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DIVULGADO TERMO DE REFERÊNCIA PARA PROJETOS DE
DESCARACTERIZAÇÃO DE BARRAGENS A MONTANTE

A Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM disponibilizou o Termo de Referência para
descaracterização de barragens alteadas pelo método a montante. O TR estabelece os requisitos
mínimos que devem ser atendidos em um projeto de descaracterização de barragens a montante
no Estado de Minas Gerais.

Rememora-se que em fevereiro de 2019 o Estado de Minas Gerais editou a Lei nº
23.291/2019, que instituiu a Política Estadual de Segurança de Barragens, e determinou que todas
as estruturas alteadas pelo método a montante, em operação ou inativas, sejam
descaracterizadas. Posteriormente, foi publicada a Resolução Conjunta SEMAD/FEAM nº 2.784, de
21 de março 2019, por meio da qual criou-se um comitê com vistas a estabelecer as diretrizes
para a descaracterização de barragens e os requisitos mínimos de um Projeto de
Descaracterização.

O Termo de Referência que foi recentemente divulgado é o resultado do trabalho do comitê de
especialistas instituído pela referida Resolução, e foi construído considerando a premissa de que
informações complementares e/ou peculiares que não estejam contempladas sejam  inseridas
posteriormente, desde que tecnicamente justificadas. Segundo o TR, as estruturas a serem
descaracterizadas devem passar por uma etapa de diagnóstico prévio, e, após, os projetos de
descaracterização serão elaborados independentemente de condição de estabilidade e deverão
considerar um fator de segurança maior ou igual a 1.3 para condições não drenadas de pico e 1.1
para a condição não drenada residual. As estruturas que não atingirem esses fatores deverão
passar por medidas de estabilização/reforço para atingi-los antes de ser de fato iniciada a
descaracterização.

Foram definidos diferentes parâmetros para barragens em situações distintas: barragens com
Declaração de Condição de Estabilidade garantida, barragens em nível 1 de alerta, e barragens
com nível 2 ou 3 de alerta. Cabe ressaltar que as diretrizes estabelecidas no Termo não
sobressaem àquelas determinadas pelo órgão fiscalizador competente, quando houver, podendo
os integrantes do SISEMA determinarem medidas emergenciais e a suspensão da atividade em
caso de identificação de risco às vidas humanas, ao meio ambiente ou aos recursos econômicos do
Estado. O Termo de Referência foi disponibilizado no site da FEAM. A íntegra pode ser consultada
aqui: https://bit.ly/37BsJTm

O time de Mineração do Cescon Barrieu mantém-se à disposição para auxiliá-lo no
endereçamento de questões relevantes para o seu projeto.

Este boletim apresenta um resumo de alterações legislativas ou decisões judiciais e administrativas no Brasil. Destina-se aos
clientes e integrantes do Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados. Este boletim não tem por objetivo prover
aconselhamento legal sobre as matérias aqui tratadas e não deve ser interpretado como tal.

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=48138
http://feam.br/component/content/article/15/1809-procedimentos-para-apresentacao-do-declaracao-de-condicao-de-estabilidade-e-relatorio-de-auditoria-tecnica-de-seguranca-de-barragem
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