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RESUMO 

 

Em recentes projetos de drenagem urbana de cidades brasileiras tem sido cada vez 

mais aplicado o conceito de técnicas compensatórias de drenagem urbana, em 

contraponto às soluções com o conceito de evacuação rápida das águas pluviais. 

Assim, a implantação de barragens e de outras estruturas para controle de 

inundações passou a ser uma alternativa bastante utilizada em algumas regiões que 

enfrentam esses problemas. Na cidade de Belo Horizonte existem atualmente sete 

barragens de contenção de cheias, implantadas com a finalidade de reduzir os 

riscos das inundações. Estas barragens, por estarem localizadas em áreas 

densamente povoadas, devem atender à legislação brasileira de Segurança de 

Barragens, conforme a "Política Nacional de Segurança de Barragens", que define 

como sendo obrigatória a apresentação de Planos de Segurança de Barragens 

(PSB) pelos respectivos empreendedores. O objetivo principal deste trabalho é 

realizar um Projeto de Intervenção para a elaboração do Plano de Segurança da 

Barragem de Contenção de Cheias do Córrego do Bonsucesso em Belo Horizonte-

MG, de forma a aumentar as condições de segurança desta estrutura e atender à 

legislação brasileira. Como a aplicação deste projeto ocorre em região urbana, 

algumas particularidades são discutidas ao longo do trabalho, onde adicionalmente 

são estabelecidas diretrizes específicas para Planos de Segurança de Barragens de 

Contenção de Cheias em áreas urbanas. Por fim, são estimados custos e propostas 

etapas para a efetiva implementação do PSB do Córrego Bonsucesso. 

 

Palavras-chave: Segurança, Barragens, Inundações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

 

 

In recent urban drainage projects in Brazilian cities, the concept of compensatory 

techniques on urban drainage has been increasingly applied, as opposed to solutions 

with the concept of fast evacuation of rainwater. The construction of dams and other 

structures for flood control has become a widely used alternative in some regions 

that face these problems. In the city of Belo Horizonte there are currently seven flood 

containment dams, implanted with the purpose of reducing the risks of floods. These 

dams, because they are located in densely populated areas, must comply with the 

Brazilian dams safety legislation, according to the "National Dams Safety Policy", 

which defines as mandatory the presentation of Dams Safety Plans by the respective 

dams entrepreneurs. The main objective of this work is to carry out an Intervention 

Project for the elaboration of the River Bonsucesso Dam Safety Plan in Belo 

Horizonte-MG, in order to increase the safety conditions of this structure and to 

comply with Brazilian legislation. As the application of this project occurs in an urban 

area, some particularities are discussed throughout the work, where in addition 

specific guidelines are established for Flood Containment Dam Safety Plans in urban 

areas. Finally, costs and proposed steps are estimated for the effective 

implementation of the River Bonsucesso Dam Safety Plan. 

 

 

Keywords: Safety, Dams, Floods. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há milhares de anos, barragens têm sido construídas com objetivos 

regularizar vazões, gerar energia elétrica, fornecer água para consumo humano, fins 

agrícolas, industriais e outros usos, dentre eles o controle das inundações.  

Nas décadas finais do século XX, os impactos das inundações se agravaram 

principalmente nos países em desenvolvimento, devido ao acelerado crescimento 

populacional, não acompanhado de planejamento e de investimentos em 

infraestrutura. Além desses problemas, o conceito aplicado em algumas áreas 

urbanas de evacuação rápida das águas pluviais, de retificação e canalização dos 

cursos d’água potencializou as consequências das enchentes.  

Por esses motivos, nos últimos anos tem sido cada vez mais empregado o 

conceito de sistemas compensatórios ou alternativos de drenagem urbana que se 

opõem à proposta de evacuação rápida das águas pluviais, pois se baseiam no 

acúmulo das águas precipitadas, na infiltração, na redução do volume de 

escoamento superficial e no rearranjo temporal das vazões. 

Dentro deste cenário, a utilização de barragens para controle de inundações 

passou a ser uma alternativa de enfrentamento e convivência com as enchentes. 

Contudo, dada a complexidade e os riscos associados, barragens são 

estruturas que demandam gestão eficiente e operação controlada que garantam sua 

segurança e funcionamento adequado. Incidentes de ruptura ou associados ao mau 

funcionamento de barragens podem implicar em catástrofes com perdas de vidas, 

danos ambientais, econômicas e sociais de grandes proporções.   

No Brasil, um dos instrumentos para a gestão de riscos associados às 

barragens é o Plano de Segurança de Barragem (PSB), instituído pela Lei Federal nº 

12.334/2010, que define a Política Nacional de Segurança de Barragens (BRASIL, 

2010).  

O PSB é um documento de natureza obrigatória para as barragens 

enquadradas no art. 1º da Lei 12.334 com as seguintes características: i) altura do 

maciço, maior ou igual a 15m (quinze metros); ii) capacidade do reservatório maior 

ou igual a 3.000.000 m³; iii) reservatório com resíduos perigosos; iv) categoria de 
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dano potencial associado, médio ou alto1. 

 

1.1. Justificativa 

 

Na cidade de Belo Horizonte há 15 estruturas de controle das inundações 

implantadas pela administração municipal, das quais 7 são barragens de contenção 

de cheias.  

De acordo com o Art. 3o da Resolução 143/2012 do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos, cabe aos órgãos fiscalizadores a classificação das barragens por 

categoria de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume. Contudo, as 

barragens de controle de inundações de Belo Horizonte não se encontram no 

Cadastro de Barragens do Instituto Mineiro de Águas (IGAM), órgão responsável por 

fiscalizar as barragens de acumulação de água no Estado de Minas Gerais. 

(SISEMA, 2016).  

Souza et. al (2014) recomendam a elaboração  de Planos de Segurança 

para as Barragens de Contenção de Cheias existentes na cidade de Belo Horizonte 

em virtude do dano potencial associado a essas estruturas. Contudo, até a 

elaboração deste trabalho, havia em Belo Horizonte somente um Plano de 

Segurança concluído: PSB do Conjunto de Barragens dos Córregos Olaria e Jatobá, 

que ainda não foi implementado, visto que a obra encontra-se parcialmente 

concluída, pendente a execução da Barragem do Córrego Jatobá. 

Das demais barragens de contenção de cheias existentes, a Barragem da 

Pampulha tem 20m de altura, volume de acumulação (6.240.000 m3) e o maior 

reservatório do município. Em virtude da sua complexidade estrutural e operacional, 

segundo informações da Superintendência de Desenvolvimento da Capital 

(SUDECAP) administração municipal optou por viabilizar a contratação de 

consultoria para elaboração de estudos especializados para a Barragem da Lagoa 

da Pampulha, a serem iniciados ainda no ano de 2018.  

Na sequência de importância, tomando-se como referência a altura do 

barramento, volume de acumulação do reservatório e status de implantação, 

                                            

1 Dano potencial associado é classificado em alto, médio ou baixo, em função do potencial de perdas 
de vidas humanas e dos impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da 
barragem (ANDERÁOS et. al, 2013). 
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encontra-se a Barragem de Contenção de Cheias do Córrego Bonsucesso, já em 

operação, com altura de 23m e com volume de acumulação de 250.000 m3, sendo 

esta a selecionada para o estudo de caso deste trabalho.  

Espera-se que este estudo possa servir como referência para gestão, 

manejo e segurança de outras barragens de contenção de cheias de Belo Horizonte. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo Geral  

 

Elaborar um Projeto de Intervenção para aumentar as condições de 

segurança da Barragem de Contenção de Cheias do Córrego do Bonsucesso, com 

propósito de manter sua integridade estrutural, operacional, a preservação da vida 

da população e do meio ambiente, bem como atender às premissas da Política 

Nacional de Segurança de Barragens. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

● Estudar e avaliar as diretrizes preconizadas para elaboração dos 

Planos de Segurança de Barragens e, eventualmente, propor novas recomendações 

específicas para barragens de contenção de inundações em áreas urbanas; 

 

● Elaborar o Plano de Segurança da Barragem (PSB) do Córrego 

Bonsucesso em atendimento à legislação vigente. 

● Definir estratégias, estimar custos e propor um cronograma para a 

implementação das ações e atividades preconizadas no Plano de Segurança da 

Barragem do Córrego Bonsucesso.  
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1.3. Metodologia 

 

A metodologia a ser utilizada neste trabalho será baseada em pesquisas 

exploratórias e em pesquisas descritivas.  

A pesquisa exploratória será empregada nas fases iniciais deste trabalho, 

pois tem como propósito fornecer informações para se compreender melhor o 

problema, conforme Mattar (1996).  

Já na fase da pesquisa descritiva serão realizadas análises minuciosas do 

objeto de estudo, de suas funções e características, apontando potencialidades e 

fragilidades, caso identificadas, conforme proposto por Rudio (1979). 

Para alcançar cada um dos objetivos traçados são propostas as seguintes 

ações e etapas, a seguir detalhadas:  

● Realizar uma revisão bibliográfica para conhecimento e avaliação do 

arcabouço legal no que tange à Segurança de Barragens no Brasil e no 

mundo; 

● Realizar uma análise crítica das legislações estudadas quanto à sua 

aplicabilidade e lacunas, caso existam, dentro do contexto de Barragens de 

Contenção de Cheias em áreas urbanas e propor novas diretrizes, caso 

necessário;  

● Pesquisar, catalogar e avaliar a documentação técnica da Barragem do 

Córrego Bonsucesso, desde a etapa de concepção até a operação, para 

definir quais os elementos mínimos devem compor o acervo técnico que irá 

subsidiar a administração municipal na gestão e manejo da estrutura. Os 

dados da Barragem do Córrego Bonsucesso serão obtidos junto à equipe da 

Diretoria de Gestão de Águas Urbanas (DGAU) da Secretaria Municipal de 

Obras de Belo Horizonte (SMOBI), com apoio da Consultoria Técnica do 

Programa DRENURBS. O Programa DRENURBS terá papel de 

protagonista, pois contém uma documentação com os estudos, projetos e 

registros da execução das obras e licenciamento ambiental da Barragem do 

Córrego Bonsucesso. Adicionalmente, haverá envolvimento direto e 

imprescindível da equipe técnica da Superintendência de Desenvolvimento 

da Capital (SUDECAP), que é o órgão da Prefeitura de Belo Horizonte 

responsável pela manutenção das estruturas de controle de inundações já 
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implantadas no município; 

● Para a elaboração do Plano de Segurança da Barragem de Contenção 

de Cheias do Córrego Bonsucesso será realizada uma análise crítica dos 

manuais já elaborados e dos procedimentos que são seguidos para ações 

de manutenção e operação da barragem, avaliando essas ações em relação 

ao que é preconizado pela Agência Nacional da Águas (ANA, 2016).  

● Para subsidiar a administração municipal na implementação do PSB, 

serão elaboradas especificações, quantificação e estimativas de custos dos 

serviços e das equipes que serão necessários para operação, manutenção e 

segurança da Barragem do Córrego Bonsucesso. O produto a ser 

apresentado será um Termo de Referência. Além do Termo de Referência, 

será apresentada uma proposta de cronograma para implementação do 

PSB, detalhando etapas e prazos a serem seguidos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A Evolução das Premissas para Enfrentamento de Inundações nas 

Áreas Urbanas 

 

O uso de técnicas clássicas de drenagem, como canalizações e retificações 

dos cursos d'água, associado à crescente impermeabilização do solo, potencializou 

a capacidade de escoamento das águas pluviais no ambiente urbano (TUCCI, 

2000). 

Conforme Caputo (2012), durante muitas décadas, na ideologia urbanística 

higienista, o manejo das águas pluviais se baseava no escoamento rápido através 

de sistemas clássicos de drenagem constituídos por dispositivos convencionais de 

microdrenagem (sarjetas, bocas de lobo e redes) e macrodrenagem (galerias e 

canais). Esta ideologia não contemplava avaliação dos impactos da transferência do 

risco de inundação para as áreas de jusante, além de alterar significativamente a 

morfologia das calhas fluviais, das bacias hidrográficas, e os ecossistemas.  

No Brasil, as inundações cada vez mais frequentes e, de maiores magnitudes, 

especialmente nos centros urbanos, são indícios que os sistemas de drenagem não 

mais possuem capacidade de resposta aos eventos extremos. No Rio de Janeiro, na 

região serrana do estado, a intensa precipitação, ocorrida na noite de 11 para 12 de 

janeiro de 2011, causou muitas vítimas fatais e grande número de pessoas 

desabrigadas, além de enormes prejuízos materiais. Nessa ocasião, 35.000 pessoas 

ficaram desabrigadas e 1.250 perderam a vida. Na cheia ocorrida em 2008 em 

Santa Catarina, na região de Blumenau, foram computados entre mortos e 

desabrigados, o um total de mais de 73.000 pessoas (MELLO, 2015). 

Com o objetivo de tornar as cidades mais resilientes e promover uma 

convivência mais harmoniosa com as inundações, as medidas de enfrentamento são 

nos dias atuais ferramentas imprescindíveis para gestão das águas pluviais nas 

áreas urbanas.   

Dentro deste contexto, as medidas para enfrentamento de inundações podem 

ser classificadas como não estruturais e estruturais. As medidas não estruturais para 

controle de inundações são aquelas relacionadas às ações públicas, às políticas de 

cobrança, ao planejamento e ocupação do solo, bem como à legislação, à educação 
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e à resiliência de uma população. São consideradas tecnologias mais brandas e 

comumente de custo mais baixo que as medidas estruturais (MCIDADES & IPT, 

2007). Já as medidas estruturais, segundo Andrade Filho et al. (2000), são aquelas 

relacionadas à execução de obras de engenharia para reduzir os riscos e impactos 

das enchentes. Essas medidas objetivam modificar a relação entre vazão-

precipitação e envolvem a execução de estruturas de grande e médio porte, 

necessitando de projetos e, geralmente, de elevados investimentos pelo poder 

público.  

Nos últimos anos tem sido cada vez mais empregada a proposição de 

medidas estruturais que utilizam o conceito de sistemas compensatórios ou 

alternativos de drenagem urbana, que se opõem ao conceito de evacuação rápida 

das águas pluviais. Os sistemas compensatórios baseiam-se no acúmulo das águas 

precipitadas, acarretando uma diminuição do volume de escoamento superficial e no 

rearranjo temporal das vazões. Nesse contexto, a implementação de barragens, 

diques, “piscinões” ou bacias de detenção, tem sido uma alternativa bastante 

utilizada no país (CANHOLI,1995). 

Segundo Corsini (2012), no Brasil, as estruturas para controle de inundações 

passaram a ser implantadas na década de 1990. O “piscinão” do Pacaembu, 

FIGURA 1, localizado na Zona Oeste da cidade de São Paulo, foi o primeiro a ser 

construído no país e opera desde 1994. Desde então, esses dispositivos têm sido 

utilizados com alguma frequência no país, como alternativa para redução dos 

impactos das inundações e redução dos riscos associados aos eventos chuvosos 

extremos. 
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FIGURA 1- Piscinão do Pacaembu em São Paulo 

Fonte: CORSINI, 2011 

 

De acordo com Mello (2015), estima-se que o custo médio anual das 

inundações em áreas urbanas no Brasil alcance 9 bilhões de reais, sendo um 

indicativo de que as obras para implantação de estruturas de controle de cheias 

apresentam boas expectativas de retorno econômico-financeiro, já quando da 

primeira da inundação evitada. 

Contudo, Neves et. al (2005) destaca que os municípios brasileiros enfrentam 

diversos problemas em relação à gestão das estruturas de controle de inundações. 

Tais problemas recaem nos resultados de eficiência abaixo do esperado, nos 

projetos inadequados, na “importação” de ideias sem adaptação à realidade do 

nosso país, até no manejo inadequado e na operação e funcionamento deficientes. 

 

2.2  Barragens para Controle de Cheias 

 

Segundo a Comissão Mundial de Barragens (CMB, 2000), pode-se afirmar 

que a partir de 1950 houve um crescimento no número de construções de barragens 

para diversos fins, dentre eles o controle das inundações. 

 Barragens para contenção de cheias vêm sendo utilizadas nos últimos anos 

com muitos casos de sucesso em diversas cidades que sofrem com os problemas 
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das enchentes (RIBEIRO & NICK, 2011).  

Contudo, dada a complexidade e os riscos associados, barragens são 

estruturas que demandam gestão eficiente e operação controlada que garantam sua 

segurança e seu funcionamento adequado. Incidentes de ruptura ou associados ao 

mau funcionamento de barragens podem implicar em catástrofes com perdas de 

vidas, danos ambientais, econômicas e sociais de grandes proporções.   

Além da avaliação da viabilidade técnica quanto à implantação dessas 

estruturas no controle de cheias, deverão ser avaliados previamente os custos, os 

benefícios e os impactos sócio-ambientais relativos ao empreendimento. 

Na de maioria dos projetos de barragens de usos mais convencionais 

(geração de energia, abastecimento, irrigação, etc.), os custos tendem a crescer de 

forma exponencial, à medida que os riscos potenciais são minimizados, o que pode 

colocar em dúvida a própria viabilidade econômica do empreendimento. Entretanto, 

as barragens construídas com a finalidade de contenção de inundações não podem 

ter sua viabilidade analisada somente pela avaliação econômico-financeira, uma vez 

que tais estruturas têm um objetivo social mais amplo (BARBOSA, 2006).  

Considerando não haver barragem 100% segura, a análise da viabilidade do 

empreendimento definirá a margem aceitável de riscos e os mecanismos para a 

gestão dos mesmos. Barragens seguras devem ser projetadas de forma que, 

deficiências ou potenciais deficiências de segurança, possam poder ser corrigidas a 

tempo, antes que causem perdas de vidas e desastres ecológicos de grandes 

proporções, além de perdas socioeconômicas. 

 

2.2.1 Segurança de Barragens 

 

O propósito da avaliação de segurança das barragens, segundo Zuffo (2005), 

em geral, é reconhecer os riscos potenciais oferecidos pelas estruturas e reduzi-los 

a níveis aceitáveis. Como em toda obra de engenharia, a implantação de uma 

barragem traz riscos que precisam ser conhecidos e avaliados. O conceito de risco, 

no contexto de segurança de barragens, segundo MI (2002) é “a probabilidade e 

severidade de um efeito adverso para a saúde, para a propriedade ou para o meio 

ambiente”. 

Silveira & Machado (2005) destacam que, especialmente as barragens 
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construídas em centros urbanos, ou em áreas densamente povoadas, representam 

um risco real à população e necessitam de instrumentos para gestão destes riscos. 

As políticas de segurança de barragens representam uma medida não estrutural de 

grande importância para atenuação e mitigação dos riscos na gestão da drenagem 

urbana.  

A seguir, será apresentado um panorama com o histórico dos marcos legal e 

dos instrumentos utilizados em diversos países e no Brasil, no tocante à segurança 

das barragens e na gestão dos riscos a elas associados.  

 

2.2.1.1 Políticas Mundiais 

 

No ano de 1928 foi fundado o Comitê Internacional de Grandes Barragens 

(CIGB), que veio a exercer um notável papel, em relação à disseminação de 

informações e intercâmbio de experiências, contribuindo para a construção de 

barragens mais seguras. A primeira compilação do Cadastro Internacional de 

Barragens (CIB) foi produzido entre os anos de 1958 e 1964 (OLIVEIRA, 2010). 

A primeira lei européia, em segurança de barragem, foi apresentada na 

França no ano de 1968 e, tornou compulsório, para os responsáveis pelas represas, 

a elaboração de planos de contingência, inclusive com base em estudos de 

simulação da onda de inundação que pode se formar devido a falhas da estrutura. 

Em outros países europeus foram criadas legislações específicas sobre segurança 

de barragens entre os anos de 1970 e 1990, sendo que para regulamentação legal 

foram observadas as características e especificidades de cada região, de acordo 

com Mello (2016) (MELLO, 2015): 

• Noruega: Decreto Real (1980) e Projeto Norueguês de Segurança de 

Barragem (1992); 

• Suécia: Water Rights Act (1981); 

• Finlândia: Dam Safety Colde of Practice / Dam Safety Degree (1984); 

• Portugal: Regulamento de Segurança de Barragens (1990). 

Nos Estados Unidos, primeira legislação sobre o tema, data do final dos anos 

1970. Em 1972 foi publicada lei autorizando o US Army Corps of Engineers a 

inspecionar barragens não federais e, em 1979, segundo Morris et al, (1998) foi 

publicada a Ação Nacional de Segurança de Barragens.  
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2.2.1.2  Políticas Nacionais 

 

No Brasil, as questões de segurança de barragens não possuíam, até 2010, 

uma legislação específica, segundo Silva & Filho (2013). Os riscos relacionados às 

barragens eram tratados, nas fases iniciais do empreendimento, nos estudos de 

viabilidade e nos estudos desenvolvidos durante o processo de licenciamento 

ambiental, uma exigência legal da Política Nacional do Meio Ambiente, de acordo 

com Bizawu & Moreira (2017).  

A Política Nacional do Meio Ambiente foi instituída pela Lei Federal nº 6.938 

de 1981, mas, foi regulamentada somente em 1990, por meio do Decreto 

99.274/1990, que vinculou a avaliação dos impactos e riscos ambientais ao 

processo de licenciamento ambiental. O processo de licenciamento ambiental de 

atividades classificadas como de impacto é de competência do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA) ou quem por ele delegado. O processo é iniciado com 

pedido da Licença Prévia (LP), com apresentação dos Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA). Concedida a LP, inicia-

se a fase para concessão de Licença de Instalação (LI) e, por fim, a fase de Licença 

de Operação (LO). Durante esses processos são avaliados os riscos e impactos 

ambientais e propostas medidas de controle, mitigação ou compensação. Depois de 

obtida a licença de operação (LO), ainda cabe ao poder público a ação de 

fiscalização, junto ao empreendedor, para que durante toda a vigência da licença, 

sejam garantidas condições exigidas no processo de licenciamento, inclusive a 

segurança do barramento, no caso das barragens. Por se tratar de um assunto 

complexo, a segurança de barragens demanda por diretrizes e regulamentação 

específicas. 

