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Relatório Gestão Barragens 
Barragem de EBII – Matipó-MG 

 
1 – INTRODUÇÃO  
 
A Lei Estadual 23.291 de 2019 determina, em seu artigo 14, inc. VII, que seja 
disponibilizado, pelo empreendedor, em site eletrônico com livre acesso ao público os 
seguintes dados:  

a) Informações detalhadas sobre empresas terceirizadas a que se refere o §1 do art. 
6º;  

b) Resultados das análises e dos acompanhamentos do grau de umidade e do nível da 
barragem, com respectiva ART;  

c) Análise semestral da água e da poeira dos rejeitos, com a respectiva ART;  
 
Neste sentido, a disponibilização dos documentos visa atender a exigência legal 
supracitada. 
 
2 – OBJETIVOS 
 
O objetivo deste documento é apresentar para a Barragem de EBII, localizada em Matipó-
MG, o disposto nas letras “a” e “b” acima, as leituras dos instrumentos de monitoramento 
do mês de dezembro/2022, sendo estes dados representativos do segundo semestre de 
2022. 
 
3 – APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATADAS E DOS DADOS DE 
LEITURAS DOS INSTRUMENTOS 
 
A Samarco Mineração não está realizando atividades relacionadas a disposição de rejeito 
em barragens ou alteamento de barragens. As ações estão focadas nas operações e 
manutenções de suas estruturas de barragens e na evolução das atividades de 
descaracterização das estruturas que precisam deste tratamento.  
 
Na rotina para a manutenção civil, a empresa Século XXI atua na unidade de Germano em 
Mariana (MG), na Barragem de EBII no município de Matipó (MG), e na Barragem Norte em 
Ubu, município de Anchieta (ES), e para a manutenção de infraestrutura, a empresa VIX 
Logística atua no site de Germano.  
 
Para mais informações estes são os sites das empresas que atuam nos serviços de 
manutenção de barragens para Samarco:  

 Século XXI http://www.construtoraseculoxxi.com.br/  
 VIX Logística http://www.vix.com.br/ 

 
 
4 – APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DE LEITURAS DOS INSTRUMENTOS 
 
A Samarco mantém uma equipe dedicada para atuar no monitoramento e na inspeção de 
todas as suas estruturas geotécnicas, possui profissionais qualificados, diversos 
instrumentos e sistemas para auxiliar nos trabalhos e um Centro de Monitoramento e 
Inspeção (CMI) que atua vinte e quatro horas do dia.  
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Nas tabelas abaixo, são apresentados leitura de 
piezômetros, indicadores de nível de água, nível dos reservatórios (que contém água), 
assim como a análise dos dados.  
 
Observação: a indicação de valor da leitura de NaN significa que o instrumento está seco. 
 

 
 

5 - ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES  
 
Todos os trabalhos de manutenção realizado pelas empresas contratadas são previamente 
planejados e executados com acompanhamento de engenheiros e técnicos experientes.  
 
Os dados dos piezômetros, indicadores do nível do maciço e nível de água dos reservatórios 
indicam funcionamento normal da estrutura e são valores considerados como esperados 
para esta barragem conforme projeto e manual de operação. 

 

 
_____________________________ 

Cesar Luiz Alves 
Gerente de Geotecnia 

 
 
 
 
 
 
 
6 – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART 
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