos das bombas; 

● monitorar as pressões nas saídas das estações de bombeamento com 

equipamento adequado para a detecção rápida de oscilações de pressão; 
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● equipar as bombas com inversores de frequência, visando suavizar ao máximo as 

rampas de parada e partida, reduzindo assim as variações de transiente; e 

● operações de fechamento de válvulas e desligamento das bombas também são 

feitas de forma gradativa e controlada.  

As medidas propostas mostram-se adequadas para a manutenção da 

integridade do mineroduto quanto às pressões de operação. 

 

 d) Ao longo da faixa de domínio e imediações e processos geológico-

geotécnicos em escala regional 

A avaliação dos técnicos do IPT referente ao item 6.3 apontou “ameaças 

críticas” e “ameaças menores”, conforme indicadas na Figura 95. 
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Figura 95 – Ameaças críticas e menores à retomada da operação do mineroduto, quanto aos 
aspectos geológico-geotécnicos ao longo da faixa de domínio, proximidades e regional 
(Fonte: IPT). 
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Em resposta às ameaças críticas apresentadas, a Anglo American apresentou o 

seguinte plano de ação (Figura 96): 

 

Figura 96 – Resposta da empresa às ameaças críticas geológico-geotécnicas apontadas 
pelo IPT (Fonte: Anglo American). 

 

Em relação às ameaças menores apontadas na Figura 96: 

● Item 3.1: a Anglo American contratou empresa de consultoria externa para 

mapear os riscos aos processos geodinâmicos, em escala regional e tem previsão 

de incorporá-los em seu sistema de gerenciamento de riscos, complementando os 

mapeamentos e a base de dados já existentes; e 

● Item 3.2 b e 3.2 c: a Anglo American ampliou seu processo de inspeção de faixa, 

incorporando as questões apontadas. Adicionalmente, contratou empresa de 

consultoria externa para mapear os riscos aos processos geodinâmicos ao longo 

da faixa do mineroduto, incluindo emboques dos túneis, de modo a complementar 

os mapeamentos e bases de dados existentes. 
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Portanto, do ponto de vista técnico é possível notar que a empresa está 

aprimorando os processos existentes e adotando medidas corretivas adequadas, no 

que se refere às ameaças críticas e menores apresentadas, como discutido nas 

conclusões das demais linhas de trabalho analisadas pelo IPT. 

Sob o ponto de vista da gestão de riscos, a empresa mostra capacidade para 

incorporar o aprendizado obtido nesta etapa de retomada da operação no seu sistema 

de gerenciamento de riscos (LFI e gestão de mudanças), de modo a aprimorar o 

gerenciamento das questões apontadas, incluindo novas questões apontadas nos seus 

processos existentes (principais cenários de riscos, Bow-Ties, controles críticos, planos 

de contingência e emergência, planos de vistoria e inspeção, etc). 

 

e) Avaliação de riscos de acidentes e dos planos de contingências para proteção 

dos trabalhadores e da população situada na área de influência 

Com base nas conclusões da linha de trabalho de Gestão de Riscos, pode-se 

afirmar que: 

● a estrutura formal instituída para o gerenciamento de riscos da Anglo American, 

como um todo (procedimentos, organograma, processos, sistemas, infraestrutura, 

etc) pode ser considerada robusta e de grande porte, permeando toda a 

instituição com a sua abordagem em camadas. Esta estrutura parece, com base 

nos documentos e procedimentos analisados, estar suficientemente instalada 

para abarcar e dar suporte às questões envolvendo o Gerenciamento de Riscos 

nas diferentes atividades realizadas pela empresa; 

● o método WRAC (Workplace Risk Assessment Control), que embasa as principais 

análises de riscos para a construção dos Baseline (1ª camada) e Bow Ties (2ª 

camada), foi desenvolvido para a indústria mineral no intuito de analisar riscos, 

mapeando e classificando os grandes riscos potenciais da atividade e priorizando 

a questão ocupacional. Muitas destas análises são realizadas pelos próprios 

funcionários de equipes multidisciplinares da empresa, procedimento este 

incentivado por este método, nas camadas de gestão de riscos; 
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● como já sugerido, espera-se avaliar de forma mais detalhada em uma Fase 2, a 

efetividade desta estrutura no gerenciamento de riscos; 