No tocante à segurança de barragens, na década de 1980 o Comitê Brasileiro 

de Grandes Barragens (CBGB) publicou alguns documentos, com o propósito de 

subsidiar a regulamentação do assunto no país, tais como: “Diretrizes para a 

Inspeção e Avaliação de Segurança de Barragens em Operação” (CBGB, 1983); 

“Segurança de barragens: Recomendações para a Formulação e Verificação de 

Critérios e Procedimentos” (CBGB, 1986) e “Guia Básico de Segurança de 

Barragens” (CBGB, 2001). O Ministério da Integração Nacional publicou em 2002, o 

Manual de Segurança e Inspeção de Barragens (MI, 2002). 
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E em 2010 foi publicada a Lei Federal nº 12.334 (BRASIL, 2010) que definiu a 

Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e criou o Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB). Esta lei aplica-se às 

barragens destinadas à acumulação de água para quaisquer usos, bem como à 

disposição final ou temporária de rejeitos e, ainda, à acumulação de resíduos 

industriais. 

São objetivos da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB): 

I - garantir a observância de padrões de segurança de barragens de maneira 

a reduzir a possibilidade de acidente e suas consequências; 

II - regulamentar as ações de segurança a serem adotadas nas fases de 

planejamento, projeto, construção, primeiro enchimento e primeiro vertimento, 

operação, desativação e de usos futuros de barragens em todo o território nacional; 

III - promover o monitoramento e o acompanhamento das ações de 

segurança empregadas pelos responsáveis por barragens; 

IV - criar condições para que se amplie o universo de controle de barragens 

pelo poder público, com base na fiscalização, orientação e correção das ações de 

segurança; 

V - coligir informações que subsidiem o gerenciamento da segurança de 

barragens pelos governos; 

VI - estabelecer conformidades de natureza técnica que permitam a 

avaliação da adequação aos parâmetros estabelecidos pelo poder público; 

VII - fomentar a cultura de segurança de barragens e gestão de riscos. 

São instrumentos da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB): 

I - o Sistema de Classificação de Barragens por categoria de risco e por 

dano potencial associado; 

II - o Plano de Segurança de Barragem; 

III - o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens 

(SNISB); 

IV - o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente (SINIMA); 

V - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

Ambiental; 

VI - o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais; 
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VII - o Relatório de Segurança de Barragens. 

Segundo Manual de Segurança e Inspeção de Barragens do Ministério da 

Integração Nacional (MI, 2002), uma barragem segura é aquela cujo desempenho 

satisfaça as exigências de comportamento necessárias para evitar incidentes e 

acidentes que se referem a aspectos estruturais, econômicos, ambientais e sociais.  

No ano de 2012 O Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) publicou a 

Resolução nº 143 que estabelece critérios gerais de classificação de barragens por 

categoria de risco, dano potencial associado e pelo volume do reservatório, em 

atendimento ao art. 7° da Lei n° 12.334/ 2010. Na Seção da referida resolução, 

defini-se que os órgãos fiscalizadores poderão definir, caso necessário, critérios 

complementares para classificação das barragens.  

A Agência Nacional das Águas (ANA) publicou em 2016 a Resolução nº ANA 

132 com critérios complementares de classificação de barragens por ela reguladas. 

A ANA publicou o documento “Manual do Empreendedor sobre Segurança de 

Barragens” (ANA, 2016), no qual estão apresentadas as orientações gerais para 

auxiliar a elaboração de PSB de barramentos outorgados pela ANA nº 236 que 

estabelece a periodicidade de execução ou atualização, a qualificação dos 

responsáveis técnicos, o conteúdo mínimo e o nível de detalhamento do Plano de 

Segurança da Barragem, das Inspeções de Segurança Regular e Especial, da 

Revisão Periódica de Segurança de Barragem e do Plano de Ação de Emergência 

de barragens por ela reguladas. 

 

2.2.1.3  Legislação do Estado de Minas Gerais 

 

Em Minas Gerais, as primeiras iniciativas legais que versam sobre diretrizes 

de Segurança de Barragens, deram-se no ano de 2002, por meio da Deliberação 

Normativa (DN) nº 62, do Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas Gerais 

(COPAM), que dispõe sobre os critérios para classificação das barragens quanto ao 

Potencial de Dano Ambiental.  

No ano de 2005, o COPAM estabeleceu a DN nº 87, apresentando as 

prerrogativas técnicas para definição da área a jusante da barragem e que, também, 

definiu a periodicidade para a realização de Auditoria Técnica de Segurança nas 

estruturas.  

http://www.meioambiente.mg.gov.br/copam
http://www.meioambiente.mg.gov.br/copam
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Em 2008, a DN nº 124 COPAM, em complementação à DN nº 87, 

estabeleceu a obrigatoriedade de disponibilização do Relatório de Auditoria Técnica 

de Segurança de Barragens, no empreendimento, para consulta durante as 

fiscalizações ambientais e apresentação da Declaração de Condição de Estabilidade 

das Barragens à Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM). 

O Instituto Mineiro de Gestão de Águas (IGAM) e a Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) estabeleceram a 

Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 2.257, no ano de 2014, apresentando-se os 

procedimentos para o cadastro de barragem, barramento ou reservatório em curso 

d’água no Estado de Minas Gerais.  

Segundo dados do SISEMA (2016), até o ano de 2015 encontravam-se 

cadastradas junto ao IGAM apenas 33 barragens de acumulação de água em todo 

estado de Minas Gerais. Contudo, até aquele ano, 16.459 barramentos foram 

outorgados, o que demonstra que a questão da segurança de barragens no estado 

tem muito que avançar, visto que nem as ações de cadastro abrangeram um 

universo representativo. 

Em 2016 foi instituída a Lei Estadual nº 21.972/2016 que estabelece em seu 

Art.12 que o IGAM, entidade gestora do Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais (SEGRH-MG), tem por finalidade 

desenvolver e implementar a política estadual de recursos hídricos, competindo-lhe, 

dentre outras funções: Fiscalizar as Barragens de Acumulação Destinadas à 

Preservação de Água, bem como Definir Condições de Operação dos Reservatórios. 

Em 2016 foi publicada Resolução Conjunta SEMAD/IGAM/FEAM nº 2.426 que 

dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para propor a regulamentação da 

Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) no âmbito do estado de Minas 

Gerais. Conforme art. 4º da resolução nº 2.426 o Grupo de Trabalho teria o prazo de 

180 (cento e oitenta) dias para a elaboração da proposta. Contudo, até a data de 

conclusão deste trabalho, não houve publicação de novas regulamentações sobre o 

assunto em Minas Gerais. 

 

 

 

http://www.feam.br/
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2.3 As Barragens de Controle de Inundações em Belo Horizonte 

 

Em Belo Horizonte, desde a implantação da 1ª Etapa do Plano Diretor de 

Drenagem, em 1999, soluções não convencionais para enfrentar as inundações têm 

sido busca constante do poder público municipal (CHAMPS et al, 2001). Na FIGURA 

2, a seguir, são apresentados os dispositivos de controle de cheias do município de 

Belo Horizonte. 

 

FIGURA 2– Dispositivos de Controle de Cheias de Belo Horizonte 
Fonte: PBH, 2016 

 

No QUADRO 1, apresentado a seguir, estão descritas as informações dos 

dispositivos de detenção de cheias implantados e propostos para o Município de 

Belo Horizonte. 
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QUADRO 1 - Estruturas de Detenção do Município de Belo Horizonte 

 

Dispositivo 

Volume do 

Reservatório 

(1.000) m3 

Status 

Barragem da Lagoa da Pampulha 6.240 Implantada 

Barragem do Córrego Bonsucesso 250 Implantada 

Barragem do Bairro Santa Lúcia 100 Implantada 

Bacias de Detenção do Córrego Várzea da Palma (Conj. de 

2 reservatórios) 
100 Implantadas 

Barragem do Córrego Engenho Nogueira 85 Implantada 

Barragem do Parque da Lagoa do Nado 65 Implantada 

Bacia de Detenção do Córrego da Av. Vilarinho 60 Implantada 

Bacia de Detenção Lagoa Seca 50 Implantada 

Bacia de Detenção do Córrego da Av. Liége 30 Implantada 

Barragem do Parque Primeiro de Maio 11 Implantada 

Bacias de Detenção do Córrego Cardoso/ Av. Mem de Sá 10 Implantadas 

Barragem do Parque Nossa Senhora da Piedade 8 Implantada 

Barragens dos Córregos Olaria/ Jatobá 250 
Parcialmente 

Implantadas 

Barragem do Córrego Túnel Camarões 500 Em execução 

Barragem do Córrego Assis das Chagas/ B. São Francisco/ 66 Em execução 

Barragem do Bairro das Indústrias 120 A implantar 

Barragem do Córrego Lareira 23 A implantar 

Bacia de Detenção do Bairro Calafate 600 A implantar 

 

Destaca-se a implantação das Bacias de Detenção do Parque 1º Maio, 

apresentada na FIGURA 3, do Parque Nossa Senhora da Piedade e, também, das 

Barragens de Contenção de Cheias dos Córregos Engenho Nogueira, FIGURA 4, e 

Bonsucesso, foram viabilizadas pelo Programa de Recuperação Ambiental e 

Saneamento dos Fundos de Vale e dos Córregos em Leito Natural de Belo Horizonte 

– Programa DRENURBS. Este programa teve por objetivo principal, promover a 

melhoria da qualidade de vida da população, através da valorização do meio 

ambiente urbano e recuperação dos cursos d’água, beneficiando cerca de 100.000 
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habitantes (BARBOSA, 2011). 

 

FIGURA 3 – Barragem de Detenção de Cheias - Parque Primeiro de Maio 
Fonte: Acervo DRENURBS/PBH 

 

 

FIGURA 4 - Barragem de Detenção de Cheias – Córrego Engenho Nogueira 

Fonte: Acervo DRENURBS/PBH 

 

Fora do âmbito do programa DRENURBS, mas dentro do conceito da não 

transferência de vazões para jusante, nos últimos anos outras estruturas de 

detenção de cheias foram implantadas no município: Lagoa Seca, do Bairro 

Belvedere, Bacias de Detenção dos Córregos da Av. Mem de Sá/Cardoso, Bacia de 

Detenção do Córrego Vilarinho, Bacia de Detenção do Córrego da Av. Liége, Bacias 
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de Detenção do Córrego da Av. Várzea da Palma, Barragem de Contenção do 

Córrego Jatobá. Estão em fase de implantação as barragens de contenção do 

Córrego Olaria (arranjo complementar à Barragem do Córrego Jatobá), FIGURA 5, 

barragem do Córrego Túnel Camarões e a barragem do Córrego São Francisco/ Av. 

Assis das Chagas. São previstas ainda em curto e médio prazo a implantação da 

barragem de detenção do Córrego Lareira, do Bairro das Indústrias e a Bacia de 

Detenção Bairro Calafate.  

 

 

FIGURA 5 – Barragem de Detenção de Cheias – Córrego Olaria 
Fonte: Acervo PBH 

 

Antes do Programa DRENURBS, já haviam sido implantadas na cidade de 

Belo Horizonte, com objetivo de controle de inundações, as barragens do Parque 

Lagoa do Nado, do Bairro Santa Lúcia, FIGURA6, e da Lagoa da Pampulha, sendo 

esta última a de maior volume do município.  
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FIGURA 6 - Barragem de Detenção de Cheias – Bairro Santa Lúcia 
Fonte: Acervo PBH 

 

Contudo, a gestão e o manejo dos dispositivos de contenção de cheias, no 

município de Belo Horizonte, ainda são questões a serem equacionadas  

Segundo Souza et al. (2013), análises realizadas entre os anos de 2012 e 

2013 referentes aos serviços de manutenção efetuados nos dispositivos de 

detenção de cheias da cidade de Belo Horizonte, indicam que essas ações não são 

rotineiras. Há grandes períodos sem realização de quaisquer intervenções de 

manutenção preventiva, o que pode comprometer a capacidade de armazenamento 

e deficiências no funcionamento. As estruturas não possuem procedimentos 

definidos para operação e, as intervenções de manutenção e conservação são, 

normalmente, realizadas quando há problemas de funcionamento que, muitas vezes, 

poderiam ser evitados ou solucionados com maior agilidade. Não há rotinas 

específicas de manejo e manutenção que garantam a eficiência hidráulica esperada 

para as estruturas de controle de inundações.  

Além da gestão e da operação das estruturas, um grande desafio para a 

administração municipal, é a garantia das condições de segurança especialmente 

das barragens de controle de cheias, o que é uma exigência da legislação brasileira 

vigente. 
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3. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 
 

3.1 Descrição da Área de Estudo 

 

A Bacia Hidrográfica do Córrego Bonsucesso, cadastrada no Plano Diretor de 

Drenagem de Belo Horizonte sob o código 4110400, é afluente da margem direita do 

Ribeirão Arrudas e possui população de 10.698 habitantes, segundo Censo do IBGE 

do ano de 2010. Localiza-se na porção sul do município de Belo Horizonte e nasce 

nas encostas da Serra do Curral, próximo à divisa com o município de Nova Lima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7– Localização Hidrográfica do Córrego Bonsucesso na Cidade de Belo Horizonte - MG 

Fonte: Montagem do Autor 

 

A Barragem do Córrego Bonsucesso foi implantada com objetivo de reduzir os 

riscos de inundação na bacia hidrográfica. Nos anos 2000, diagnósticos elaborados 

pelo Plano Diretor de Drenagem identificaram problemas de inundações localizados 
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em trechos e seções fluviais do Córrego Bonsucesso e afluentes. No exutório da 

bacia, na confluência do Córrego Bonsucesso com o Ribeirão Arrudas, há uma 

travessia em galeria celular, sob a pista da Avenida Tereza Cristina, que apresenta 

uma restrição hidráulica bastante importante, em uma área sujeita a alagamentos. 

Por esse motivo, à época, foi recomendada a diretriz de intervenção nas porções de 

montante da bacia para viabilizar o amortecimento dos hidrogramas de cheias, dada 

as limitações hidráulicas de jusante e a consolidação urbana da porção baixa da 

bacia hidrográfica.  

A Bacia do Córrego Bonsucesso foi uma das contempladas na 1ª Etapa do 

Programa DRENURBS, já referenciado anteriormente. A obra foi concluída no ano 

de 2011 e contemplou a requalificação e recuperação ambiental da área com as 

seguintes intervenções:  

• Implantação de barragem de terra para controle de cheias; 

• Tratamento do Fundo de Vale; 

• Criação de espaços de uso social: campos de futebol, áreas de lazer e 

equipamentos de apoio; 

• Remoção e desapropriação de famílias de áreas inundáveis ou de 

áreas com interferências nos projetos; 

• Construção de conjuntos habitacionais para fins de reassentamento. 

Contudo, a operação da Barragem é atualmente um problema para a 

administração pública municipal. De maneira geral, pode-se avaliar que não há 

rotinas específicas para manejo e conservação que garantam a segurança e a 

eficiência esperadas para a estrutura. Os registros fotográficos dos serviços de 

manutenções realizados na Barragem do Córrego Bonsucesso nos últimos anos 

(apresentados no Anexo A) reforçam a necessidade da definição de diretrizes e 

instruções para operação da Barragem. Outro fator de extrema relevância e 

importância é a elaboração e implementação dos instrumentos de manejo e gestão 

exigidos pela Política Nacional de Barragens.  
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 Ações de Intervenção 

 

O documento “Plano de Segurança da Barragem (PSB) do Córrego 

Bonsucesso” será parte deste Trabalho de Conclusão do Curso a ser apresentado 

no capítulo 4. 

No capítulo 5 serão apresentadas diretrizes, recomendações, estimativas de 

custos e um cronograma que irão subsidiar a implementação efetiva do Plano de 

Segurança da Barragem de Contenção de Cheias do Córrego Bonsucesso pela 

Administração Municipal de Belo Horizonte. 
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4. PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM DO CÓRREGO 

BONSUCESSO 

 

Em virtude de ainda estarem sendo propostas as regulamentações 

específicas para Política de Segurança de Barragens no Estado de Minas Gerais, 

neste estudo serão utilizadas como referência as recomendações preconizadas pela 

Agência Nacional de Águas (ANA) para as barragens por ela reguladas.  

O PSB da Barragem do Córrego Bonsucesso, conforme art. 4 da resolução 

ANA 236/2017, será composto por 6 volumes: VOLUME I: Informações Gerais; 

VOLUME II: Documentação Técnica; VOLUME III: Planos e Procedimentos; 

VOLUME IV: Registros e Controles; VOLUME V: Plano de Ação e Emergência e 

VOLUME VI: Revisões Periódicas. 

As informações e diretrizes apresentadas no PBS do Córrego Bonsucesso 

foram definidas após avaliação das Instruções para Elaboração e Apresentação de 

Planos de Segurança de Barragens elaboradas pela Agência Nacional das Águas 

(ANA, 2016a; ANA, 2016b; ANA, 2016d; ANA, 2016e) e, complementadas com as 

diretrizes do Manual de Segurança e Inspeção de Barragens (MI,2002) e também do 

Guia Básico de Segurança de Barragens (CBDB, 2001), considerando as 

especificidades das Barragens de Contenção de Cheias localizadas em áreas 

urbanas. 
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4.1 VOLUME I: INFORMAÇÕES GERAIS E CLASSIFICAÇÃO DA 

BARRAGEM 

 

4.1.1 Empreendedor 

No QUADRO 2, estão apresentadas as informações do empreendedor da 

Barragem do Córrego Bonsucesso. 

QUADRO 2 - Dados do Empreendedor 

Empreendedor:  PBH 

CNPJ: 18.715.383/0001-40 

Razão Social: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

Figura Jurídica:  Poder Público Municipal 

Endereço: Endereço: Av. Afonso Penna, nº1212 - Centro, Belo 

Horizonte – MG 

CEP: 30130-003    

Quantidade de barragens 

implantadas pelo empreendedor 

7 barragens 

Responsável Legal: Alexandre Kalil* 

Cargo:  Prefeito 

TEL:   156 

*Prefeito eleito para exercer mandato entre os anos de 2017 a 2020. 

 

4.1.2 Descrição da Barragem e Estruturas Associadas 

 

4.1.2.1 Identificação e Localização da Barragem 

 

A Barragem do Córrego Bonsucesso foi implantada pela Prefeitura Municipal 

de Belo Horizonte, cujas obras foram executadas entre os anos de 2009 e 2011. O 

barramento foi construído no leito do Córrego Olhos D’Água, afluente à margem 

direita do Córrego Bonsucesso. Com a implantação da barragem foi conformado um 

volume de espera capaz de amortecer as cheias do córrego e diminuir a vazão 

efluente a jusante. A instalação da barragem representa uma redução de cerca de 

60% da vazão de pico de projeto. 

A Barragem, como pode ser observado na FIGURA 8, apresentada a seguir, 

está localizada a cerca de 2 km da nascente do Córrego Olhos D’água, a 
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aproximadamente 700 m da confluência com o Córrego Bonsucesso, à montante do 

Bairro Vila Bernadete e contígua ao terreno da Belgo/Arcelor Mittal, às margens da 

BR 040/ Anel Rodoviário.  

 

 

FIGURA 8 – Localização da Barragem do Córrego Bonsucesso  
Fonte: Google Earth 

 

4.1.2.2 Descrição Geral do Sistema 

 

As informações técnicas apresentadas neste documento foram retiradas dos 

memoriais descritivos, laudos de ensaios e desenhos que compõe o acervo técnico 

dos Estudos e Projetos da Barragem do Córrego Bonsucesso, obtidos junto ao 

arquivo do Programa DRENURBS. 

O barramento encontra-se implantado sobre rocha alterada e rocha sã que, 

em virtude de seu alto grau de fraturamento e altas permeabilidades, recebeu 

tratamento com cortina para injeção de calda de cimento na camada de fundação.  

O Barramento, representado pelas FIG 9 e 10, apresentadas a seguir, é 

constituído por um maciço de terra compactado de material silto-argiloso.  

A crista da barragem possui extensão de 85m está posicionada na elevação 

BR 040/ Anel Rodoviário 

 

Belgo/Arcelor Mittal 

Vila Bernadete 

Barragem do Córrego Bonsucesso 
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968, com altura máxima de 23 m, sendo 20 de altura útil, conformando um 

reservatório de 3,4 há, conforme FIGURA 10. O talude de montante é revestido com 

enrocamento de pedras e o talude de jusante é revestido com vegetação. O sistema 

de drenagem interna é composto por filtro vertical e tapete drenante horizontal. 

 

FIGURA 9 – Planta Geral: Barragem do Córrego Bonsucesso 

Fonte: Projetos – Barragem do Córrego Bonsucesso (Galvão Engenharia & Pimenta de Ávila, 2009) 
 

 

FIGURA 10 – Seção Tipo da Barragem do Córrego Bonsucesso 
Fonte: Projetos – Barragem do Córrego Bonsucesso (Galvão Engenharia & Pimenta de Ávila, 2009) 
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4.1.2.3 Características Hidrográficas e Geológicas  

 

O Córrego Olhos D’Água tem seu talvegue principal com extensão de 3 km 

desde a sua nascente até a confluência com Córrego Bonsucesso. Segundo 

cadastros da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, há na bacia 32 nascentes, 

sendo 18 afluentes ao córrego Olhos D’Água e, 14 afluentes ao Córrego 

Bonsucesso. A montante da área de implantação da Barragem, o Córrego Olhos 

D’Água possui toda sua extensão calha em leito natural.  

O leito desses cursos d’água tem sofrido algumas interferências ao longo dos 

anos com o aumento do nível de base de escoamento, em decorrência do aporte de 

sedimentos provenientes de atividades antrópicas, tanto domésticas quanto 

industriais, o que contribui para o assoreamento de suas margens e 

transbordamento da seção fluvial. 

O vale é composto por encostas, em geral íngremes, constituídas 

predominantemente por solos residuais de filitos cobertos por solos de origem 

coluvionar e composição granulométrica heterogênea. Os depósitos aluviais são 

formados por materiais variados, dentre os quais podem ser encontrados, além de 

sedimentos argilo-arenosos, fragmentos de rochas do Grupo Sabará e detritos de 

canga e itabirito provenientes do Grupo Itabira, localizado à montante da cabeceira 

do Córrego Bonsucesso. A Bacia do Córrego Bonsucesso está inserida sobre rochas 

metamórficas do Grupo Sabará, de idade Paleoproterozóica, segundo mapa 

geológico do município. Estas rochas são compostas por filitos, quartzitos, 

grauvacas e xistos (DORR,1969).  

 

4.1.2.4 Reservatório 

 

A Barragem não possui reservatório permanente. O reservatório é utilizado 

para retenção temporária do volume de chuva em eventos extremos de precipitação 

e tem capacidade armazenamento de aproximadamente 250.000 m3. O reservatório, 

FIGURA 11, é conformado por taludes laterais revestidos por enrocamento e 

vegetação. O canal de aproximação à barragem tem extensão de cerca de 320m 

com revestimento em pedra argamassada e seção trapezoidal.  

No emboque do vertedor operacional, junto às paredes da ala, há uma grade 
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metálica, constituída por barras de aço em perfil ”I” laminado, soldadas em malha 

retangular (1,0m x 0,50m), cuja função principal é a retenção de detritos e resíduos. 

 

 

FIGURA 11 – Reservatório Visto da Crista da Barragem 
Fonte: Acervo DRENURBS/PBH 

 

4.1.2.5 Órgãos Extravasores 

 

O sistema extravasor é composto por um vertedor operacional e um vertedor 

de emergência, conforme FIGURA 12, apresentada a seguir.  
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FIGURA 12 – Vertedor Operacional (Extravasor de Fundo) e Canal de Jusante 
Fonte: Acervo DRENURBS/PBH 

 

O vertedor operacional é constituído por extravasor de fundo em galeria 

celular (2,0m x 2,5m) com uma bacia de dissipação. A galeria foi dimensionada para 

vazões associadas a chuvas com Tempo de Retorno (TR) de 50 anos e verificada 

para vazões associadas a chuvas com TR de 100 anos, atendendo às diretrizes do 

plano Diretor de Drenagem de BH e normas técnicas aplicáveis. A jusante do 

vertedor operacional há um canal de concreto que conduz o escoamento até a bacia 

de amortecimento. 

O vertedor de emergência, FIGURA 13, é constituído por um canal retangular 

(15,0m x 4,0m - vertedor de superfície) em concreto estrutural, com soleira livre, 

posicionado na ombreira esquerda. O vertedor de emergência foi dimensionado para 

vazões associadas a chuvas com recorrências maiores que 100 anos (Precipitação 

Máxima Provável – PMP). A jusante do vertedor de emergência há um canal de 

concreto em rampa que conduz o escoamento até a bacia de amortecimento. 
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FIGURA 13 – Barragem de Terra e Vertedor de Emergência 
Fonte: Acervo DRENURBS/PBH 

 

4.1.2.6 Principais Características da Barragem do Córrego Bonsucesso 

 

No QUADRO 4 a seguir, são apresentadas as principais características da 

barragem do Córrego Bonsucesso. 
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QUADRO 3 - Sistema de Controle de Cheias do Córrego Bonsucesso 

Denominação oficial Barragem do Córrego Bonsucesso 

Empreendedor PBH 

Localização 

Rio Córrego Olhos D’Água 
Município Belo Horizonte 
Unidade da Federação Minas Gerais 
Coordenadas Norte e Leste 7.789.825 (N) e 606.425 (E) 
Barragens a montante e a jusante Não 

Bacia Hidrográfica 

Área 5,17 km2 
Precipitação média Anual 1500 mm 

Barragem 

Tipo Homogênea de Terra 

Altura máxima acima da fundação 23 metros 
Cota do coroamento 968,00 
Corta da berma 958,00 
Comprimento do coroamento 85,0 m 
Largura do coroamento 10,0 m 
Inclinação do paramento de montante 1V: 2H 
Inclinação do paramento de jusante 1V: 1,75H 

Reservatório 

Nível Maximo Normal (NMN) 953,50 
Nível Maximo Maximorum (NMM) 966,48 
Área de Inundação (Operacional) 3,4 hectares 

Sistema Extravasor Operacional 

Localização Fundo 
Tipo Galeria Celular 
Modalidade de dissipação de energia Ressalto Hidráulico em Bacia de Dissipação 
Dimensões 2,0m x 2,5m 
Comprimento 2,0 m 
Cota da Soleira 953,5 
Vazão Afluente (TR 50 anos) 82,45 m3/s 
Vazão Defluente 32,96 m3/s 
Eficiência 60% 

Sistema Extravasor de Emergência 

Localização Ombreira esquerda 
Tipo Galeria Celular 
Modalidade de dissipação de energia Ressalto Hidráulico em Bacia de Dissipação 
Dimensões 15,0m x 4,0m 
Comprimento 5,0 m 
Cota da Soleira 964,0 
Vazão Afluente (PMP) 144,89 m3/s 
Vazão Defluente 60,90 m3/s 
Cota de Sobrelevação do NA 966,48 
NA Carga Máxima na Soleira 2,48m 
 

Fonte: Projetos da Barragem do Córrego Bonsucesso (Galvão Eng. e Pimenta de Ávila, 

2009) 
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4.1.2.7 Instrumentação 

 

O sistema de instrumentação da Barragem do Córrego Bonsucesso é 

composto por Piezômetros, Indicadores de Nível D’Água (NA), Marcos Superficiais e 

Medidor de Vazão. Os instrumentos foram distribuídos conforme indicação no 

desenho GC-100-DS-18597-0A (Anexo B). 

a) Piezômetros do Tipo Casagrande 06 Indicadores de Nível D’água 

Na Barragem do Córrego Bonsucesso estão instalados 3 Piezômetros (PZ) e 

6 Indicadores de Nível (INA), conforme FIGURA 14 e QUADRO 5. 

 

  

FIGURA 14 – Fotos dos Indicadores de Nível na crista da Barragem 
Fonte: Acervo do Autor 

 

 Os piezômetros e indicadores de NA são utilizados para aferição do lençol 

freático, para determinação da linha de fluxo na Barragem de Terra e para 

verificação do funcionamento da drenagem interna da barragem. O piezômetro é 

constituído de uma célula piezométrica conectada superiormente a um tubo de PVC 

(de leituras), com Φ = 3/4", que se estende até a superfície da barragem. 

Internamente, a célula é constituída por tubo de PVC Φ = 1.½” e 1,10 m de 

comprimento, com quatro ranhuras por seção espaçadas de 3 cm; o tubo de leitura é 

perfurado por quatro furos Φ = 1/8” por seção espaçadas de 3 cm, envolvido por 

Bidim amarrado com fio de nylon. Esse tubo de leitura é protegido externamente por 

tubos de PVC Φ = 1¼’.  

Os Medidores de NA são constituídos de tubos de PVC, Φ = ¾”, perfurados 

com 4 furos (Φ = ⅛” por seção espaçadas de 3,0 cm), com trecho de 1,0 m, em sua 

extremidade inferior, revestido de manta geotêxtil e tem por finalidade avaliar o 
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posicionamento da linha freática. 

 

QUADRO 4 - Localização dos Piezômetros e Indicadores de NA 

Dispositivo Coordenadas 

PZ-1 7.789.813.0958 (N) e 606.401.4392 (E) 

PZ-2 7.789.783.1126 (N) e 606.402.5805 (E) 

PZ-3 7.789.811.9297 (N) e 606381.2894 (E) 

INA-1 7.789.847.5834 (N) e 606.423.7791 (E) 

INA-2 7.789.814.4548 (N) e 606.430.3415 (E) 

INA-3 7.789.784.5036 (N) e 606.431.8058 (E) 

INA-4 7.789.770.6222 (N) e 606.427.6055 (E) 

INA-5 7.789.813.1567 (N) e 606.403.0218 (E) 

INA-6 7.789.783.1680 (N) e 606.404.4880 (E) 

Fonte: Projetos da Barragem do Córrego Bonsucesso (Galvão Eng. e Pimenta de Ávila, 

2009) 

b) Marcos Superficiais de Deformação 

Marcos superficiais são elementos de referência posicional, utilizados para 

medição topográfica dos recalques e deslocamentos horizontais, representados pelo 

esquema da FIGURA 15. O marco é composto por um vergalhão de aço, Φ = 1” 

engastado em furo nos executados a partir da crista da barragem, com profundidade 

de 0,60 m e Φ = 4”, preenchidos com concreto. Na face superior de cada marco há 

um pino de bronze. 

 

FIGURA 15 – Desenho Esquemático – Marco Superficial 

Fonte: Adaptado de Silveira, 2006. 



34 

 

 

 

Na Barragem do Córrego Bonsucesso estão instalados 3 Marcos Superficiais 

(MS) e suas respectivas localizações estão descritas no QUADRO 6, a seguir. 

 

QUADRO 5 - Localização dos Marcos Superficiais 

Dispositivo Coordenadas 

MS-1 7.789.813.9155(N) e 606.420.3755 (E) 

MS-2 7.789.812.8656 (N) e 606.398.9011 (E) 

MS-3 7.789.811.8157 (N) e 606.377.4268 (E) 

Fonte: Projetos da Barragem do Córrego Bonsucesso (Galvão Eng. e Pimenta de Ávila, 

2009) 

 

c) Medidor de Vazão  

Instalado na saída da drenagem interna da barragem para aferir as vazões de 

percolação pelo maciço e pela fundação, oriundas do sistema de drenagem interna. 

Na Barragem do Córrego Bonsucesso foi instalado um Medidor Triangular 

(Coordenadas: 7.789.817.4628 [N] e 606.364.5458 [E]).  

O medidor, apresentado na FIGURA 16, é constituído por um canal prismático 

aberto de seção 1,0 x 1,0m, com extensão de 5m, no qual é instalado vertedor 

(chapa metálica com a abertura triangular), por onde o fluxo é direcionado. A medida 

da altura da lâmina d’água (carga hidráulica) é efetuada a montante do vertedor. 

Avalia-se que, segundo Cerqueira (2017), a quantidade e especificações da 

instrumentação indicada nos projetos elaborados para a Barragem do Córrego 

Bonsucesso estão adequadas e suficientes, considerando as características da 

tipologia de barragens de terra.  
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FIGURA 16 – Medidor de Vazão da Barragem do Córrego Bonsucesso 

Fonte: Acervo DRENURBS/PBH 

 

Contudo, alguns componentes dos piezômetros e do medidor de vazões 

instalados sofreram depredação e vandalismos (furto dos tubos e peças metálicas), 

devendo os mesmos ser recompostos. Assim, toda a instrumentação deverá passar, 

anualmente, por avaliações técnicas especializadas quanto às condições de 

funcionamento, conforme recomendações contidas nos Projetos e neste PSB. 

 

4.1.2.8 Acessos à Barragem 

 

O local de implantação da Barragem do Córrego Bonsucesso dista cerca de 

20 km do centro de Belo Horizonte e as vias de acesso à região, de acordo com a 

FIGURA 17, são, predominantemente, BR-040/Anel Rodoviário, MG 356, Via do 

Minério MG-040 (Av. Waldyr Soeiro Emrich) e a Rua Dr. Cristiano Rezende.  
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FIGURA 17 – Principais Vias e Acessos à Barragem do Córrego Bonsucesso 
Fonte: Google Maps 

 

4.1.2.9 Documentação Técnica, Projetos, Licenciamento  

 

Segundo recomendações da Ana (2016d), os documentos relacionados no 

QUADRO 7, apresentado a seguir, deverão compor o acervo técnico documental do 

PBS. Contudo para a Barragem do Córrego Bonsucesso não foram identificados no 

acervo técnico 2 destes elementos, o Plano de Manutenção e Relatório de Testes 

dos Vertedores. 

Neste PSB serão apresentadas diretrizes no Manual de Operação que irão 

viabilizar a emissão dos Relatórios de Teste dos Vertedores quando o 

monitoramento da Barragem do Bonsucesso for efetivamente realizado. 

 

 

 

 

Barragem 

BR-040/ Anel 

Rodoviário 

Via do minério 

Av. Amazonas 

MG-356 

Área Central  

BR-381 
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QUADRO 6 - Documentação Técnica da Barragem do Córrego Bonsucesso 

Documentação Existente 

Relatório de Estudos Hidrológicos Sim 

Relatório de Dimensionamento Hidráulico Sim 

Relatório de Estudos Geotécnicos/ Estabilidade Sim 

Relatório de Projeto Estrutural Sim 

Curva Cota x Volume Sim 

Manuais de Operação Sim 

Manuais de Manutenção Não 

Relatório de Testes dos Vertedores Não 

Fonte: Projetos da Barragem do Córrego Bonsucesso (Galvão Eng. e Pimenta de Ávila, 2009) 

 

4.1.2.10 Usos da Barragem 

 

A Barragem do Córrego Bonsucesso é utilizada única e exclusivamente para 

Regularização de Vazões e Amortecimento de Cheias.  

 

 4.1.3 Classificação da Barragem do Córrego Bonsucesso 

 

Em atendimento ao art. 7° da Lei n° 12.334/ 2010 as barragens deverão ser 

classificadas pelos agentes fiscalizadores, por categoria de risco, por dano potencial 

associado e pelo seu volume.  

Em Minas Gerais, os critérios de essa classificação estão apresentados na 

DN 62/2002 e DN 87/2005 do Conselho Estadual de Política Ambiental de Minas 

Gerais (COPAM), a Barragem do Córrego Bonsucesso enquadra-se na Classe III – 

Alto Potencial de Dano Ambiental, conforme demonstrado na Tabela 1. 
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TABELA 1- Classificação da Barragem do Córrego Bonsucesso DN’s COPAM 62/2002 e 87/2005 

Altura da 

Barragem  

H (m) 

Volume do 

Reservatório 

 (10³ x m³) 

Ocupação 

 Humana  

a jusante 

Interesse 

Ambiental a 

jusante 

Instalações na 

área de jusante 

H<15 

V=0 

 

Vr<0,5 

V=0 

Vr=0,25 

Inexistente 

V=0 

Pouco 

significativo 

V=0 

Inexistente 

V=0 

15=<H<=30 

V=1 

H=23m 

0,5=<Vr<=5 

V=1 

Eventual 

V=2 

Significativo 

V=1 

Baixa 

Concentração 

V=1 

H>30 

V=2 

Vr>5 

V=2 

Existente 

V=3 

Elevado 

V=3 

Alta 

Concentração 

V=2 

- - 
Grande 

V=4 

- - 

Somatório = 1+0+3+0+2=6 

 

• Classe I = Baixo Potencial de Dano Ambiental: V<=2; 

• Classe II = Médio Potencial de Dano Ambiental: 2<=V<=5; 

• Classe II = Alto Potencial de Dano Ambiental: V>=5; 

 

Segundo a classificação proposta pela Resolução CNRH 143/2012, a 

Barragem do Córrego Bonsucesso enquadra-se na Classe III – Alto Potencial de 

Dano Ambiental, conforme demonstrado na Tabelas 2, 3, 4, 5 e 6. 
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TABELA 2 – Características Técnicas da Barragem do Córrego Bonsucesso  

Aspecto Descrição das Características Técnicas 

Altura 
 (a) 

 

Altura <=15m 
(0) 

15m=<Altura
<30m 

(1) 

30m=<Altura<60
m 
(2) 

Altura>=60m 
(3) 

 

Comprimento 
(b) 

Comprimento 
<=200 m 

(2) 

Compriment
o >200 m 

(3) 
   

Tipo de 
Barragem 
Material de 

construção (c) 

Concreto 
Convencional 

(1) 

Alvenaria de 
Pedra/ 

Concreto 
Ciclópio/ 
Concreto 
Rolado 

(2) 

Terra homgêna/ 
Enrocamento/ 

Terra e 
Enrocamento 

(3) 

Concreto 
Convencional 

(1) 
 

Tipo de 
Fundação (d) 

Rocha sã (1) 

Rocha 
alterada 

dura com 
tratamento 

(2) 

Rocha alterada 
sem 

tratamento / 
Rocha 

alterada fraturada 
com tratamento 

(3) 

Rocha 
alterada mole/ 

Saprolito/  
Solo 

compacto (4) 

Solo 
residual/ 

aluvião (5) 

Idade da 
Barragem (e)  

entre 30 e 50 
anos (1) 

entre 10 e 
30 anos (2) 

entre 5 e 10 anos 
(3) 

< 5 anos ou > 
50 anos 
ou sem 

informação (4) 

 

Vazão de 
Projeto (f) 

Decamilenar 
ou CMP 
(Cheia 

Máxima 
Provável) 

TR = 10.000 
anos (3) 

Milenar - TR 
= 1.000 anos 

(5) 

TR = 
500 anos (8) 

TR < 500 anos 
ou 

Desconhecida 
/ Estudo não 
confiável (10) 

 

Fonte: Projetos – Barragem do Córrego Bonsucesso elaborados pela Galvão Engenharia & Pimenta 
de Ávila (2009) 
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TABELA 3 – Estado de Conservação da Barragem do Córrego Bonsucesso  

Aspecto Descrição do Estado de Conservação* 

Confiabilidade 
das Estruturas 
Extravasoras 

(g) 

Estruturas civis e 
Eletromecânicas 

em 
Pleno 

funcionamento/ca
nais de 

aproximação 
ou de restituição 

ou 
vertedouro (tipo 

soleira 
livre) 

desobstruídos. 
(0) 

Estruturas civis e 
eletromecânicas 
reparadas para a 

operação, mas sem 
fontes de suprimento 

de energia de 
emergência /canais 
ou vertedouro (tipo 
soleira livre) com 

erosões ou 
obstruções, porém 

sem riscos a 
estrutura vertente. 

(4) 

Estruturas civis 
comprometidas ou 
Dispositivos hidro-

eletromecânicos com 
problemas 

identificados, com 
redução de 

capacidade de 
adução e com 

medidas corretivas 
em implantação/ 

canais ou vertedouro 
(tipo soleira livre) 
com erosões e/ou 

parcialmente 
obstruídos, com risco 
de comprometimento 
da estrutura vertente. 

(7) 

Estruturas civis 
comprometidas 
ou Dispositivos 

hidro-
eletromecânicos 
com problemas 

identificados, com 
redução de 

capacidade de 
adução e sem 

medidas corretivas/ 
canais ou 

vertedouro (tipo 
soleira livre) 

obstruídos ou com 
estruturas 

danificadas 
(10) 

Confiabilidade 
das Estruturas 
de Adução (h) 

Estruturas civis e 
Dispositivos 

hidro-
eletromecânicos 

em condições 
adequadas de 
manutenção e 
funcionamento. 

(0) 

Estruturas civis 
comprometidas ou 

Dispositivos 
hidroeletromecânicos 

com problemas 
identificados, com 

redução de  
capacidade de 
adução e com  

medidas corretivas 
em implantação. 

(4) 

Estruturas civis 
comprometidas ou 

Dispositivos 
hidroeletromecânicos 

com problemas 
identificados, com 

redução de 
capacidade de 
adução e sem 

medidas corretivas. 
(6) 

- 

Percolação (i) 

Percolação 
totalmente 

controlada pelo 
sistema de 
drenagem 

(0) 

Umidade ou 
surgência nas 

áreas de jusante, 
paramentos, 

taludes ou ombreiras 
estabilizada e/ou 

monitorada 
(3) 

Umidade ou 
surgência nas áreas 

de jusante, 
paramentos, taludes 
ou ombreiras sem 
tratamento ou em 

fase de diagnóstico 
(5) 

Surgência nas 
áreas de jusante, 

taludes ou 
ombreiras com 
carreamento de 

material ou 
com vazão 

crescente. (8) 

Deformações e 
Recalques (j) 

Inexistente (0) 

Existência de trincas 
e abatimentos de 

pequena extensão e 
impacto nulo 

(1) 

Trincas e 
abatimentos de 

impacto considerável 
gerando 

necessidade de 
estudos adicionais 
ou monitoramento. 

(5) 

Trincas, 
abatimentos ou 

escorregamentos 
expressivos, 

com potencial de 
comprometimento à 

segurança 
(8) 



41 

 

 

Deterioração 
dos Taludes / 
Paramentos (l) 

Inexistente (0) Falhas na proteção 
dos taludes e 
paramentos, 
presença de 

arbustos de pequena 
extensão e impacto 

nulo. 
 (1) 

Erosões superficiais, 
ferragem exposta, 

crescimento de 
vegetação 

generalizada, 
gerando 

necessidade de 
monitoramento ou 
atuação corretiva. 

 (5) 

Depressões 
acentuadas nos 

taludes, 
escorregamentos, 
sulcos profundos 

de erosão, 
com potencial de 

comprometimento a 
segurança. 