● a estrutura de gerenciamento de riscos da empresa prevê a divisão em 4 

camadas, onde, na primeira camada, são definidos os principais cenários de 

riscos de uma instalação e estes cenários são fixos (exceto quando da revisão da 

análise). A segunda camada está estruturada para a definição e gerenciamento, 

por meio de controles críticos, dos riscos apontados na primeira camada. As 

terceira e quarta camadas focam-se nas tarefas específicas e nos riscos ao 

indivíduo, com foco na segurança ocupacional. Como já sugerido, espera-se 

avaliar de forma mais detalhada, a efetividade desta estrutura no gerenciamento 

de riscos; 

● o “comitê integrado SHE” (Segurança, Saúde e Meio Ambiente) mostra a 

priorização da questão do gerenciamento de riscos na empresa, por 

comprometimento e envolvimento da alta direção (Comitê Executivo) na 

discussão de melhorias nos controles e tópicos de SHE (SSMA); 

● o PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos Ambientais) do mineroduto se 

mostra, com base na análise dos procedimentos que o compõem, integrado à 

estrutura de gerenciamento de riscos corporativo, definindo os principais cenários 

de risco ao mineroduto. Estes cenários de riscos, por sua vez, são fixos (exceto 

quando das revisões das análises de risco) e o gerenciamento dos riscos ocorre 

com o acompanhamento dos controles críticos associados; 

● o PAE (Plano de Atendimento à Emergências) do mineroduto mostrou-se 

suficientemente estruturado para sua aplicação. Sugere-se apenas a sua 

formatação (modelo 5W1H) para melhor compreensão das ações emergenciais a 

adotar (procedimentos específicos para cada cenário de risco); 

● as ações de resposta aos dois eventos emergenciais de ruptura do mineroduto, 

no mês de março deste ano, se mostraram coerentes com os procedimentos e 

planos de emergência e contingência adotados pela empresa, se comparados 

com a descrição da sequência de eventos ocorridos após os acidentes, 

apresentada pela empresa;  
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● quanto às Ameaças Críticas e Menores apontadas pelos técnicos do IPT, a 

empresa mostra capacidade para incorporar o aprendizado obtido nesta etapa de 

retomada da operação pós-acidente na sua estrutura de gerenciamento de riscos 

(LFI e gestão de mudanças), de modo a aprimorar o gerenciamento das questões 

apontadas, nos seus processos existentes (principais cenários de riscos, Bow-

Ties, controles críticos, planos de contingência e emergência, planos de vistoria e 

inspeção, etc); e 

● quanto às vulnerabilidades às pessoas, infraestrutura, ambientais e sociais, a 

empresa vem atualizando seu mapeamento existente ao longo do mineroduto, em 

toda a sua extensão. Os técnicos do IPT reconheceram pontos vulneráveis no 

trecho dos 33 km entre a EB-2 e a PMS-5, em caminhamento de campo, 

conforme apontado nos resultados. Para a Fase 2 deste trabalho, sugere-se a 

adoção de metodologia especificamente desenvolvida para complementar o 

mapeamento, já existente elaborado pela Anglo American, das áreas vulneráveis 

ao longo de todo o entorno do mineroduto, em toda sua extensão. Este novo 

mapeamento de riscos poderá aprimorar o mapeamento já existente, além de 

contribuir para as medidas de controle preventivo, mitigadoras, e ações de 

resposta emergenciais. 

Pelas questões expostas acima, é possível considerar que a empresa dispõe de 

condições para proteger os trabalhadores e a população situada na área de influência 

do empreendimento. 

f) Recomendações para a capacitação dos responsáveis pela operação e 

manutenção dos sistemas, instalações e equipamentos de proteção do 

meio ambiente e da saúde dos trabalhadores 

Recomendações técnicas foram aqui sugeridas, por linha de trabalho, pelos 

técnicos do IPT, para adoção pela empresa. Cabe ressaltar que, quanto à capacitação 

dos seus funcionários, nota-se suficiência para incorporar o aprendizado obtido nesta 

etapa de retomada da operação pós-acidente, na estrutura de gerenciamento de riscos 

da empresa, por meio dos processos de LFI e gestão de mudanças, de modo a 

gerenciar as questões apontadas nos seus processos existentes e treinar suas equipes 

envolvidas nas atividades operacionais. 