 (7) 

* Inspeções de campo realizadas entre os meses de março a julho de 2018 

 

TABELA 4 – Plano de Segurança de Barragem do Córrego Bonsucesso 

Aspecto Descrição da Condição 

Existência de 
documentação de 

projeto 
(n) 

Projeto 
executivo e 

"como 
construído" 

(0) 

Projeto 
executivo ou 

"como 
construído" (2) 

Projeto básico 
 (4) 

Anteprojeto ou 
Projeto 

conceitual 
(6) 

inexiste 
documentação 
de projeto (8) 

Estrutura 
organizacional 
e qualificação 
técnica dos 

profissionais da 
equipe de 

Segurança da 
Barragem 

(o) 

Possui estrutura 
organizacional 
com técnico  
responsável 

pela segurança 
da barragem 

(0) 

Possui técnico 
responsável 

pela 
segurança da 
barragem (4) 

Não possui 
estrutura 

organizacional e 
responsável 
técnico pela 

segurança da 
barragem  

(8) 

  

Procedimentos de 
roteiros de 

inspeções de 
segurança e de 
monitoramento 

(p) 

Possui e aplica 
procedimentos 

de inspeção 
e 

monitoramento 
(0) 

Possui e 
aplica apenas 
procedimentos 

de inspeção 
(3) 

Possui e não 
aplica 

procedimentos 
de 

inspeção e 
monitoramento 

(5) 

Não possui e 
não aplica 

procedimentos 
Para 

monitoramento 
e inspeções 

(6) 

 

Regra 
operacional dos 
dispositivos de 

descarga 
da barragem (q) 

Sim ou 
Vertedouro tipo 
soleira livre (0) 

Não (6)    

Relatórios de 
inspeção de 

seguranca com 
analise e 

interpretacao (r) 

Emite 
regularmente os 

relatórios (0) 

Emite os 
relatórios sem 
periodicidade 

(3) 

Não emite os 
relatórios (5) 
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TABELA 5 – Dano Potencial Associado – Barragem do Córrego Bonsucesso 

Volume Total do 
Reservatório  para 

barragens  

Potencial de perdas de 
vidas humanas 

(t) 

Impacto ambiental 
(u) 

Impacto sócio-
econômico 

(v) 

Pequeno 
 < = 5hm³ 

(1) 

INEXISTENTE 
(Não existem pessoas 

permanentes/residentes 
ou 

temporárias/transitando 
na área a jusante da 

barragem) 
(0) 

SIGNIFICATIVO 
(quando a área afetada 

da barragem não 
representa área de 
interesse ambiental, 
áreas protegidas em 

legislação específica ou 
encontra-se totalmente 

descaracterizada de 
suas condições 

naturais) 
(3) 

INEXISTENTE 
(Quando não existem 

quaisquer instalações e 
servicos de navegacao 

na área afetada por 
acidente da barragem) 

(0) 

Médio  
 5 a 75hm³ 

(2) 

POUCO FREQUENTE 
(Não existem pessoas 

ocupando 
permanentemente a 

área a jusante da 
barragem, mas existe 
estrada vicinal de uso 

local.   
(4) 

MUITO SIGNIFICATIVO 
(quando a área afetada 
da barragem apresenta 

interesse ambiental 
relevante ou protegida 

em legislação 
específica) 

(5) 

BAIXO 
(quando existe pequena 

concentração de 
instalações residenciais 
e comerciais, agrícolas, 

industriais ou de 
infraestrutura  na área 
afetada da barragem) 

(4) 

Grande  
 75 a 200hm³ 

(3) 

FREQUENTE  
(Não existem pessoas 

ocupando 
permanentemente a 

área a jusante da 
barragem, mas existe 
rodovia municipal ou 

estadual ou federal ou 
outro local e/ou 

empreendimento de 
permanência eventual 

de pessoas que 
poderão ser atingidas. 

(8) 

- 

ALTO 
(quando existe grande 

concentração de  
instalações residenciais 
e comerciais, agrícolas, 

industriais, de 
infraestrutura e servicos 

de lazer e turismo na 
área afetada da 

barragem ou instalações 
portuárias ou servicos 

de navegacao) 
(8) 

Muito Grande  
>  200hm³ 

(5) 

EXISTENTE 
(Existem pessoas 

ocupando 
permanentemente a 

área a jusante da 
barragem, portanto, 

vidas humanas poderão 
ser atingidas.     

(12) 

- - 
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TABELA 6 – Classificação da Barragem do Córrego Bonsucesso - Resolução CNRH 143/2012 

CATEGORIA DE RISCO   Pontos 

1 Características Técnicas (CT) 15 

2 Estado de Conservação (EC) 1 

3 Plano de Segurança de Barragens (PS) 18 

PONTUAÇÃO TOTAL (CRI) = CT + EC + PS 34 

  
  
  

  
FAIXAS DE  

CLASSIFICAÇÃO 

CATEGORIA 
DE RISCO  

CRI 

ALTO > = 60 ou EC*=8 (*) 

MÉDIO     35 a 60 

BAIXO     < = 35 

(*) Pontuação (8) em qualquer coluna de Estado de Conservação (EC) implica 
automaticamente CATEGORIA DE RISCO ALTA   necessidade de 
providencias imediatas pelo responsavel da barragem. 

II.2 - DANO POTENCIAL ASSOCIADO Pontos 

    
DANO POTENCIAL ASSOCIADO (DPA) 

 
24 

  
  
  

  
FAIXAS DE  

CLASSIFICAÇÃO 

DANO 
POTENCIAL 
ASSOCIADO 

DPA 

ALTO > = 16 

MÉDIO    10 < DP < 16 

BAIXO     < = 10 

RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO:   

    CATEGORIA 
DE RISCO 

 BAIXO 

    DANO 
POTENCIAL 
ASSOCIADO 

ALTO  
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Em virtude da classificação de Categoria de Risco BAIXO e Dano Potencial 

Associado ALTO, a Barragem do Córrego Bonsucesso enquadra-se na CLASSE A 

da Matriz de Classificação - Anexo I da Resolução ANA 236/2017, fazendo 

necessária a elaboração de PSB com conteúdo completo, inclusive Plano de Ação 

de Emergência (PAE). 
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4.2  VOLUME II: Documentação Técnica 

 

Os principais desenhos elaborados na etapa dos Projetos Executivos da 

Barragem do Córrego Bonsucesso, estão relacionados a seguir e encontram-se no 

Anexo B. 

1. GC-100-DS-18145: Maciço - Planta; 

2. GC-100-DS-18146: Maciço - Seções Est.3+0,0 a Est. 4+0,0; 

3. GC-100-DS-18289: Maciço - Seções Est.4+10,0 a Est. 5+10,0; 

4. GC-100-DS-18290: Maciço - Seções Est6+0,0 a Est. 6+6,96 e Eixo; 

5. GC-100-DS-18292: Maciço - Drenagem Interna; 

6. GC-100-DS-18597: Instrumentação – Planta; 

7. GC-100-DS-18598: Instrumentação – Seções; 

8. GC-100-DS-18658 Vertedor de Emergência: Planta e Perfil; 

9. GC-100-DS-18659: Proteção das Encostas do Reservatório – Planta; 

10. GC-100-DS-18875: Drenagem Superficial – Planta; 

11. GC-100-DS-18876: Drenagem Superficial – Perfis; 

12. GC-100-DS-18877: Drenagem Superficial – Detalhes; 

13. GC-100-DS-20566: Calha do Vertedor de Emergência - Planta; 

14. GC-100-DS-20567: Calha do Vertedor de Emergência Seções;  

15. GC-100-DS-20658: Recuperação das Margens – Planta; 

16. GC-100-DS-20914: Canal de Emboque do Vertedor de Operação – 

Seções.  

 

Quanto ao processo de licenciamento ambiental, a Licença de Implantação 

(LI) foi obtida junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte 

(COMAM) por meio do Processo Administrativo n.º 01-091.273/08-94: Obras de 

Infraestrutura da Bacia do Córrego Bonsucesso – Programa DRENURBS, com 

validade até 13 de dezembro de 2021 (Certificado de Licença Ambiental n.º 0904/17 

– Anexo C). Destaca-se que não há um processo específico de licenciamento da 

Barragem, visto que a licença contempla toda a intervenção na Bacia Hidrográfica, 

cujas obras ainda não foram concluídas e a Licença de Operação ainda não foi 

solicitada. 
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4.3 PLANOS E PROCEDIMENTOS 

 

Em Belo Horizonte, a ações de Operação, Manutenção e de Monitoramento 

dos dispositivos de controle de cheias são de responsabilidade da Superintendência 

de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), por meio da Seção de Manutenção de 

Bacias de Detenção, conforme atribuições definidas pelo Decreto Municipal 15.320, 

art. 107 de 2013.  

Os Planos de Operação, Manutenção e de Monitoramento, a serem 

apresentados neste PSB, contemplam complementações, revisões, e atualizações 

do documento “Manual de Operação” elaborado em pela empresa DAM - 

Engenharia e Consultoria, datado de em setembro de 2010 (apresentado no Anexo 

D), com objetivo de adequar a documentação técnica da Barragem do Córrego 

Bonsucesso às recomendações e diretrizes preconizadas pela Política Nacional de 

Segurança de Barragens. 

 

4.3.1 Plano de Operação 

 

Segundo ANA (2016d), as atividades rotineiras de operação da Barragem do 

Córrego Bonsucesso devem contemplar inspeções periódicas no reservatório, na 

barragem, nos canais, nos dispositivos extravasores e nas bacias de amortecimento. 

 As principais atividades rotineiras de operação deverão contemplar: 

● Inspeção e acompanhamento visual do assoreamento do reservatório; 

● Inspeção e acompanhamento visual de processos erosivos ou 

instabilidades na área do reservatório; 

● Inspeção visual dos canais; 

● Inspeção visual das grades de proteção a montante da descarga 

operacional; 

● Inspeção visual dos dispositivos de drenagem superficial; 

● Inspeção visual dos extravasores; 

● Inspeção e acompanhamento visual de processos erosivos na área do 

reservatório; 

As informações deverão ser registradas nas Fichas de Inspeções 

apresentadas no Apêndice A - Modelo de Ficha de Inspeção Regular. 
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4.3.1.1 Regra de Operação dos Extravasores 

 

A vazão de projeto de projeto para concepção do extravasor operacional 

(galeria 2,0m x 2,5m) da Barragem foi definida para eventos com Tempo de Retorno 

(TR) igual a 50 anos e verificado para TR igual a 100 anos. O extravasor de 

emergência (canal retangular 15,0m x 4,0m) somente entrará em operação para 

eventos com TR superiores a 50 e 100 anos. O extravasor de emergência foi 

verificado para a Precipitação Máxima Provável (PMP). As capacidades e operações 

dos extravasores estão relacionadas à capacidade de armazenamento e à vazão 

efluente ao reservatório.  Apresenta-se, a seguir, a Tabela7, com Curva Cota 

Descarga para os extravasores. 

 

TABELA 7 - Curvas Chave do Sistema Extravasor 

 

Cota 

Descarga de 

Operação 

[m3/s] 

Descarga  de 

Emergência 

[m3/s] 

Descarga 

Total 

[m3/s] 

953,00 0,00 0,00 0 

953,35 0,00 0,00 0 

955,00 7,56 0,00 7,56 

957,00 18,17 0,00 18,17 

959,00 24,07 0,00 24,07 

961,00 28,78 0,00 28,78 

963,00 32,83 0,00 32,83 

965,00 36,43 15,12 51,55 

966,00 38,10 42,17 80,27 

966,60 39,07 61,98 101,05 

967,00 39,70 76,38 116,08 

968,00 41,24 115,92 157,16 

Fonte: Projetos da Barragem do Córrego Bonsucesso (Galvão Eng. e Pimenta de Ávila, 2009) 

O extravasor de emergência foi verificado para a Precipitação Máxima 

Provável (PMP), e os dados estão representados na TABELA 8, a seguir. 
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TABELA 8 - Sistema Extravasor (PMP) 

 

Vazão Afluente 

(m³/s) 

Vazão Defluente 

(m³/s) 

Elevação do 

NA Máximo (m) 

144,89 99,79 966,48 

Fonte: Projetos da Barragem do Córrego Bonsucesso (Galvão Eng. e Pimenta de Ávila, 2009) 

 

4.3.1.2 Regra de Operação do Reservatório 

O volume máximo operacional corresponde à cota máxima permitida para 

operações normais no reservatório. Níveis superiores ao nível máximo operacional 

(Nível Máximo Maximorum) podem ocorrer em situações extraordinárias: 

Precipitação Máxima Provável (PMP). Apresentam-se, na TABELA 9, os dados da 

curva cota-volume do reservatório da barragem do Córrego Bonsucesso. 

TABELA 9 - Curva Cota-Volume Reservatório da Barragem do Córrego Bonsucesso 

Elevação (m) Volume (10³ x m³) 

952,00 0,18 

955,00 2,27 

960,00 42,02 

965,00 172,91 

966,48 250,0* 

*Valor aproximado 

Fonte: Projetos da Barragem do Córrego Bonsucesso (Galvão Eng. e Pimenta de Ávila, 2009) 

 

4.3.1.3 Inspeções Rotineiras 

 

As inspeções rotineiras deverão ser realizadas para todos os elementos da 

barragem e do reservatório por meio da emissão das Fichas de Inspeções 

apresentadas APENDICE A - Modelo de Ficha de Inspeção Regular.  

As inspeções deverão realizadas em periodicidade semanal durante o período 

de seca (de abril a agosto) e diariamente durante o período chuvoso (de setembro a 

março). 



49 

 

 

Principais Conceitos de Anomalias (MI, 2002) 

 

Erosão: Desgaste sofrido no terreno, em geral de forma localizada, pela ação 

do escoamento da água de chuva, pela ação das ondas do reservatório, pela ação 

de animais que elegem caminhos preferenciais para descer o talude de montante, 

pela ação do vento (menos comum), ou outro agente externo à barragem. 

Escorregamento: Os escorregamentos podem ser superficiais ou profundos. 

No escorregamento superficial, partes mais superficiais do maciço, inclusive as 

pedras de enrocamento, que podem deslizar pelo talude de montante. Os 

escorregamentos profundos envolvem um volume maior do maciço, passando o 

círculo de escorregamento mais internamente na barragem. Os sinais iniciais de seu 

desenvolvimento são rachaduras e abatimentos no topo do maciço e posteriormente 

deslocamento (embarrigamento) no pé do maciço. 

Rachaduras/afundamento (laje de concreto): Quando uma porção do 

maciço se mover devido à perda de suporte, escorregamento ou erosões aparecem 

rachaduras e afundamentos nas lajes de concreto. 

Afundamentos e buracos: Quando aparecem depressões localizadas nos 

taludes. É possível que uma outra anomalia tenha precedido o afundamento, como 

erosão, por exemplo. 

Árvores e arbustos: Verificar a existência de vegetação nos taludes, bem 

como informar tipo, a densidade e o tamanho da vegetação.  

Erosão nos encontros das ombreiras: Quando do escoamento da água de 

chuva, principalmente, é possível o aparecimento de erosão no encontro da 

estrutura da barragem com as ombreiras.  

Drenagem Superficial quebrada ou obstruída: Quando da ação do 

escoamento superficial sobre os taludes, ou quando haja excesso de água para ser 

transportado pela canaleta pode aparecer deslocamento e quebra da canaleta, ou 

ainda, obstrução, pela erosão superficial e consequente acúmulo de material nas 

canaletas. Com as chuvas, podem ainda aparecer no coroamento da barragem, 

poças d’água que não conseguem escoar pelo sistema de drenagem. Durante o 

verão, estas poças secas são bem visíveis. Pode ocorrer, também, escoamento de 

água do coroamento diretamente para os taludes, não passando pelas canaletas. 

Este fato é de fácil identificação pela presença de caminhos preferenciais da água 
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do coroamento para os taludes. 

Formigueiros, cupinzeiros ou tocas de animais: Quando formigueiros e 

cupinzeiros aparecem nos taludes, são características as formas que estas 

infestações apresentam. As tocas de animais (menos comuns) devem ser 

identificadas. 

Sinais de movimento: Qualquer indicação de movimento nos taludes deve 

ser reportada na ficha de inspeção, tentando-se identificar suas causas.  

Falta de revestimento: A existência ou não do revestimento da crista da 

barragem e o seu estado de conservação, verificado na inspeção, são de muita 

importância para a conservação da barragem. 

Falha no revestimento: Erosões provocadas por falhas na drenagem, 

tráfego de veículos e animais, ação do vento, ou mesmo o desgaste pelo uso podem 

ocasionar falhas no revestimento do coroamento. 

Cavernas e buracos nas ombreiras: Verificar a existência de cavernas e 

buracos nas ombreiras, registrando a dimensão destas anomalias, a presença e 

intensidade de fluxos d’água; bem como a possibilidade do seu crescimento resultar 

em comunicação com o lago à montante. 

Sinais de fuga d’água ou áreas úmidas: É possível o aparecimento de 

umidade excessiva ou mesmo de fluxo de água no talude de jusante decorrente do 

mau funcionamento do sistema interno de drenagem da barragem, da presença de 

camadas de solos mais permeáveis no maciço ou mesmo de fuga d’água através de 

rachaduras. Este último é o que mais preocupa porque pode ser sinal de início de 

um processo de erosão interna (Piping). Deve-se tentar identificar o mecanismo que 

esteja ocasionando o fluxo de água e registrar no espaço destinado a comentários. 

 Carreamento de material na água dos drenos: A presença de solo ou 

mineral sendo carreado na água dos drenos pode sinalizar a ocorrência de mau 

funcionamento do sistema de drenagem ou o início de um processo de erosão 

interna (Piping). Não se deve minimizar a importância desta anomalia.  

Construções irregulares próximas ao rio: Algumas construções podem ser 

identificadas nesta situação. São edificações que certamente apresentam problemas 

quando o açude está sangrando, ou mesmo não podem permanecer ali por motivos 

legais. Fazer uso do espaço para comentários e, se possível, especificar para cada 

construção: o tipo, a área construída, a proximidade do leito do rio e da barragem, 
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de tal forma que fique caracterizada a posição do imóvel. 

Rachaduras ou trincas no concreto: A soleira pode apresentar rachaduras 

ou trincas no concreto. Especificar de forma detalhada a localização precisa da 

anomalia, bem como dimensões e orientação. 

 Ferragem do concreto exposta: Por meio de algum processo físico, 

principalmente, a ferragem do concreto pode ficar exposta. Especificar de forma 

detalhada tal exposição. 

Deterioração da superfície do concreto: Verificar qualquer alteração na 

superfície do concreto na estrutura vertente. Identificar local e grau de deterioração. 

Registrar.  

Descalçamento da estrutura: Por algum processo erosivo ou de fuga de 

material, pode haver descalçamento da estrutura de fixação da soleira. Indicar com 

precisão o local e a dimensão. 

Juntas danificadas: Por movimentos da estrutura ou por ação externa, é 

possível que as juntas sejam danificadas. Especificar o grau dos danos, sua 

localização etc.  

Sinais de deslocamentos das estruturas: Qualquer sinal de movimento da 

estrutura deverá ser reportado na ficha de inspeção. 

Ocorrência de buracos na soleira: Podem aparecer ao final do período de 

funcionamento buracos no concreto da estrutura vertente. Identificar posição, 

dimensões tais como diâmetro aproximado, profundidade etc. 

Assoreamento: O transporte de material para dentro do reservatório causa o 

seu assoreamento que, em geral, é verificado com precisão por meio levantamento 

topográfico do reservatório. Na inspeção informar se há algum vestígio ou 

informação a respeito. 

Desmoronamento das margens: Se as margens são muito íngremes, pode 

ocorrer algum tipo de desmoronamento. Verificar a existência real ou potencial de 

desmoronamento. 

Desmatamentos na área de proteção: Verificar se há algum tipo de 

desmatamento na área de proteção do reservatório. Especificar local e dimensão. 

Animais pastando: A presença de animal pastando na área do reservatório 

deve ser identificada. Especificar o tipo de animal, quantidade, frequência etc. 
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Códigos e Abreviações (MI, 2002) 

● Situação: 

NA - Este item Não é Aplicável: O item examinado não é pertinente 

à estrutura que está sendo inspecionada. 

NE - Anomalia Não Existente: Quando não existe nenhuma 

anomalia em relação ao item que esteja sendo examinado.  

PV - Anomalia constatada pela Primeira Vez: Quando da inspeção, 

aquela anomalia for constatada pela primeira vez, não havendo indicação de 

sua ocorrência nas inspeções anteriores. 

DS - Anomalia Desapareceu: Quando em uma inspeção, uma 

determinada anomalia verificada na inspeção anterior não mais esteja 

ocorrendo. 

DI - Anomalia Diminuiu: Quando em uma inspeção, uma 

determinada anomalia apresente-se com menor intensidade ou dimensão, 

em relação ao constatado na inspeção anterior, conforme pode ser verificado 

pela inspeção ou informado pela pessoa responsável pela barragem. 

PC - Anomalia Permaneceu Constante: Quando em uma inspeção, 

uma determinada anomalia apresente-se com igual intensidade ou a mesma 

dimensão, em relação ao constatado na inspeção anterior, conforme pode 

ser verificado pela inspeção ou informado pela pessoa responsável pela 

barragem.  

AU - Anomalia Aumentou: Quando em uma inspeção, uma 

determinada anomalia apresente-se com maior intensidade, ou dimensão, 

em relação ao constatado na inspeção anterior, capaz de ser percebida pela 

inspeção ou informada pela pessoa responsável pela barragem. 

NI - Este item Não foi Inspecionado: Quando um determinado 

aspecto da barragem deveria ser examinado e por motivos alheios à pessoa 

que esteja inspecionando a barragem, a inspeção não foi realizada.  

 

● Magnitude: 

I - Insignificante: Anomalia que pode simplesmente ser mantida sob 

observação pela própria equipe de monitoramento da barragem; 

P - Pequena: Anomalia que pode ser resolvida pela equipe de 
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monitoramento da barragem; 

M - Média: Anomalia que pode ser resolvida pela equipe local da 

barragem com envolvimento da equipe técnica da SUDECAP; 

G - Grande: Anomalia que só pode ser resolvida com apoio da equipe 

técnica da SUDECAP e/ou outros órgãos da administração municipal. 

 

● Nível de Perigo da Anomalia (NP): 

0 - não compromete a segurança da barragem, mas que pode ser 

entendida como descaso e má conservação. 

1 - não compromete a segurança da barragem em curto prazo, mas 

deve ser controlada e monitorada ao longo do tempo. 

2 - risco à segurança da barragem: devem ser tomadas providências 

imediatas para a eliminação do problema. 

3 - risco de ruptura, situação fora de controle. Deverão ser seguidas 

as diretrizes do PAE: Plano de Ação e Emergência. 

 

4.3.2 Plano de Manutenção  

 

Nesta parte do Plano de Segurança estão definidos os procedimentos 

relativos à manutenção da Barragem do Córrego Bonsucesso e orientações básicas 

para execução das ações e serviços, conforme o Apêndice B. 

A manutenção da Barragem do Córrego Bonsucesso é atribuição da 

SUDECAP e/ou de empresa por ela contratada, devendo ambos ter pleno 

conhecimento de todas as recomendações apresentadas neste documento. Essas 

instruções deverão ser seguidas em Situações Normais de Operação. Uma vez 

verificadas condições de risco, deverão ser seguidos os procedimentos contidos no 

Plano de Ação e Emergência - PAE. Todos os serviços necessários previstos para 

manutenção da Barragem do Córrego Bonsucesso deverão seguir as especificações 

técnicas apresentadas no Caderno de Encargos da SUDECAP (2016).  

A seguir serão apresentadas diretrizes para as principais rotinas dos serviços 

de manutenção, conforme ANA (2016a), MI (2002) e CBDB (2001). 

 



54 

 

 

4.3.2.1 Limpeza e Capina 

 

Além da vegetação prevista na concepção original da barragem é comum o 

aparecimento de vegetação nociva a determinadas áreas.  

Para ambas as situações deverão ser realizados os seguintes serviços: 

● Roça e conservação da vegetação rasteira implantada nas bermas das 

barragens de terra, nas margens dos vertedores e no interior da bacia; 

● Remoção total da vegetação nas áreas em torno da instrumentação instalada 

e em todos os trechos das trilhas de acesso aos equipamentos; 

● Remoção total da vegetação de coroamento da barragem, nas estradas de 

acesso e nos dispositivos de drenagem superficial; 

● Remoção das árvores e vegetação de médio e grande porte que surjam nos 

taludes da barragem; 

● Remoção total da vegetação que por ventura cresça na saída dos drenos de 

jusante, até que o escoamento d'água se processe livremente. 

● Remoção total da vegetação que por ventura cresça nos leitos, nas paredes e 

fundos de concreto, gabião ou pedra. 

 

4.3.2.2 Desassoreamento 

 

Os serviços de desassoreamento deverão ser realizados para 

restabelecimento dos níveis de operação normais do reservatório, dos canais e dos 

extravasores. 

A remoção do material poderá ser realizada mecânica ou manualmente, 

dependendo da quantidade de material a ser retirado e da sua localização. A 

disposição final do material deverá obedecer às recomendações ambientais e, caso 

seja necessário envio para local externo, que o mesmo seja realizado em Bota-Fora 

licenciado pelo órgão ambiental competente.  

 

4.3.2.3 Grade de Proteção 

 

A grade de proteção, instalada na entrada da galeria de descarga, tem como 

função a retenção de corpos flutuantes que possam obstruir o orifício, tais como: 
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vegetação, carcaça de animais, troncos e outros. 

 A limpeza e desobstrução da grade deverão ser executadas de maneira 

manual com o uso de carro de mão, ancinho e garfo. Para o acúmulo de troncos em 

grandes dimensões poderá ser feito o fracionamento dos mesmos através de 

motosserra. 

A conservação da grade consistirá na inspeção e correção de pontos de 

ferrugem através de raspagem, aplicação de pintura anti-corrosiva ou substituição 

dos perfis, caso necessário. 

 

4.3.2.4 Enrocamento de Pedras e Gabiões 

 

As estruturas com revestimento em pedras e gabiões deverão passar por 

manutenções para restabelecer suas condições originais.  

A remoção de vegetação deverá ser realizada por meio de roçadeira 

mecanizada, com o devido cuidado para não danificar as telas de proteções dos 

gabiões, ou manualmente. A substituição das pedras deverá ser manual, 

considerando os tamanhos e arranjos da concepção original. 

 

4.3.2.5 Tratamento das Erosões 

 

A seguir são apresentadas as principais técnicas de tratamento de erosões, 

segundo Magalhães (2001). 

 

Drenagem Superficial 

 

Consiste na implantação de dispositivos para controle e condução do 

escoamento da água com a implantação de canaletas, descidas d’água, caixas etc. 

 

Retaludamento 

 

Consiste na diminuição da inclinação do talude ou criação de bermas 

intermediárias para reduzir o peso de solo e a suavização de sua inclinação. Essa 

ação deverá ser realizada somente para os taludes da área do reservatório, não 
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sendo recomendada para as estruturas do maciço da barragem (taludes de jusante, 

de montante e ombreiras). As ações de retaludamento devem ser associadas às de 

drenagem superficial. 

 

Recomposição da Cobertura Vegetal 

 

O recobrimento vegetal das áreas degradadas irá contribuir para a 

estabilização geotécnica das ações de retaludamento, a drenagem superficial ou 

implantação de drenos subsuperficiais. Para essa intervenção, poderá ser previsto o 

plantio de grama, a execução de hidrossemadura ou o uso de biomantas. 

A hidrossemeadura consiste na projeção de uma mistura de água, fibras, 

sementes, fertilizantes, aditivos biológicos e adesivos. É aplicada hidraulicamente 

sob a superfície do terreno através de equipamento de aspersão apropriado. A 

hidrossemeadura deverá ser precedida de um microcoveamento da área e será 

realizada em todas as áreas onde for possível o acesso dos equipamentos de 

aspersão. Serão utilizadas fundamentalmente espécies gramíneas e forrageiras de 

hábito herbáceo para um recobrimento imediato e temporário do solo.  

As biomantas têm por objetivo proteger o solo nos períodos iniciais dos 

projetos de contenção da erosão em taludes, atuando antes da vegetação se 

estabelecer. São fabricadas industrialmente com fibras vegetais, como palhada 

agrícola ou fibra de coco, ou fibras sintéticas, sendo de maneira geral costuradas 

formando uma trama bastante resistente. 

 

4.3.2.6 Drenagem Interna  

 

Caso seja verificado aumento da vazão no sistema de drenagem interna 

aumenta da instabilidade da estrutura, deverá ser construído um dreno numa área 

maior que a área onde ocorre o vazamento. 

As atividades para construção do dreno são as seguintes orientações: 

 

Geometria  

 

O dreno deve cobrir toda a área com surgência d’água e úmida adjacente, 
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cobrindo assim toda região possível de ser submetida ao processo de “piping”. 

Dessa forma, qualquer partícula que seja carreada será retida no dreno, 

interrompendo o processo de carreamento que progride de montante para jusante. 

 

Materiais  

 

Os materiais para o dreno podem ser enrocamento ou brita 1 e manta 

geossintética, tipo Bidim. Sobre a camada de manta geotêxtil deve ser lançado o 

material granular grosso. Os possíveis fornecedores de pedra de mão devem ser 

previamente definidos e devem ser deixados estoques de mantas geotêxteis à 

disposição. 

 

Execução 

 

A construção do dreno deverá ser efetuada da seguinte forma: lançar a manta 

geotêxtil na área do vazamento com folga lateral de aproximadamente 2 metros, e 

sobre ela lançar uma camada de pelo menos 1 metro de altura de enrocamento ou 

brita 1. 

É importante ressaltar a necessidade de treinamentos das pessoas 

envolvidas, para garantir uma ação mais eficiente em situação de emergência. 

 

4.3.2.7 Estruturas de Concreto  

 

A seguir são apresentadas algumas das principais técnicas de reparos das 

patologias de estruturas segundo Helene (1992), a serem aplicadas nas estruturas 

de concreto que compõe a Barragem do Córrego Bonsucesso: vertedores, canais, 

caixas e dispositivos de drenagem. 

 

Tratamento Superficial 

 

Consistem em técnicas que visam o preparo do substrato para recuperação 

de um desgaste superficial para que o concreto recupere seu aspecto anterior.  

Nestas situações poderão ser utilizadas as seguintes técnicas: polimento, 
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apicoamento, lavagem com soluções ácidas, lavagem com soluções alcalinas e 

lavagem com jato de areia e de água. 

 

Reparo de fissuras 

Injeção 

Consiste em um método reparador que objetiva o preenchimento da fissura 

com material adequado de modo a reparar ao máximo a patologia. Deve-se atentar 

para o tipo de fissura á ser curada. As fissuras mortas são aquelas que não 

aumentam ou tem um aumento insignificante com o passar do tempo, não 

apresentam restrições quanto ao uso desta técnica. As fissuras vivas consistem 

naquelas em que suas dimensões variam durante o passar do tempo ou até mesmo 

diante de variações da temperatura, sendo assim para estas não é indicado que seja 

adotada a técnica de injeção, pois o concreto irá se romper de qualquer maneira em 

outro ponto ou no mesmo lugar. Na maioria das vezes que este método é aplicado, 

usam-se resinas epóxi, material no qual apresenta boa aderência, baixa viscosidade, 

boa resistência e que não sofre retração. 

Costura 

É um processo que se constitui na colocação de armaduras de aço chamadas 

grampos em fissuras que tem como finalidade agirem como pontes entre as duas 

partes do concreto separadas pela fissuração. A execução se dá primeiramente pela 

introdução dos grampos em furos previamente feitos, enchendo os espaços que 

sobram com epóxi ou argamassa. Os grampos devem ser dispostos com inclinações 

diferentes, de forma a não ficarem em linha, para que o esforço que for transmitido 

não seja exercido em um plano somente. 

 

Tratamento da Corrosão  

 

Deve-se retirar a região afetada pela corrosão, realizar uma limpeza nas 

armaduras com jato de areia ou escova metálica e preparar a superfície do concreto 

que irá receber a nova camada, umedecendo a mesma e procurando criar uma 

aderência por meio do apicoamento e uso de resinas, ou até mesmo utilizar 

chumbadores ancorados, servindo de união entre o concreto velho e novo. 
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Reforço Estrutural 

Os reforços das estruturas de concreto deverão ser objeto de 

estudos/soluções específicas conforme cada anomalia. 

 

4. 3. 3 Plano de Monitoramento 

 

4. 3. 3. 1 Monitoramento Hidrológico 

 

A PBH possui, desde 2011, um Sistema de Monitoramento Hidrológico 

próprio, que é composto por 42 estações, sendo 11 pluviométricas, 27 fluviométricas 

e 4 climatológicas. Os dados obtidos pelos sensores das estações são transmitidos, 

via sinal de celular, a cada 10 minutos, a um Banco de Dados Hidrológicos (BDH) 

para armazenamento e disponibilização das informações em forma de tabelas, 

gráficos e relatórios. Na Bacia do Bonsucesso, encontram-se instaladas as Estações 

Pluviométricas 29 e 31, conforme indicado na FIGURA18, apresentada a seguir, 

cujos dados poderão ser utilizados para o monitoramento hidrológico da Barragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 18- Locação das Estações de Monitoramento Hidrológico 
Fonte: Fonte: PBH, 2016 
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Para o monitoramento das vazões, recomenda-se a instalação de uma 

estação fluviométrica com medidor de nível na entrada dos vertedores operacional e 

de emergência, que deverá ser integrada à rede da PBH. Esses dados, também, 

poderão ser utilizados para calibração dos vertedores de operação e de emergência. 

 

4. 3. 3. 2  Monitoramento Geotécnico  

 

O monitoramento do maciço de terra da Barragem deverá ser realizado por 

meio da leitura dos instrumentos instalados, de forma a aferir as condições de 

estabilidade do maciço.  

No estudo de estabilidade realizado pela empresa DAM Engenharia, 

apresentado no Manual de Operação, de setembro de 2010 (Anexo D), foram 

estabelecidos os parâmetros geotécnicos para cada nível de operação da barragem 

(normal, alerta e emergência). 

As leituras dos instrumentos deverão ser realizadas em periodicidade mensal 

durante o período de seca (abril a agosto) e, semanalmente, durante o período 

chuvoso (setembro a março). Essas recomendações são compatíveis às diretrizes 

apresentadas pelo CBDB (2001). 

 

4.3.3.2.1 Piezômetros do Tipo Casagrande e Indicadores de Nível 

D’água 

 

Leitura 

O material necessário para a execução das leituras é composto por: 

● Indicador de Nível D’água Sonoro composto por: sonda acústica, cabo da 

sonda graduado em aço inoxidável de alta resistência à tração, não expansível 

de 10 mm de largura x 2 mm de espessura. A sonda deverá possuir fios duplos 

integrados para transmissão de corrente. O cabo de dois condutores serve para 

baixar a sonda e também para conectar a mesma à placa de circuito de saída. 

Funciona com bateria,  interruptor on-off, campainha, LED para ligar e sinal, 

cabo plano conectado à sonda, carretel com alça para facilitar o manuseio e 

transporte.  
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● Fichas de campo para anotação das leituras; 

● Prancheta. 

● A leitura destes instrumentos deverá obedecer à seguinte sequência de 

atividades: 

● Introduzir a ponteira do Indicador de NA ligado; 

● Parar de descer a ponteira no tubo quando o Indicador de NA emitir sinal 

sonoro e luminoso; 

● Ler na boca do tubo de leitura o comprimento do cabo elétrico introduzido no 

tubo; 

● Desligar o aparelho; 

● Anotar o nº do instrumento, a elevação da boca do tubo de leitura e o 

comprimento do cabo elétrico da boca do tubo até o nível d'água; 

● Comparar a leitura com as anteriores para eliminar a possibilidade de erro 

grosseiro. 

Análise de Funcionamento  

A análise dos piezômetros e medidores de nível será realizada por meio de 

Ensaios de Equalização (HVORSLEV, 1951) e terá por finalidade verificar o estado 

dos instrumentos quanto à existência de obstruções, deficiências na execução do 

bulbo drenante ou colmatação da célula durante o processo executivo. Recomenda-

se que essa avaliação seja realizada anualmente, antes do início do período 

chuvoso. 

Procedimentos para Execução do Ensaio 

● Executar a leitura inicial (Li) do nível d’água no interior do tubo de leituras; 

● Aplicar o acréscimo máximo de carga hidráulica ΔHo, preenchendo-se total ou 

parcialmente o tubo de leituras, pela injeção d’água por gravidade 

(aproximadamente 10 litros); 

● Fazer rapidamente a leitura Lo que corresponderá ao acréscimo ΔHo = Li – Lo 

no tempo t=0;  

● Executar leituras crescentes (L) dos níveis d’água em queda, no interior do 

tubo de leituras, correspondentes aos acréscimos ΔH = Li; 
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● Estas leituras deverão ser executadas após 30s, 1, 2, 4, 8, 15, 30 min., 1, 2, 

4, 8 horas, do início dos ensaios: 

● Poderão ser interrompidas antes se ocorrer ΔH / ΔHo < 0,10; 

● Se após 8 horas não ocorrer ΔH / ΔHo < 0,10 fazer leitura após 24 horas do 

início do ensaio; 

● No caso de medidores instalados no sistema de drenagem da barragem a 

dissipação do acréscimo de carga ΔHo deverá ser extremamente rápida, da 

ordem de poucos minutos; 

● No caso de instrumentos instalados acima da linha freática injetar maior 

volume de água visando saturar o solo em torno do bulbo drenante. 

Parâmetro Obtido a partir dos Ensaios 

A partir de um gráfico ΔH/ΔHo (escala logarítmica) x tempo, (escala normal) 

correspondente ao ensaio de um instrumento, obtém-se o tempo de retardo básico 

(T). 

No gráfico mencionado, é o tempo correspondente à: 
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Ou seja, o tempo necessário para que ocorra a percentagem de equalização 

de 63% do excesso de carga inicial ΔHo aplicado. 

Quando o gráfico não for retilíneo tem-se:  
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Sendo 1H , 2H  = excessos de cargas hidráulicas nos tempos t1 e t2 no trecho 

aproximadamente retilíneo da extremidade final do gráfico. 

Para determinado material, e instrumentos com tubos de leitura de mesmo 

diâmetro, os medidores de nível d’água com maior L/D (e maior F) terão menor T e 

assim menor tempo de resposta (t) em relação aos piezômetros. 
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Cálculo dos Coeficientes de Permeabilidade e Tempo de Resposta 

 

Coeficiente de Permeabilidade: 

Os coeficientes de permeabilidade (k) podem ser calculados considerando: 

 

‾ Solo isotrópico com extensão infinita; 

‾ Solo incompressível (não ocorrência de adensamento ou expansão); 

‾ Água e tubos de leitura incompressíveis; 

‾ Validade da lei de Darcy; 

‾ Não ocorrência de variação do nível piezométrico do solo nas 

proximidades da célula durante a aplicação dos excessos de carga 

ΔH nos ensaios. 
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Pela fórmula 3, tem-se: 

OV  = volume (cm³) que se escoa através do bulbo drenante do piezômetro 

(ensaios de dissipação) para que haja equalização entre a pressão no interior da 

célula (devido a aplicação do acréscimo de carga ΔHo) e a pressão neutra externa à 

célula; 

²)(cmA  é a área do tubo de leituras; 

F  é o  fator de forma (cm) que depende da forma, dimensões, tipo da 

superfície de drenagem do bulbo e seu posicionamento em relação a eventual 

camada impermeável. 

Para cavidades drenantes cilíndricas em solos homogêneos: 
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Onde, L e D são a altura e o diâmetro do bulbo drenante. 
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Estimando-se a relação kh/kv, calcula-se o fator kv

kh
m =

  )5( ,  

pelo qual será dividido a dimensão D da fórmula de F obtendo-se: 

m

D
D =

.  )6(  

A partir de D e L calcula-se F  e k (médio) = 
kvkh

TF

A
.=

  )7(  

 

e assim obtém-se kh e kv. Quando há variação do nível piezométrico durante o 

ensaio. Neste caso, as leituras serão feitas em iguais intervalos de tempo para se 

estimar ΔHo. 

 

Tempo de Resposta (t): 

Sendo a percentagem de equalização (E) dada pela fórmula: 

T
t

e
Ho

H
E −=




−= 11   )8(  

 

em que (t) é o tempo de resposta correspondente a determinada percentagem de 

equalização, tem-se os dados apresentados na TABELA 10. 

 

TABELA 10 - Valores de Referências: Equalização x Tempo de Resposta 

 

t / T E t 

1,0 0,63 t63% = T 

2,3 0,90 t90% = 2,3T 

3,0 0,95 t95% = 3,0 T 

4,6 0,99 t99% = 4,6T 

 

Em relação ao Coeficiente de Permeabilidade, salienta-se que, para cada 

instrumento deverão ser comparados os coeficientes de permeabilidade calculados 

a partir dos ensaios de equalização (ke), com aqueles calculados à partir das 

sondagens (ksd) para instalação. Se em um instrumento, a razão ke / ksd < 0,1, 

deverá se tentar melhorar seu estado de funcionamento através de injeção de ar / 
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água, sobre pressão, e, posteriormente (48 horas), executar novo ensaio de 

equalização. 

O tempo de retardo básico T = A/F (9), ke e o tempo de resposta de 

determinado piezômetro, ou medidor (A e F constantes em cada caso), deverão 

crescer linearmente, com eventual redução do coeficiente de permeabilidade 

(redução decorrente de deficiências que ocorrerem durante a instalação dos 

instrumentos). A partir dos tempos de resposta, t95% = 3,0T, por exemplo, deve-se 

avaliar a eficácia dos instrumentos em acusar alterações de níveis piezométricos ou 

linha freática. Ou seja, se os instrumentos “como instalados” estão adequados as 

finalidades a que se destinam, considerando-se as periodicidades de leituras 

previstas. 

 

4.3.3.2.2 Marcos Superficiais de Deformação  

 

A leitura destes instrumentos deverá obedecer à seguinte sequência de 

atividades: 

● Estabelecer um benchmark (referência de leitura anterior); 

● Realizar a leitura do pino de referência na superfície do marco; 

● Anotar o número do marco superficial e a elevação do mesmo; 

● Comparar esta leitura com as anteriores, para eliminar qualquer 

possibilidade de erro grosseiro. 

● O material necessário para a execução das leituras é composto por: 

● Teodolito; 

● Tripé para teodolito; 

● Fichas de campo para anotação das leituras; 

● Prancheta.  

 

4.3.3.2.3 Medidor de Vazão  

 

A leitura deste instrumento deverá obedecer à seguinte sequência de 

atividades: 

● Realizar a limpeza da câmara do medidor de vazão; 

● Realizar a leitura da lâmina d’água na seção contraída do medidor de vazão; 
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● Anotar a leitura da régua na ficha; 

● Comparar esta leitura com as anteriores, para eliminar qualquer possibilidade 

de erro grosseiro. 

●  

● O material necessário para a execução das leituras é composto por: 

● Fichas de campo para anotação das leituras; 

● Prancheta. 

A vazão de percolação, Q (m3/s), será obtida pela Equação 10: 

nHkQ =  )10(   , sendo K e n constantes que dependem das dimensões e 

especificações do vertedor utilizado.  

Para o vertedor triangular l instalada no medidor de vazões da barragem do 

Córrego Bonsucesso, a Equação 11 deverá ser utilizada para cálculo das vazões: 

2

5

4,1 HQ =  )11(  

 

4.3.3.3 Monitoramento Geodésico 

 

O monitoramento geodésico será realizado com auxílio de estação total de 

alta precisão, na qual serão determinados os recalques e deslocamentos 

horizontais, dos pinos superficiais instalados na crista da barragem. As leituras 

deverão ser realizadas em periodicidade mensal durante o período de seca (abril a 

agosto) e, semanalmente, durante o período chuvoso (setembro a março). 