 
Parecer Técnico no 21.079-301 - 217/224 

8. LIMITAÇÕES DAS ANÁLISES 

Cabe ressaltar algumas limitações referentes às avaliações técnicas 

apresentadas no presente Parecer Técnico, a saber: 

● as conclusões aqui detalhadas são gerais e baseadas primordialmente nas 

informações prestadas pela própria empresa, ficando pendente para a Etapa 2: a 

averiguação dos fatos, eventos, qualidade e confiabilidade da informação, etc.; 

● a maioria das vistorias de campo foram realizadas de forma expedita, com a 

obtenção de informações de forma qualitativa, de natureza observacional, com o 

nível de qualidade aceitáveis para a análise pretendida; 

● a presente avaliação técnica, baseada principalmente em inspeções de campo, 

focada no trecho de 33 km de extensão do mineroduto, entre a EB-2 e a PMS-5, 

como uma amostra representativa de toda a extensão do duto (529 km). Esta 

limitação metodológica visou permitir, mesmo que de forma geral e restrita, emitir 

opinião técnica quanto às condições de operação do mineroduto como um todo; 

● a análise por técnicos especialistas em linhas de trabalho tem a vantagem de 

identificar ameaças não previstas pela empresa, de forma integrada. Ainda assim, 

as diferentes áreas, estruturas organizacionais, físicas, de pessoas e de 

processos da empresa não foram completamente abarcadas pelo trabalho do IPT. 

Sabendo-se que os incidentes e acidentes decorrem da integração de todos estes 

fatores com os elementos em risco e as condições predisponentes no local de 

operação, torna-se necessário ressalvar que este trabalho não exaure todos os 

cenários de risco a que a empresa esteja submetida, durante suas atividades. 

Deste modo, o IPT não se responsabiliza por eventuais acidentes ou incidentes 

que venham a ocorrer, posteriores a esta avaliação; e 

● o IPT não poderá, em nenhum momento e de nenhuma forma, ser 

responsabilizado pela garantia da operação e manutenção do Mineroduto do 

Sistema Rio-Minas, assim como eventos que venham a ocorrer decorrente de 

fenômenos da natureza, de imperícia na operação, de incidentes que venham a 

ser causados por informações não fornecidas pela Anglo American, seus 

fornecedores de serviços, consultoria e equipamentos, sendo estas atribuições 

únicas dos responsáveis pela operação do Mineroduto do Sistema Rio-Minas. 
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EQUIPE TÉCNICA 
 
Coordenação geral 
Marcos Jorgino Blanco 
 

Avaliação das condições intrínsecas de integridade do mineroduto: 
 
Centro de Tecnologia em Metalurgia e Materiais 
 
Anna Ramus 
Cesar Henrique Rufino 
Hamilton Lelis Ito 
Jonas de Carvalho Gomes 
Marcelo Ferreira Moreira 
Marcio Bispo de Almeida 
Neusvaldo Lira de Almeida 
Sidney Oswaldo Pagotto Junior 
 
 

Avaliação dos aspectos hidráulicos operacionais do mineroduto: 
 
Centro de Metrologia Mecânica, Elétrica e de Fluídos 
 
Kazuto Kawakita 
Nilson Massami Taira 
Olga Satomi Yoshida 
Paulo Jose Saiz Jabardo 
Ramon Valls Martin 
Rubens Silva Telles 
 
 

Avaliação dos aspectos geológico-geotécnicos ao longo da faixa de 
domínio do mineroduto; e avaliação das atividades de gestão de risco 
associadas à operação do mineroduto: 
 
Centro de Tecnologia Geoambientais 
 
Alessandra Cristina Corsi 
Ana Candida Melo Cavani 
Antonio Gimenez Filho 
Caio Pompeu Cavalhieri 
Claudio Luiz Ridente Gomes 
Fabricio Araujo Mirandola 
Fausto Luis Stefani 
Fernando Fernandez 
Geraldo Figueiredo Carvalho Gama Junior 
José Carlos Cardoso 
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Kaique Almeida Justino da Silva 
Larissa Felicidade Werkhauser Demarco 
Marcelo Fischer Gramani 
Marcos Jorgino Blanco 
Nadia Franqueiro Correa 
Nestor Kenji Yoshikawa 
Nivaldo Paulon 
Omar Yazbek Bitar 
Osorio Thomaz 
Priscila Ikematsu 
Priscila Moreira Argentin 
Priscila Taminato Hirata 
Sofia Julia Alves M. Campos 
Zeno Hellmeister Jr 
 
 
Centro de Tecnologia de Obras de Infraestrutura 
 
Alessandra Gonçalves Siqueira 
Aline Fernandes Heleno 
Ciro José Ribeiro Villela Araujo 
Diego Lapolli Bressan 
Felipe Schaeffer Santos 
Patrícia Del Gaudio Orlando 
Ronaldo Rocha 
Sebastião Carlos Crispin 
Vicente Luiz Galli 
 
 
 
Apoio 
Luis Celso Coutinho da Silva  
Maria Castro da Silva 
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ANEXOS I a V e APÊNDICES A a F 

(ARQUIVOS DIGITAIS – DVD) 
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