Os níveis de alerta e emergência indicados nas Fichas de Monitoramento, e 

apresentados no Apêndice C, foram definidos a partir dos resultados da Análise de 

Estabilidade Geotécnica realizada peara a Barragem do Córrego Bonsucesso e 

aparentadas no Manual de Operação (Anexo D). 
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4.3.4 Relatório de Operação, Manutenção e Instrumentação 

 

Este documento deverá ser emitido mensalmente para a Barragem do 

Córrego do Bonsucesso, contendo no mínimo os seguintes elementos:  

1. Apresentação Geral;  

2. Principais Ocorrências no Período (Chuvas, Invasões, Depredações, 

Incêndios, etc.);  

3. Diagnóstico da Operação (Funcionamento das Estruturas e Dispositivos, 

com base na análise das Fichas de Inspeções e das Fichas de Leitura da 

Instrumentação); 

4. Descrição das atividades de manutenção executadas nas situações 

normais de operação (o que foi feito, quando foi feito e o porquê foi feito); 

5. Descrição das atividades de manutenções corretivas (o que foi feito, 

quando foi feito e o porquê foi feito); 

6. Situações de Emergência (caso tenha havido: o que foi feito, quando foi 

feito e o porquê foi feito); 

7. Conclusão (descrição do nível de segurança da barragem). 
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4.4 VOLUME III: REGISTROS E CONTROLES 

 

Até a emissão deste trabalho, os registros e controles de operação e 

manutenção da Barragem do Córrego Bonsucesso estavam documentados nos 

relatórios mensais emitidos pela Seção de Manutenção de Bacias de Detenção da 

SUDECAP. No Anexo A encontram-se os Relatórios Fotográficos, com registro e 

descrição dos serviços de manutenção realizados na Barragem do Córrego 

Bonsucesso nos últimos anos. 

Nos registros consultados e em levantamentos realizados com as equipes 

que realizam as ações de manutenção, o extravasor de emergência da Barragem 

nunca entrou em operação desde a sua construção, em 2011, indicando que, desde 

o início, a estrutura operou em condições normais de funcionamento. 

Basicamente estão registradas as ações de manutenções corretivas e 

algumas poucas preventivas que foram realizadas e programadas a partir de 

avaliações de campo da equipe técnica da SUDECAP e da empresa contratada para 

executar os serviços de manutenção.  
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4.5 VOLUME V: REVISÕES PERIÓDICAS 

Segundo a seção II da Resolução ANA nº 236/2010, o Plano de Segurança da 

Barragem do Córrego Bonsucesso, enquadrada na Classe A, deverá de ser revisado 

periodicamente a cada 5 (cinco) anos. 

Segundo ANA (2016c), a revisão periódica de segurança da barragem deve 

ser conduzida por equipe multidisciplinar, com competência nas diversas áreas que 

envolvem a segurança da barragem, designadamente, hidrologia, hidráulica, 

geologia e geotecnia. A equipe deverá ser externa ao empreendedor, contratada 

para este fim, composta por no mínimo: 

● 01 Engenheiro Geotécnico; 

● 01 Engenheiro Hidráulico; 

● 01 Topógrafo; 

● 01 Inspetor de campo. 
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4.6 VOLUME IV: PLANO DE AÇÃO E EMERGÊNCIA (PAE) 

 

4.6.1 Objetivos do PAE 

 

Conforme ANA (2016d), o Plano de Ação e Emergência (PAE) tem como 

objetivo definir e detalhar os critérios para caracterização das situações de risco, 

estabelecendo medidas e procedimentos a serem adotados nestas situações. 

O PAE indicará ações preventivas, corretivas, emergenciais, de controle, de 

combate e de contingenciamento para incidentes em toda área de influência da 

barragem, desde o reservatório até a área de Jusante da barragem e correlacionar 

tais atividades a cada um dos atores responsáveis. 

 

4.6.2 Definição da Área de Atuação do PAE 

 

A área de aplicação do PAE extrapola o barramento, incluindo a área a 

jusante que tem interferências com a estrutura, denominada Zona de 

Autossalvamento (ZAS). Segundo ANA (2016d) a Zona de Autossalvamento 

corresponde à área a jusante da barragem, onde se considera não haver tempo 

suficiente para uma intervenção das autoridades competentes em caso de acidente, 

podendo-se adotar a menor das seguintes distâncias: 10 km ou a distância que 

corresponda a um tempo de chegada da onda de inundação (tempo de pico) igual a 

30 minutos.  

Contudo, esses critérios não possibilitam uma delimitação adequada da área 

de influência de barragens implantadas em centros urbanos, nos quais as ondas de 

cheias possuem tempos de pico muito curtos e, no caso de Belo Horizonte podem 

ser inferiores a 10 minutos. 

Como não foram identificadas, na bibliografia técnica ou da legislação 

pesquisada, diretrizes específicas para definição da Zona de Autossalvamento (ZAS) 

para Barragens de Detenção de Cheias em Áreas Urbanas, recomenda-se, como 

premissa para definição da ZAS da Barragem do Córrego Bonsucesso, o 

mapeamento da área de inundação a jusante da barragem, considerando o cenário 

de ruptura do barramento. Essa premissa vai de encontro às prerrogativas da 

Deliberação Normativa COPAM-MG nº 87/ 2005: 
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Art. 4º Item I - Barragens com reservatórios de água para suprimento ou 
aproveitamento energético, localizadas em empreendimentos industriais ou 
de mineração: A área a jusante da barragem deve ser definida por estudos 
hidrológicos que devem ser elaborados por responsáveis técnicos 
devidamente identificados, com respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART.(COPAM-MG, 2005, 9 p.) 
 

As barragens de detenção de cheias de Belo Horizonte, além de estarem 

normalmente inseridas em regiões densamente povoadas, não garantem a 

eliminação de todos os riscos de inundações. Em situações de precipitações 

superiores às consideradas nos projetos, ou em caso de ruptura da barragem, a 

região estará sujeita alagamentos. Assim, faz-se necessário conhecer a amplitude 

dessas situações extremas na Área de Jusante da Barragem. 

 

4.6.3 Simulação de Ruptura  

 

Para delimitação da ZAS da Barragem do Córrego Bonsucesso recomenda-se 

que seja desenvolvido um modelo hidrodinâmico unidimensional, considerando 

cenários de situação de ruptura do barramento. Wahl (2004) preconiza que dois 

principais objetivos na análise de rompimento de barragens são a previsão da onda 

de cheia da ruptura e a sua propagação hidráulica ao longo do vale a jusante da 

barragem, a fim de determinar as consequências do rompimento e quantificar os 

danos nas áreas atingidas. 

Neste trabalho não será realizada a simulação da ruptura da Barragem. 

Contudo, serão apresentadas diretrizes para subsidiar o desenvolvimento deste 

estudo. 

 

4.6.3.1 Diretrizes para o Modelo Hidráulico  

 

Para análise da propagação da onda de cheia da simulação do rompimento 

da Barragem do Córrego Bonsucesso, recomenda-se a aplicação de um modelo 

hidráulico computacional de fundamentação matemática unidimensional.  

Segundo Morris & Galland (2000), modelos hidrodinâmicos unidimensionais 

podem ser considerados bastante indicados para avaliar os efeitos da ruptura de 

barragens, pois apesar de possuírem uma interface mais simples de utilização, 

apresentam boa precisão de resultados.  
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O escoamento unidimensional, governado pelas leis de conservação da 

massa, do momento e da energia, conforma-se em um sistema de equações 

diferenciais parciais, usualmente conhecido como equações de “Saint Venant”.  

Segundo Uemura (2009), dentre os modelos existentes que simulam 

escoamentos nos regimes permanente e não permanente, podem-se citar 

internacionalmente o modelo FLDWAVE do NWS, DAMBRK do Boss International e 

o HEC-RAS USACE; e nacionalmente o Cliv Plus do FCTH. 

Em virtude da boa interface com o usuário e por se tratar de software gratuito, 

o HEC-RAS tem sido amplamente utilizado na simulação de rupturas de barragem 

na atualidade e poderá ser utilizado na simulação de ruptura da Barragem do 

Córrego Bonsucesso. 

Recomenda-se que o trecho do Córrego Bonsucesso a ser inserido no 

modelo seja aquele compreendido a jusante da Bacia de Detenção até a travessia 

do Anel Rodoviário, com uma extensão aproximada de 3 Km. Essa premissa foi 

proposta considerando a hipótese de que a onda de ruptura será amortecida em 

virtude da existência do controle hidráulico imposto pelo Bueiro do Anel Rodoviário e 

do aterro existente. Tal hipótese deverá ser a ser verificada após as simulações.Este 

trecho contempla o escopo das intervenções do Tratamento de Fundo de Vale do 

Córrego Bonsucesso do Programa DRENURBS, com intervenções nas margens e 

fundo do córrego, cuja geometria deverá ser inserida no modelo. 

 

4.6.3.2 Modelo Computacional 

 

A avaliação da propagação da onda de cheia proveniente da ruptura 

hipotética de uma barragem pressupõe o conhecimento das características 

esperadas para a mesma. Contudo, a geração do respectivo hidrograma está 

explicitamente ligada à formação da brecha. 

Wahl (1998) publicou, por meio do “Dam Safety Office”, uma revisão 

bibliográfica agrupando inúmeros autores que propuseram equações e ajustes para 

obtenção dos parâmetros de modelagem de brechas (“Prediction of Embankment 

Dam Breach Parameters”). Wahl (2004) observou que dentre as equações empíricas 

analisadas, aquelas que produziram menores desvios foram propostas por Froelich 

em 1995. 
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O software HEC-RAS propõe uma relação entre o intervalo de tempo 

transcorrido entre a abertura da brecha e o percentual de sua formação 

correspondente a esse intervalo. Essa relação parte da premissa de que no início do 

processo de abertura da brecha, o maciço da barragem fornece maior resistência à 

erosão e o fenômeno de transporte de sedimentos é menos intenso. Na medida em 

que a brecha se desenvolve, seu processo de abertura é intensificado pelo aumento 

das velocidades do fluxo descarregado por ela, que apresenta alto potencial de 

carreamento de sólidos. Enfim, próximo ao final da ruptura, quando do esvaziamento 

do reservatório, as velocidades afluentes à brecha são reduzidas assim como a 

carga hidráulica sobre ela. Essas reduções desaceleram o processo de abertura, 

tendendo a um estado de equilíbrio entre as tensões de arraste do escoamento e as 

tensões de resistência da superfície da brecha (USACE, 2008). 

A situação de propagação de ondas deverá ser modelada em regime de 

escoamento não-permanente e a perda de carga inerente à resistência ao 

escoamento é computada pela equação de Manning. Os coeficientes de Manning 

deverão vinculados às seções transversais e aos revestimentos associados. 

A barragem de contenção de cheias que compõe o sistema deverá ser 

incorporada ao modelo hidráulico a fim de (i) representar os efeitos de 

amortecimento e controle do escoamento e (ii) propiciar a geração da onda de cheia 

proveniente de uma ruptura hipotética de sua estrutura.  

O layout do eixo da barragem deverá ser representado no modelo da seguinte 

forma:  

● O reservatório representado pelas seções transversais locadas no próprio 

corpo da barragem;  

● Definindo o trecho de maior altura do maciço considerado crítico para a 

locação da brecha a ser formada durante a ruptura hipotética.  

 

4.6.3.3 Hidrogramas e Mapa de Inundação 

 

Um dos principais efeitos observados na propagação de uma onda de cheia é 

o amortecimento do hidrograma. Esse amortecimento, evidenciado pelo abatimento 

do pico do hidrograma, é causado por uma série de fatores externos (rugosidade do 

terreno) e internos (turbulência da massa líquida) responsáveis pela dissipação 
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gradual da energia da onda inicial.  

A partir da propagação da onda de cheia através do HEC-RAS será possível 

notar a evolução do nível de água nos perfis do terreno, apresentado nas seções 

transversais ao curso d’água da saída do software para se verificarem os efeitos 

dessa variação de nível conjugada com o tempo.  

A partir da avaliação das cotas no NA máximo nas seções de escoamento 

para a cheia de ruptura, poderá ser elaborado o mapa  de inundação, que 

conformará a Zona de Autossalvamento (ZA) da Barragem do Córrego Bonsucesso. 

 

4.6.4 Caracterização da Zona de Autossalvamento 

 

Para auxiliar as ações de emergência definidas no PAE da Barragem do 

Córrego Bonsucesso, deverá ser realizada uma completa caracterização da ZAS. 

Recomenda-se que sejam levantadas informações quanto às seguintes 

temáticas:  

● Ocupação: avaliação do número e tipo de imóveis inseridos na ZAS para 

estimativa de pessoas na área, considerando ainda o perfil sócio-econômico e 

condições de resiliência; 

● Equipamentos de Usos Coletivos: avaliação do número, tipos e 

funcionamento de equipamentos inseridos na ZAS; 

● Sistema Viário e Transporte Coletivo: avaliação das condições de mobilidade 

para definição das rotas de fuga para pedestres e veículos. 

 

4.6.5 Situações de Emergência 

 

Para efeitos do PAE, será considerada Emergência é toda situação gerada 

por acidente ou incidente que provoque alteração na operação normal da barragem, 

podendo causar danos às pessoas, ao patrimônio e ao meio ambiente.  

 

4.6.5.1 Principais Conceitos 

 

Para efeito do Plano de Ação e Emergência serão empregados os seguintes 
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conceitos para as situações críticas de funcionamento da barragem:  

 

Enchentes: Situação associada a cheias extremas que excedam a capacidade de 

descarga operacional, com acionamento do vertedor de emergência, o que irá 

ocasionar o transbordamento do córrego e inundação das áreas adjacentes.  

As ações para a situação de enchentes não serão incorporadas neste PAE, 

uma vez que já existem procedimentos para situações de inundações definidos 

periodicamente pela Prefeitura de Belo Horizonte antes de cada período chuvoso. 

 

Pré-ruptura da Barragem: Situações de Emergência que caracterizam o cenário de 

pré-ruptura da barragem. Segundo Eletrobrás (2003), barragens podem romper por 

diversas causas, sendo as mais comuns: 

● Problemas de Estabilidade: rompimento de uma das faces da barragem; 

ruptura da fundação e galgamento; 

● Problemas de Drenagem Interna: Liquefação ou Piping. 

 

4.6.5.2 Classificação dos Incidentes 

Segundo ANA (2016d), as condições de funcionamento das barragens  

podem ser classificadas quanto ao nível de resposta esperado e ao nível do 

comprometimento da segurança da estrutura, conforme apresentado no QUADRO 6, 

a seguir, e a definição do nível de resposta, em função do tipo de ocorrência , de 

acordo com o QUADRO 7. 
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QUADRO 6 - Classificação das Situações  
 

Nível de 

Resposta 
Situação 

Verde 

 (Normal) 

Incidente declarado com as seguintes características: 

i) a situação prevista, mas estável ou que se desenvolvem muito 

lentamente no tempo; 

ii) a situação não prevista, que pode ser controlada pelo empreendedor 

mas não apresenta consequências nocivas no vale a jusante; 

iii) a situação não prevista, que pode ser controlada pelo empreendedor 

com a realização de estudos prévios para a tomada de decisão, mas sem 

consequências nocivas no vale a jusante. 

Amarelo 

(Atenção) 

Incidente que impõem um estado de atenção na barragem e/ou no vale a 

jusante. As características principais são: 

i) a situação não prevista, mas que tende a progredir lentamente e 

permite a realização de estudos para apoio à tomada de decisão; 

ii) situação não prevista, mas que há possibilidade de controle, desde que 

haja assistência especial de entidades externas em médio prazo; 

iii) situação prevista, cujos procedimentos adotados não solucionaram os 

problemas e existe a possibilidade da situação se agravar e de se 

desenvolverem efeitos perigosos no vale à jusante. 

Laranja  

(Alerta) 

Incidente que impõem um estado de alerta geral na barragem. As 

características principais deste nível de resposta são: 

i) situação que tende a progredir rapidamente, podendo não existir tempo 

disponível para a realização de estudos para apoio a tomada de decisão; 

ii) admite-se não ser possível controlar o acidente, tornando-se 

indispensável a intervenção de entidades externas; 

iii) existe a possibilidade de a situação se agravar com a ocorrência de 

consequências muito graves no vale a jusante; 

Vermelho 

(Emergencial) 

Situação de ruptura inevitável da barragem. 

Fonte: ANA,2016d. (Adaptado)
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QUADRO 7 - Definição do Nível de Resposta em Função do Tipo de Ocorrência  

Ocorrência Excepcional Cenários possíveis Nível de resposta 

Cheias 

Aumento excessivo do nível de água no reservatório; Verde 

Acionamento do Operador de Emergência; 
 

Laranja 

Galgamento; 
Laranja/ Vermelho 

 

Falha dos Órgãos Extravasores 
 

Obstrução ou Redução da Capacidade do Extravasor Operacional; 
Verde 

 

Falha do Extravasor de Emergência; 
Laranja/ Vermelho 

 

Galgamento. 
Laranja/ Vermelho 

 

Falha dos sistemas de notificação/ alerta ou Falha da 
instrumentação 

Impossibilidade de notificação/ alerta; 

Verde/ Amarelo 
(Período de Seca) 

 

Laranja/ Vermelho 
(Período de Chuvas) 

Dificuldades em avaliar a situação da barragem; 
Problemas com a instrumentação; 
 

Verde/ Amarelo (Período 
de Seca) 

 

Laranja/ Vermelho 
(Período de Chuvas) 

Anomalias Estruturais no Corpo da Barragem e 
Estruturas 

Fendilhação, Infiltrações no corpo da barragem e fundação; 
Ressurgências no talude de jusante ou na inserção da barragem na fundação. 
 

Laranja/ Vermelho 

Movimentações horizontais/ verticais do maciço ou das juntas das estruturas; 
 
 

Laranja/ Vermelho 
(Ver limites da 

instrumentação) 

Problemas no sistema de drenagem interna. 
Laranja/ Vermelho 

(Ver limites da 
instrumentação) 

Deslizamentos de Taludes ou Encostas 

Geração de ondas anormais a montante (sem galgamento); Amarelo 

Galgamento. Laranja/ Vermelho 

Derrames de substâncias perigosas ou descarga de 
materiais poluentes 

Alteração da qualidade da água; 
Poluição do ar ou do solo. 

Verde 
 

Incêndios Florestais 

Possibilidade de danos que podem afetar a funcionalidade da barragem; 
Verde 

 

Possibilidade danos que podem de afetar a segurança da barragem. Amarelo 

   Fonte: ANA, 2016b (Adaptado)
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4.6.6 Notificação das Emergências 

 

Caberá à SUDECAP, responsável pela manutenção e operação da Barragem 

do Córrego Bonsucesso, comunicar imediatamente ao Coordenador do PAE, a 

ocorrência das situações de emergência e qual o nível de resposta esperado. 

A comunicação deverá ser realizada preferencialmente por telefone, mídias 

sociais e e-mail. A SUDECAP e a empresa por ela contratada para execução da 

manutenção, operação e segurança da Barragem deverão manter cadastro 

atualizado com as referências de contato a serem utilizadas nas situações de 

emergência (telefone, e-mail, mídias sociais, etc.). 

A estratégia de atuação empregada em cada incidente deverá considerar, 

além das condições específicas do momento, os seguintes aspectos: 

● Relação dos participantes do plano; 

● Árvore de tomada de decisão, estando previstos relatórios específicos para a 

mídia, durante a resposta ao incidente; 

● Sistema de comunicação do plano; 

● Estrutura de coordenação de resposta ao incidente; 

● Recursos mínimos colocados à disposição do plano; 

● Cenários de possíveis emergências; 

● Mapa de situações de risco das áreas de entorno e jusante do barramento, 

onde constam, entre outros, as áreas de proteção prioritárias. 

Identificada a situação de emergência, a sequência das notificações deverá 

seguir o fluxograma da FIGURA 19, apresentada a seguir. 
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FIGURA 19 – Fluxograma para Notificação das Emergências 

Fonte: ANA, 2016d (Adaptado) 
 

A Empresa de transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS é o 

órgão municipal responsável pelo planejamento da mobilidade urbana, pela gestão 

do transporte coletivo municipal, além do trânsito e sistema viário, incluindo a 

implantação e manutenção da sinalização e a operação do estacionamento rotativo. 

A Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL) é a 

empresa pública responsável pela implementação da Política Municipal de 

Habitação Popular e pelas ações e intervenções de urbanização em vilas e favelas 

do município. 

Secretaria de Administração Regional Municipal do Barreiro é uma estrutura 

que tem como objetivo a descentralização da gestão dos serviços públicos 

municipais para 9 regionais de Belo Horizonte. 

Os Núcleos de Alerta de Chuvas (NAC) são formado por comissões de 

moradores e pessoas que residem ou trabalham em áreas com risco de inundação 

coordenados desde 2015 pela Urbel, tendo sido criados em 2009 pela SUDECAP. 

Atualmente a capital conta com 43 núcleos, que mobilizam mais de 400 voluntários, 
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Companhia 

Urbanizadora e de 

Habitação - URBEL 

dentre eles o NAC Bonsucesso. O objetivo deste grupo é monitorar e orientar 

famílias que se encontram nestas áreas em caso de chuvas fortes. 

 

4.6.6 Responsáveis pelo Plano de Ação e Emergência 

 

A seguir é apresentada, FIGURA 20, a estrutura organizacional dos 

responsáveis pelo PAE da Barragem do Córrego Bonsucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20 – Estrutura Organizacional 

 

Cada um dos componentes do organograma deverá indicar um representante, 

para compor a Central de Comando do PAE da Barragem do Córrego 

Bonsucesso, subordinados ao Coordenador Geral e, que serão responsáveis por 

gerenciar as ações a atribuídas aos seus órgãos de origem. 
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4.6.6.1 Atribuições da Coordenação 

 

Coordenadoria da Defesa Civil Municipal - COMDEC 

● Indicar Coordenador Geral; 

● Declarar Situação de Emergência; 

● Coordenar o planejamento das ações de resposta; 

● Convocar os parceiros para participar do plano; 

● Colocar de sobreaviso os órgãos de apoio técnico do Município e, se 

necessário, do Estado; 

● Pedir que cada parceiro apresente seu plano de emergência individual; 

● Determinar e coordenar, se necessário, os trabalhos de evacuação da 

população; 

● Promover treinamento dos responsáveis pelo PAE e de terceiros; 

● Realizar exercícios simulados; 

● Promover encontros com a presença de autoridades e parceiros. 

O coordenador do Plano de Emergência deverá deflagrá-lo sempre que 

houver comunicado do empreendedor de um Estado de Alerta (laranja) e que as 

ações tomadas não foram suficientes para gerenciar a situação. 

 

4.6.6.2 Atribuições do Grupo de Atuação Direta 

 

A coordenação do PAE deverá manter, permanentemente, uma brigada 

devidamente treinada, denominada Central de Comando, para enfrentar as 

situações emergenciais, quando por ocasião de uma emergência. 

 

SUDECAP - Seção de Monitoramento das Bacias de Detenção 

● Indicar membro para compor a Central de Comando; 

● Colaborar no planejamento das ações de resposta; 

● Seguir as orientações do coordenador do plano; 

● Apresentar plano de emergência individual para as atividades de infra-

estrutura de engenharia e de manutenção, seguindo os procedimentos descritos 

para as situações de emergência; 
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● Executar as atividades de infra-estrutura de engenharia e de manutenção; 

● Auxiliar as ações de combate à emergência; 

● Após um incidente, avaliar a participação do grupo; 

● Participar dos programas de treinamento e dos exercícios simulados. 

 

Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG)  

● Indicar membro para compor a Central de Comando; 

● Colaborar no planejamento das ações de resposta; 

● Atender ao chamado de emergência vindo da coordenação ou de qualquer 

outra pessoa autorizada; 

● Apresentar plano de emergência individual para as atividades de socorro; 

● Executar as atividades de socorro; 

● Disponibilizar material e equipe própria para auxiliar no resgate de pessoas, 

veículos e animais; 

● Após um incidente, avaliar a participação do grupo; 

● Participar dos programas de treinamento e dos exercícios simulados. 

 

4.4.6.3 Atribuições do Grupo de Apoio 

 

Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS) 

● Indicar membro para compor a Central de Comando; 

● Seguir as orientações do coordenador do plano; 

● Apresentar plano de emergência individual para as atividades de trânsito e 

transporte; 

● Executar as atividades de ordenação do trânsito e do transporte. 

 

Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL) 

● Indicar membro para compor a Central de Comando; 

● Apresentar plano de emergência individual para as atividades de retirada das 

famílias; 

● Executar as atividades de retirada das famílias; 

● Apoiar as atividades traslado das famílias; 
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● Auxiliar as ações de combate à emergência. 

 

Secretaria de Administração Regional Municipal do Barreiro 

● Indicar membro para compor a Central de Comando; 

● Apresentar plano de emergência individual para as atividades de retirada das 

famílias; 

● Executar as atividades de retirada das famílias; 

● Apoiar as atividades traslado das famílias; 

● Disponibilizar recursos humanos e materiais para ação de resposta; 

● Auxiliar as ações de combate à emergência; 

● Executar as atividades de infra-estrutura de engenharia e de manutenção; 

● Executar as atividades de comunicação interna e externa. 

 

Núcleo de Alerta de Chuva - NAC Bonsucesso 

● Indicar membro para compor a Central de Comando; 

● Participar das ações de comunicação da situação de emergência à 

comunidade; 

● Auxiliar as ações de combate à emergência. 

 

4.6.7 Ações Esperadas do Coordenador do PAE 

 

Notificada a situação de Emergência – Nível de Resposta Verde ou Amarelo 

pelo responsável pela Operação da Barragem e/ou pelo Empreendedor, o 

Coordenador do PAE deverá proceder conforme recomendações descritas a seguir:  

 

4.6.7.1 Nível de Resposta Verde 

 

● Avaliar a natureza e extensão do incidente ou ocorrência; 

● Declarar manutenção de nível de resposta Verde ou alterar; 

● Notificar o empreendedor no sentido de manter a normal operação, mas, 

intensificar o monitoramento ou a observação; 

● Notificar órgãos externos (Corpo de Bombeiros, Brigada de Incêndios, Guarda 
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Florestal, etc.), caso necessário; 

● Mobilizar apoio técnico, material e logístico, considerados necessários; 

● Implementar medidas preventivas e corretivas: 

✓ Realizar descargas do reservatório no caso de cheias e controlar o 

nível de água de modo a evitar deslizamentos e minimizar os danos; 

✓ Promover a desobstrução dos extravasores; 

✓ No caso de deslizamento de encostas, promover a proteção 

provisória dos taludes com lona; 

✓ No caso de deslizamento ou erosões, realizar desvios provisórios no 

córrego com sacarias; 

✓ Promover a limpeza e/ou retirada de materiais nocivos ou perigosos 

da área do reservatório e da barragem; 

✓ Caso necessário, promover o deslocamento de técnicos especialistas 

em barragem, para avaliar a natureza e extensão do incidente e 

propor medidas de intervenção (reforço, recuperação da barragem, 

manutenção etc); 

● Avaliar se as medidas implementadas resultaram efeito ou se a situação deixa 

de constituir ameaça, declarando o encerramento da emergência;  

●  Avaliar se a situação evolui para outro nível de resposta. 

 

4.6.7.2 Nível de Resposta Amarelo 

 

● Avaliar a natureza e extensão do incidente ou ocorrência; 

● Declarar manutenção de nível de resposta Amarelo ou alterar; 

● No caso de deslizamento iminente de encostas: notificar de estado de 

vigilância permanente: 24h/dia; 

● Nos demais casos: notificar o empreendedor para intensificar o 

monitoramento ou a observação; 

● Notificar entidades externas, inclusive entidade fiscalizadora com informação 

do monitoramento continuo; 

● Monitorar as descargas para jusante da barragem e identificar  no mapa de 

inundação a ZAS; 
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● Verificar as diretrizes a serem seguida para comunicação de emergência, 

grupos de apoio, sistemas de notificação e alerta; 

● Mobilizar os meios de apoio humanos, materiais e logísticos considerados 

necessários para atendimento à situação; 

● Implementar medidas preventivas e corretivas: 

✓ Realizar descargas do reservatório no caso de cheias e controlar o 

nível de água de modo a evitar deslizamentos e minimizar os danos; 

✓ Promover a desobstrução dos extravasores; 

✓  No caso de deslizamento de encostas, promover a proteção 

provisória dos taludes com lona; 

✓ No caso de deslizamento ou erosões, realizar desvios provisórios do 

fluxo de água; 

✓ Promover a limpeza e/ou retirada de materiais nocivos ou perigosos 

da área do reservatório e da barragem; 

✓ Caso necessário, promover o deslocamento de técnicos especialistas 

em barragem, para avaliar a natureza e extensão do incidente e 

propor medidas de intervenção (reforço, recuperação da barragem, 

manutenção da instrumentação, etc.); 

● Avaliar se as medidas implementadas resultaram efeito ou se a situação deixa 

de constituir ameaça, declarando o encerramento da emergência; ou 

● Avaliar se a situação evolui para outro nível de resposta. 

 

4.6.7.3 Nível de Resposta Laranja 

 

Declarada a situação de Emergência – Nível de Resposta Laranja ou 

Vermelho, o Coordenador do PAE deverá se deslocar, juntamente com os membros 

da Central de Comando, para o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte.  

O planejamento das ações de resposta deverá ser concluído em até 2 horas 

após a deflagração de situação de emergência. 

O Centro de Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) é um 

local estratégico de tomada de decisão que funciona 24 horas por dia, nos 7 dias da 

semana que atua no cotidiano da cidade, em grandes eventos e também nas 
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situações mais adversas. O COP-BH tem representação hoje na Sala de Controle 

Integrado (SCI) com quatorze instituições:  

 

1. Batalhão de Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais (BPTRAN); 

2. Brazilian Traffic Network (BTN); 

3. Centro de Coordenação Operacional da Polícia Militar de Minas Gerais 

(CICOP); 

4. Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG); 

5. Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA); 

6. Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG); 

7. Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG); 

8. Empresa de Transportes e Trânsito (BHTRANS); 

9. Guarda Municipal de Belo Horizonte (GMBH); 

10. Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG); 

11. Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil (SUPDC); 

12. Subsecretaria de Fiscalização (SUFIS); 

13. Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU);  

14. Superintendência de Limpeza Urbana (SLU). 

 

Caberá ao Coordenador do PAE nas Emergências Nível de Resposta Laranja: 

 

● Avaliar a natureza e extensão do incidente ou ocorrência; 

● Declarar manutenção de nível de resposta Laranja ou alterar; 

● Proceder a evacuação de todo o pessoal que trabalha na operação da 

barragem, com exceção dos envolvidos gestão de emergenciais; 

●  Restringir o acesso à área da barragem; 

● Implementar o monitoramento contínuo da instrumentação da barragem; 

● Notificar entidades externas, inclusive entidade fiscalizadora com informação 

do monitoramento continuo; 

● Monitorar as descargas para jusante da barragem e identificar no mapa de 

inundação a ZAS; 

● Verificar as diretrizes a serem seguida para comunicação de emergência, 
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grupos de apoio, sistemas de notificação e alerta; 

● Mobilizar os meios de apoio humanos, materiais e logísticos considerados 

necessários para atendimento à situação; 

● Organizar reuniões periódicas no COP-BH com participação dos 

representantes dos grupos de atuação direta e de apoio para avaliação e 

discussão da situação; 

● Acionar o sinal de aviso para entrar em estado de “prontidão”para eventual 

evacuação da população na ZAS; 

● Implementar medidas preventivas e corretivas: 

✓ Proceder a abertura total e simultânea de todos os órgãos 

extravasores e manter descargas até ao limite máximo fisicamente 

possível, 

✓ Promover o deslocamento de técnicos especialistas em barragem, 

para avaliar a natureza e extensão do incidente e propor medidas de 

intervenção (reforço, recuperação da barragem, manutenção da 

instrumentação etc); 

✓ Avaliar se as medidas implementadas resultaram efeito ou se a 

situação deixa de constituir ameaça, declarando o encerramento da 

emergência;  

✓ Avaliar se a situação evolui para outro nível de resposta. 

 

4.6.7.4 Nível de Resposta Vermelho 

 

Declarada a situação de Emergência – Nível de Resposta Vermelho, o 

Coordenador do PAE deverá se deslocar, juntamente com os membros da Central 

de Comando, para o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte.  

Simultaneamente deverá ser deslocada para o local da barragem uma equipe 

do corpo de bombeiros e uma ambulância, com vistas a prestar os primeiros 

socorros a eventuais vítimas.  

O planejamento das ações de resposta deverá ser concluído em até 1 hora 

após a deflagração de situação de emergência, considerando nesse intervalo de 

tempo o deslocamento da equipe até a área da barragem.  
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A equipe a ser deslocada à área da barragem será definida pela Central de 

Comando. 

Caberá ao Coordenador do PAE nas Emergências Nível de Resposta 

Vermelho: 

 

● Avaliar a natureza e extensão do incidente ou ocorrência; 

● Declarar manutenção de nível de resposta Vermelho ou alterar; 

● Proceder a evacuação de todo o pessoal que trabalha na operação da 

barragem, com exceção dos extremamente necessários para as ações 

emergenciais; 

●  Vedar o acesso à área da barragem; 

● Implementar o monitoramento contínuo da instrumentação da barragem; 

● Notificar entidades externas, inclusive entidade fiscalizadora com informação 

do monitoramento continuo; 

● Monitorar as descargas para jusante da barragem e identificar no mapa de 

inundação a ZAS; 

● Verificar as diretrizes a serem seguida para comunicação de emergência, 

grupos de apoio, sistemas de notificação e alerta; 

● Mobilizar os meios de apoio humanos, materiais e logísticos considerados 

necessários para atendimento à situação; 

● Organizar reuniões periódicas no COP-BH com participação dos 

representantes dos grupos de atuação direta e de apoio para avaliação e 

discussão da situação; 

● Solicita a ação de evacuação total da população na ZAS, com informação à 

população os possíveis locais para abrigo e alternativas de traslados; 

● Solicita o isolamento das vias urbanas na ZAS com sinalização das rotas 

alternativas de fuga para os veículos que trafegaram nas áreas próximas à ZAS; 

● Solicita serviços de apoio para prestação de primeiros socorros em caso de 

pânico ou descontrole de multidão; 

●  Implementar medidas preventivas e corretivas: 

✓ Proceder a abertura total e simultânea de todos os órgãos 

extravasores e manter descargas até ao limite máximo fisicamente 
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possível, 

✓ Promover o deslocamento de técnicos especialistas em barragem, 

para avaliar a natureza e extensão do incidente e propor medidas de 

intervenção (reforço, recuperação da barragem, manutenção da 

instrumentação etc); 

✓ Avaliar se as medidas implementadas resultaram efeito ou se a 

situação deixa de constituir ameaça, declarando o encerramento da 

emergência;  

✓ Avaliar se a situação retrocedeu para outro nível de resposta; 

✓ Se ocorrer a ruptura, elaborar o relatório de encerramento de eventos 

de emergência. 

 

4.6.7.5 Ações Corretivas Pós Ruptura da Barragem 

 

As ações corretivas serão apresentadas pela Coordenação do PAE para 

programar o início das atividades. Enquanto houver riscos, a ZAS deverá 

permanecer isolada até que a segurança da barragem seja reestabelecida. 

 

Limpeza 

● Realizar a remoção mecânica e/ou manual dos sedimentos carreados para os 

cursos d’água; 

● Definir acessos alternativos durante a realização dos serviços;  

● Realizar a limpeza de ruas e calçadas;  

● Realizar limpeza e desobstrução do sistema de drenagem; 

● Avaliar os danos às pontes e demais obras de arte; 

● Avaliar a possibilidade de re-ocupação das propriedades e moradias; 

● Avaliar e quantificar prejuízos materiais dos proprietários de imóveis e 

providenciar ressarcimentos; 
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Recuperação da Barragem 

 

As ações corretivas necessárias para recuperação da barragem dependerão 

da natureza e da gravidade do dano e deverão ser definidas por um Engenheiro 

Geotécnico que tenha amplo conhecimento em barragens de terra. Este mesmo 

profissional irá definir os procedimentos, os materiais, a mão-de-obra e os 

equipamentos necessários para os reparos necessários. Caso a administração 

municipal não disponha de tal profissional, o mesmo deverá ser contratado em 

caráter emergencial.  

 

4.6.8 Treinamentos  

 

Os membros da Central de Comando deverão ser treinados anualmente, 

simulando as situações de emergências. O treinamento abrangerá a apresentação 

da barragem, o funcionamento do sistema, as situações de emergência, a 

delimitação da ZAS e o Plano de Ação e Emergência.  
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5. PROPOSIÇÃO DE AÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

SEGURANÇA DA BARRAGEM DO CÓRREGO BONSUCESSO 

 

Em virtude da especificidade dos serviços e da mão de obra necessários 

para a operação, manutenção e segurança da Barragem do Córrego Bonsucesso, 

recomenda-se a contratação de empresa especializada por meio de processo 

licitatório, conforme previsto na Lei Federal de Licitações e Contratos 8.666/93. O 

objeto desta licitação pode ser caracterizado como serviço de natureza continuada, 

segundo entendimentos legais:  

 
Aquele que cuja ausência paralisa ou retarda o serviço, de modo a 
comprometer a respectiva função do órgão público. Uma vez paralisado, ele 
tende a acarretar danos não só à Administração Pública, como também à 
população. Sobre a continuidade da prestação de serviços por empresa de 
terceirização, o Tribunal de Contas da União já se manifestou no sentido de 
que somente se enquadram no conceito de serviços contínuos os contratos 
cujos objetos correspondam à necessidade permanente por parte do ente 
contratante e, principalmente, que se trate de uma obrigação de fazer. 
(BRASIL, 1993) 

 

A Lei 8.666/93, em seu art. 57, garante a prorrogação do contrato para além 

do crédito orçamentário, mas não a sua vigência. Assim, o contrato de prestação de 

serviços contínuos deve ser celebrado para vigorar no prazo máximo de 12 meses e, 

se do interesse da Administração Pública, poderá ser prorrogado sucessivas vezes, 

até o limite de 60 meses, ou seja, até 5 anos. 

 

5.1 Cronograma do PSB da Barragem do Córrego Bonsucesso 

 

Apresenta-se, a seguir, no QUADRO 9, um cronograma, com proposição das 

principais atividades e prazos para a efetiva implementação do Plano de Segurança 

do Córrego Bonsucesso. 
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 QUADRO 8 - Cronograma do PSB da Barragem do Córrego Bonsucesso 

 

Atividade 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Elaboração do PSB   
     

Apresentação do PSB aos Órgãos 

Fiscalizadores 
 

     

Execução dos Serviços e Atividades de 

Operação, de Manutenção e de Segurança  
 

     

Revisão do PSB  
     

 

5.2 Minuta de Termo de Referência  

 

No Apêndice D trabalho está apresentada uma minuta de Termo de 

Referência que poderá subsidiar a Administração Municipal na contratação dos 

serviços e atividades de Operação, de Manutenção e de Segurança necessário para 

a implementação do PSB da Barragem do Córrego Bonsucesso. 

 

5.3 Estimativa de Custos e Recursos Necessários 

 

Os quantitativos e a estimativa de custos a serem investidos para execução 

dos serviços de Operação, de Manutenção e de Segurança do PSB da Barragem 

do Córrego Bonsucesso encontram-se apresentados no Apêndice F, cujo valor 

total é de R$ 2.657.768,33 (dois milhões, seiscentos e cinqüenta e sete mil, 

setecentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), base de Janeiro 2018. 

Para fazer a estimativa de investimentos financeiros para a contratação 

foram considerados: serviços, insumos, mão de obra especializada e de apoio, com 

respectivos encargos sociais, as despesas que a contratada terá para a realização 

dos serviços, custos de passagens, diárias e transportes locais, bem como 

despesas administrativas, impostos e a parcela de lucro da contratada. 

Para definição dos custos foi utilizada referência do Sistema Nacional de 
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Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), que estabelece regras 

e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de 

engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, 

para obtenção de referência de custo (Decreto Federal 7.983/2013) e pelo estatuto 

jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias pela (Lei Federal 13.303/2016). Adicionalmente foram utilizadas 

referência de preços da Tabelas de Preços da SUDECAP, elaboradas de acordo 

com o caderno de encargos da SUDECAP, documento técnico integrante de todos 

os Editais e Contratos da PBH, onde constam especificações e normas de 

medições e pagamentos de cada serviço, referentes a projetos e obras em Belo 

Horizonte (Decreto Municipal 10.710/ 2001). 

A referência utilizada para a estimativa das despesas administrativas, 

encargos, impostos e percentual de lucro e o Acórdão TCU nº 1787/2011.  

Os recursos financeiros para viabilizar a execução do Plano de Segurança 

da Barragem do Córrego Bonsucesso poderão ter como fonte o Fundo Municipal 

de Saneamento – FMS. O FMS foi instituído pela Lei Municipal 8.260/2001 e tem 

como objetivo subsidiar as ações decorrentes da Política Municipal de 

Saneamento. Os recursos do FMS têm origem nos depósitos mensais realizados 

pela COPASA em conta própria do fundo, conforme previsto no contrato de gestão 

dos serviços de saneamento firmado entre a Concessionária e a Prefeitura de Belo 

Horizonte. A gestão do FMS compete à Administração Municipal, sendo que, cabe 

ao Conselho Municipal de Saneamento (COMUSA) aprovar a prestação de contas, 

estabelecer diretrizes, fiscalizar, deliberar sobre a aplicação dos recursos 

provenientes do FMS anualmente ou quando solicitado pelo executivo municipal. 

No ano de 2018 foram aprovados pelo COMUSA cerca de R$ 210 milhões para 

investimentos em saneamento na cidade de Belo Horizonte via FMS. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo central propor medidas para aumentar 

e garantir as condições de segurança da Barragem de Contenção de Cheias do 

Córrego Bonsucesso. 

Avalia-se que a o arcabouço legal Brasileiro é coerente à realidade do país, 

contudo, a efetiva implementação da Política Nacional de Barragens é uma 

prerrogativa a ser alcançada, necessitando de ações para aparelhamento do estado 

e dos órgãos responsáveis pela gestão, controle e fiscalização das barragens. 

Avalia-se que as diretrizes nacionais definidas pela Agência Nacional da 

Águas (ANA), pelo Ministério da Integração (MI) e pelo Comitê Brasileiro de 

Barragens (CBDB) possuem boa aplicabilidade para a segurança das barragens de 

controle de cheias implantadas em áreas urbanas. Assim, foi possível elaborar o 

PSB da Barragem do Córrego Bonsucesso contendo todos os elementos 

preconizados pela Lei Federal nº 12.334 e seus complementos. 

Contudo, especificamente para a definição da Zona de Autossalvamento 

(ZAS), necessária para o Plano de Atuação de Emergência (PAE), algumas diretrizes 

específicas foram propostas, em virtude do comportamento das cheias em áreas 

urbanas, cujos tempos e magnitudes dos picos das inundações são bastante 

peculiares. 

Avalia-se que o PSB e as diretrizes de implementação propostas neste estudo 

irão subsidiar a Administração Municipal na operação, instrumentação, manejo e 

gestão de segurança da Barragem do Córrego Bonsucesso e, também servir como 

referência para as outras barragens de controle de cheias em Belo Horizonte. 

A Barragem do Córrego Bonsucesso não possui reservatório permanente e 

essa característica reduz significativamente a probabilidade de ocorrência de 

acidentes. Contudo, ainda assim, em virtude da localização da barragem, a 

montante de áreas densamente povoadas e por população carente e com resiliência 

limitada, a elaboração implementação do Plano de Segurança são imprescindíveis. 
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APENDICE A – Ficha de Inspeção Regular 

BARRAGEM DO CÓRREGO BONSUCESSO 

Responsável pelo Preenchimento/Inspeção: 

Cargo: Empresa/ Contrato: 

Data:  Hora: Condições Climáticas:     ( ) Chuva         ( ) Sol 

A. RESERVATÓRIO 

A.1 Área de Acumulação                                      

Item                                                      Ocorrência/Anomalia/Magnitude                                                NP 

1 Erosões  NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

2 Escorregamentos nas 

margens 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

3 Assoreamento NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

4 Desmatamento das margens NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

5 Falha ou deficiência das 

proteções superficiais 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

6 Canaletas, descidas D’água 

quebradas ou obstruídas 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

A.2 Canal de Aproximação (Sump) 

Item                                                      Ocorrência/Anomalia/Magnitude                                                NP 

1 Assoreamento NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

2 Danos no Revestimento NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

A.3 Canal de Jusante 

Item                                                      Ocorrência/Anomalia/Magnitude                                                NP 

1 Assoreamento NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

2 Sinais de movimentação 

da estrutura/ Juntas 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

3 Deterioração da superfície 

do concreto 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

4 Ferragem do concreto 

exposta 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

5 Rachaduras ou trincas no 

concreto 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

 

 



105 

 

 

 

BARRAGEM DO CÓRREGO BONSUCESSO 

Responsável pelo Preenchimento/Inspeção: 

Cargo: Empresa/ Contrato: 

Data:  Hora: Condições Climáticas:     ( ) Chuva         ( ) Sol 

B. BARRAGEM DE TERRA 

B.1 Talude de Montante 

Item                                                      Ocorrência/Anomalia/Magnitude                                                NP 

1 Erosões nos encontros das 

Ombreiras 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

2 Erosões diversas NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

3 Escorregamentos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

4 Trincas NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

5 Afundamentos e buracos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

6 Canaletas, descidas D’água 

quebradas ou obstruídas 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

7 Árvores e arbustos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

8 Formigueiros, cupinzeiros ou 

tocas de animais 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

9 Sinais de movimentação NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

B.2                                                      Ocorrência/Anomalia/Magnitude                                                NP 

Item Ocorrência/Anomalia/Magnitude 

1 Erosões NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

2 Afundamentos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

3 Trincas NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

4 Sinais de movimentação NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

5 Árvores e arbustos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

6 Falha ou Falta de 

revestimento 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

7 Defeitos na Drenagem NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

8 Formigueiros, cupinzeiros 

ou tocas de animais 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  
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 BARRAGEM DO CÓRREGO BONSUCESSO 

B. BARRAGEM DE TERRA 

B.3 Talude de Jusante 

Item                                                      Ocorrência/Anomalia/Magnitude                                                NP 

1 Erosões nos encontros das 

Ombreiras 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

2 Erosões/ Escorregamentos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

3 Trincas NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

4 Afundamentos e buracos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

5 Árvores e arbustos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

6 Canaletas, Descidas 

D’água quebradas ou 

obstruídas 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

7 Formigueiros, cupinzeiros 

ou tocas de animais 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

8 Sinais de movimentação NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

9 Sinais de fuga d’água ou 

áreas úmidas 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

10 Carreamento de material 

na água dos drenos 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

11 Instrumentação danificada NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

B.4 Ombreiras 

Item                                                      Ocorrência/Anomalia/Magnitude                                                 NP 

1 Erosões/ Escorregamentos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

3 Sinais de movimentação NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

4 Sinais de umidade ou 

saturação 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

C EXTRAVASORES 

C.1 Grade de Proteção 

Item                                                      Ocorrência/Anomalia/Magnitude                                                 NP 

1 Corrosão NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

2 Engradamento Danificado NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

3 Obstrução por Detritos NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

4 Assoreamento NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  
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BARRAGEM DO CÓRREGO BONSUCESSO 

C EXTRAVASORES 

C.2 Extravasor Operacional 

Item                                                     Ocorrência/Anomalia/Magnitude                                              NP 

1 Erosões nos taludes NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

2 Escorregamentos nos 

taludes 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

3 Trincas, Abatimentos nos 

Taludes 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

4 Sinais de movimentação 

da galeria 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

5 Deterioração da 

superfície do concreto 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

6 Ferragem do concreto 

exposta 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

7 Rachaduras ou trincas 

no concreto 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

8 Movimentação das 

Juntas 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

9 Presença de pedras, lixo 

dentro da galeria 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

10 Sinais de percolação ou 

áreas úmidas 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

11 Assoreamento NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

C.3 Bacia de Dissipação 

Item                                                      Ocorrência/Anomalia/Magnitude                                             NP 

1 Erosões/ 

escorregamentos nos 

taludes 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

2 Sinais de movimentação 

da estrutura/ Juntas 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

3 Deterioração da 

superfície do concreto 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

4 Ferragem do concreto 

exposta 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

5 Rachaduras ou trincas 

no concreto 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  
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BARRAGEM DO CÓRREGO BONSUCESSO 

C EXTRAVASORES 

C.4 Extravasor de Emergência 

Item                                                      Ocorrência/Anomalia/Magnitude                                             NP 

1 Erosões nos taludes NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

2 Escorregamentos nos 

taludes 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

3 Trincas, Abatimentos nos 

Taludes 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

4 Sinais de movimentação 

da galeria 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

5 Deterioração da 

superfície do concreto 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

6 Ferragem do concreto 

exposta 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

7 Rachaduras ou trincas 

no concreto 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

8 Movimentação das 

Juntas 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

9 Presença de pedras, lixo 

dentro da galeria 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

10 Sinais de percolação ou 

áreas úmidas 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

11 Assoreamento NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

C.5 Bacia de Dissipação 

Item                                                      Ocorrência/Anomalia/Magnitude                                              NP 

1 Erosões/ 

escorregamentos nos 

taludes 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

2 Sinais de movimentação 

da estrutura/ Juntas 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

3 Deterioração da 

superfície do concreto 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

4 Ferragem do concreto 

exposta 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  

5 Rachaduras ou trincas 

no concreto 

NA NE PV DS DI PC AU NI I P M G  
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APENDICE B – Manutenção das Estruturas em Situações Normais de Operação 

ESTRUTURA AÇÃO PERIODICIDADE 

Reservatório e Áreas 

Adjacentes 

- Capina e Remoção de Vegetação; 

- Tratamento de Erosões; 

- Recomposição e Regularização do Enrocamento; 

- Limpeza e Desassoreamento; 

- Manutenção e Recuperação dos Acessos (Portões e Cercas) 

- Semestral; 

- Quando identificadas nas inspeções periódicas; 

- Anualmente antes do início do período chuvoso ou quando identificado nas inspeções 

periódicas; 

- Quando identificadas nas inspeções periódicas; 

Canais 

- Limpeza e Desassoreamento; 

- Tratamento do Revestimento e Recuperação; 

- Anualmente antes do início do período chuvoso ou quando identificado nas inspeções 

periódicas; 

- Quando identificado nas inspeções periódicas; 

Taludes e Ombreiras 

- Capina e Remoção de Vegetação; 

- Recomposição e Regularização do Enrocamento; 

- Limpeza e Desassoreamento dos Dispositivos de Drenagem 

Superficial; 

- Recuperação e Tratamento do Revestimento dos Dispositivos de 

Drenagem Superficial; 

-Recuperação e Tratamento das Erosões 

- Semestral; 

- Anualmente antes do início do período chuvoso ou quando identificado nas inspeções 

periódicas; 

- Anualmente antes do início do período chuvoso ou quando identificado nas inspeções 

periódicas; 

- Quando identificado nas inspeções periódicas; 

- Quando identificado nas inspeções periódicas; 

Grade de Retenção 
- Limpeza e Remoção de Sólidos Grosseiros; 

- Recuperação e Tratamento do Gradeamento; 

- Semanalmente durante o período chuvoso ou quando identificado nas inspeções periódicas; 

- Quando identificado nas inspeções periódicas; 

Extravasor 

Operacional (Canal) 

- Limpeza e Desassoreamento; 

- Recuperação, Tratamento do Revestimento e Paredes de Concreto; 

- Anualmente antes do início do período chuvoso ou quando identificado nas inspeções 

periódicas; 

- Quando identificado nas inspeções periódicas; 

Extravasor de 

Emergência 

- Limpeza e Desassoreamento; 

- Recuperação, Tratamento do Revestimento e Paredes de Concreto; 

- Anualmente antes do início do período chuvoso ou quando identificado nas inspeções 

periódicas; 

- Anualmente antes do início do período chuvoso ou quando identificado nas inspeções 

semanais; 

Bacias de 

Amortecimento 

- Capina e Remoção de Vegetação; 

- Tratamento de Erosões; 

- Limpeza e Desassoreamento; 

- Recuperação, Tratamento do Revestimento e Paredes de Concreto; 

- Semestral; 

- Quando identificadas nas inspeções periódicas; 

- Anualmente antes do início do período chuvoso ou quando identificado nas inspeções 

periódicas; 

- Quando identificado nas inspeções periódicas. 
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APÊNCIDE C – Modelo de Ficha de Monitoramento 

BARRAGEM DO CÓRREGO BONSUCESSO 

Responsável pelo Preenchimento: 

Cargo: Empresa/ Contrato: 

Data: Hora: Condições Climáticas: ( ) Chuva  ( ) Sol 

PIEZÔMETROS E INDICADORES DE NA 

PZ/ 

INA 

Cota de 

Instalação 

(CI) 

Altura 

do Tubo 

“P” 

(m) 

Leitura 

“H” 

(m) 

NA 

“[CI-(H-P)]” 

NA de 

Alerta 

NA de 

Emergência 

PZ1 952,50    955,50 956,50 

PZ1 952,50    955,50 956,50 

PZ1 947,00    947,50 948,00 

INA1 962,00    964,00 964,50 

INA2 962,00    964,00 964,50 

INA3 962,00    964,00 964,50 

INA4 962,00    964,00 964,50 

INA5 953,50    956,50 957,50 

INA6 954,50    956,50 957,50 

MARCOS SUPERFICIAIS 

MS 
Coord. 

do PR 

Coord. 

Anterior do 

PR 

Elev. do 

PR 

“Xa” 

(cm) 

Elev. 

Anterior do 

PR “Xs” 

(cm) 

Recalque 

Calculado 

“(Xa - Xs)” 

(cm) 

Recalq

ue de 

Alerta 

(cm) 

Recalque 

de Emerg. 

(cm) 

01      12 12 

 02      8 12 

 03      4 8 

 
MEDIDOR DE VAZÃO 

MV 
Leitura do NA 

(m) 

Vazão Calculada 

Q=1,4xH5/2x1.000 

(l/s) 

Q. 

Alerta 

(l/s) 

Q. Emerg. 

(l/s) 

01   10 20 
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APÊNDICE D – Minuta de Termo de Referência 

I. Objeto  

 

Constitui escopo da presente licitação, a execução de obras e serviços de 

operação, de monitoramento e de segurança da Barragem do Córrego 

Bonsucesso. 

Todos os serviços/obras a serem executados pela CONTRATADA deverão 

obedecer às diretrizes estabelecidas no Plano de Segurança da Barragem do 

Córrego Bonsucesso, anexo do edital de licitação. 

 

II. Justificativa 

 

No Brasil, a Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010 estabelece a 

Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e cria o Sistema Nacional de 

Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB).  

O Plano de Segurança de Barragem é um instrumento da Política Nacional 

de Segurança de barragens, de implementação OBRIGATÓRIA pelo 

empreendedor, segundo resolução nº91 de 2012 da Agência Nacional da Águas – 

ANA. 

 

III. Descrição do Objeto 

 

As obras e os serviços técnicos especializados de operação, de 

monitoramento e de segurança da Barragem do Córrego Bonsucesso devem ser 

desenvolvidos pela CONTRATADA, de forma a possibilitar a instrumentação e o 

monitoramento da barragem e ainda garantir a execução de manutenções 

preventivas e/ ou corretivas com eficiência e agilidade. 

As atividades a serem desenvolvidas estão detalhadas a seguir: 

Implantação e/ou Recuperação de instrumentação e equipamentos:  

A CONTRATADA deverá elaborar um RELATÓRIO DE CONHECIMENTO 

referente à instrumentação já instalada na barragem e à atual condição de 

funcionamento da estrutura, propondo  a recuperação e/ ou a instalação de novos 
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elementos para otimizar o monitoramento da estrutura e seu funcionamento e este 

documento deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO; 

A CONTRATADA deverá executar os serviços de reparos ou implantação da 

instrumentação, conforme proposto em RELATÓRIO DE CONHECIMENTO por ela 

elaborado devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO; 

Leitura dos Equipamentos e Instrumentação: 

A CONTRATADA deverá realizar a leitura dos equipamentos e da 

instrumentação da barragem com apresentação das FICHAS DE 

MONITORAMENTO, conforme periodicidade estabelecida no PLANO DE 

SEGURANÇA DA BARRAGEM DO CÓRREGO BONSUCESSO; 

Execução de Serviços de Manutenções Periódicas: 

A CONTRATADA deverá realizar os serviços de manutenção periódica 

conforme periodicidade estabelecida no PLANO DE SEGURANÇA DA 

BARRAGEM DO CÓRREGO BONSUCESSO; 

Emissão de Relatórios Técnicos Periódicos:  

CONTRATADA deverá elaborar RELATÓRIO MENSAL descrevendo todas 

as atividades de instrumentação, monitoramento, manutenção periódicas e 

corretivas e outras atividades pertinentes referentes à operação da barragem, em 

conformidade com o PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM DO CÓRREGO 

BONSUCESSO; 

Inspeções Rotineiras e Periódicas da Barragem, do reservatório e dos 

Dispositivos de Descarga. 

A CONTRATADA deverá realizar vistoria e inspeções com apresentação de 

RELATÓRIOS TÉCNICOS para identificar, propor e programar MEDIDAS 

CORRETIVAS para sanar possíveis danos estruturais ou o funcionamento 

inadequado da estrutura, em conformidade com as diretrizes do PLANO DE 

SEGURANÇA DA BARRAGEM DO CÓRREGO BONSUCESSO. Esses 

RELATÓRIOS TÉCNICOS deverão ser submetidos à aprovação da 

CONTRATADA; 

Execução de Serviços de Medidas Corretivas:  

A CONTRATADA deverá realizar os serviços de manutenção corretiva 

conforme proposta apresentada nos RELATÓRIOS TÉCNICOS por ela elaborados 
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e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

Todos os RELATÓRIOS TÉCNICOS deverão ser acompanhados de registro 

fotográfico. 

 

IV. Fundamentação Legal 

 

Os serviços/obras objeto desta licitação seguirão rigorosamente as 

determinações relativas a edificações e infraestrutura urbana, constantes do 

Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª edição, conforme Artigo 42, parágrafo 5º, 

do Decreto Municipal 10.710 de 28 de junho de 2001. 

O Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª edição, será adquirido na versão 

digital na Divisão de Serviços Gerais da SUDECAP, localizada à Avenida do 

Contorno, 5454, 1º andar, tel.: 3277-8050. 

A CONTRATADA deverá manter uma cópia impressa ou digital do Caderno 

de Encargos da SUDECAP 3ª edição, no escritório da obra e outra impressa, para 

uso no campo. 

A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverão executar os 

serviços/obras considerando sempre os requisitos de Segurança do Trabalho 

adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 

3.214/78 do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT.  

A CONTRATADA deverá executar os serviços/obras levando sempre em 

consideração os seguintes documentos relativos às barragens: Plano de 

Segurança da Barragem do Córrego Bonsucesso, Lei Federal N°12.334/2010 – 

Política Nacional de Segurança de Barragens, Resolução da Agência Nacional das 

Águas correlatas à operação, manutenção e segurança das barragens, Manual de 

Segurança e Inspeção de Barragens (MI,2002) e Guia Básico de Segurança de 

Barragens (CBDB, 2001). 

A CONTRATADA deverá fazer duas ART’s para os serviços/obras, uma em 

nome de quaisquer dos seus responsáveis técnicos constantes da Certidão de 

Registro da Pessoa Jurídica junto à entidade profissional competente, e outra em 

nome do engenheiro que efetivamente executará os serviços/obras. Caso o RT 

geral da empresa seja o engenheiro que efetivamente comandará os 
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serviços/obras, a segunda anotação fica naturalmente suprida, desde que seja 

garantida a sua permanência na obra. 

 

V. Custos Previstos 

 

A planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro básico encontram-

se apresentados no Edital. 

O preço total considerado para a execução dos serviços objeto desta 

licitação é de R$ 2.657.768,33 (dois milhões, seiscentos e cinqüenta e sete mil, 

setecentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos), base de Janeiro 2018. 

As quantidades fixadas na Planilha de Orçamento são destinadas a permitir 

a uniformização das propostas. A CONTRATADA receberá, pelos serviços 

propostos, o valor resultante das quantidades efetivamente executadas, medidas 

com base nos preços unitários por ela cotados. 

As atividades eventualmente não previstas na Planilha de Orçamento a ela 

poderão ser incorporadas, se necessário, tendo por base os preços unitários da 

Tabela da SUDECAP, ou outra tabela de referência de preços reconhecida 

oficialmente, tendo seus preços compostos por uma dessas, com base nos 

elementos que compõem a referida tabela ou até mesmo cotações de mercado. 

Os custos referentes a combustíveis, lubrificantes, manutenção preventiva e 

corretiva dos equipamentos, operadores (devidamente habilitado conforme Código 

Nacional de Trânsito), ferramentas e acessórios foram computados no custo 

horário dos equipamentos. 

Toda e qualquer inclusão de itens junto à planilha contratual deverá ser 

avaliada e validada pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATANTE, no que se refere 

ao quantitativo e preço, respectivamente. 

 

VI. Tipo de Licitação e Regime de Execução 

 

Esta Licitação se processa no tipo de MENOR PREÇO e seu objeto será 

executado sob regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 
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VII. Apresentação das Propostas 

 

Os envelopes de "Habilitação" e de "Proposta de Preços” de empresa 

interessada em participar desta Licitação, deverão ser protocolizados no Protocolo 

Geral da sede da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura da Prefeitura de 

Belo Horizonte. A abertura dos envelopes e o procedimento de julgamento iniciar-

se-ão imediatamente após encerrado o prazo de entrega, na Sala de Licitações, no 

mesmo endereço. 

Não serão aceitos pela Comissão de Licitação quaisquer documentos ou 

envelopes que sejam protocolados após o prazo previsto para a abertura do 

certame. 

 

VIII. Critérios de Julgamento 

 

Classifica-se em primeiro lugar a proposta de MENOR VALOR GLOBAL. Em 

caso de empate, a decisão dar-se-á por sorteio. 

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 

Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006, e Lei Municipal 10.936, 

de 22 de junho de 2016, deverão ser observados os seguintes privilégios, como 

critério de desempate: 

• Entende-se por empate situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 

dez por cento superiores ao melhor preço; 

• O privilégio de que trata o item anterior será concedido da seguinte forma: 

•  O correndo o empate, a empresa melhor classificada poderá apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado o objeto a seu favor; 

• Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte não apresente 

proposta de preço inferior, na forma do item anterior, serão convocadas as 

remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, 

observada a ordem classificatória para o exercício do direito; 

• O prazo para as licitantes apresentarem nova proposta será de 24 (vinte e 
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quatro) horas, contadas da publicação do julgamento. 

• No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 

ou empresas de pequeno porte, que se encontrem em situação de empate, 

será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 

poderá apresentar a melhor oferta. 

 O disposto no item anterior somente se aplicará quando a melhor oferta 

válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Os preços cotados pelas Licitantes pressupõem a remuneração de todas as 

despesas diretas e indiretas, sendo inaceitável qualquer reivindicação futura de sua 

alteração, a qualquer título, exceto quando houver alteração Legislativa Tributária 

ou de Encargos Sociais que venham alterar a composição de custos, nos termos 

do §5º, do art. 65, da Lei Federal 8.666/1993. 

 

IX. Prazo de Execução do Serviço 

 

O prazo para a prestação dos serviços ora licitados é de 12 (doze) meses, 

contados a partir da data da emissão da 1ª Ordem de Serviço, podendo ser 

prorrogado por mais 48 meses (serviço de natureza contínua). 

 

X. Prazo de Vigência da Contratação 

 

O prazo de vigência da contratação será de 66 (sessenta e seis) meses, a 

contar a partir da data da Publicação do Contrato No Diário Oficial do Município de 

Belo Horizonte.  

 

XI. Obrigações das Partes 

 

1. Obrigações da CONTRATANTE 

 

• Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 

proposta; 
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• Exercer o acompanhamento e a FISCALIZAÇÃO dos serviços, por agente 

público ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio 

as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

• Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução 

dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as 

soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

• Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, 

conforme cronograma físico-financeiro; 

• Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento 

dos serviços objeto do contrato; 

• Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu 

recebimento; 

• Arquivamento, entre outros documentos, de estudos, relatórios, 

especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e 

aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço 

e notificações expedidas; 

• Exigir da CONTRATADA que providencie a reparação dos vícios 

verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito 

assegurado à CONTRATANTE no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da 

Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  

 

2. Obrigações da CONTRATADA  

 

São obrigações da contratada sem prejuízo de outras implícitas: 

• Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência 

e de sua proposta, com a alocação dos profissionais necessários ao perfeito 

cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na 

qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e 

em sua proposta; 
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• Cumprir dentro do prazo contratual todas as obrigações assumidas e 

estipuladas neste “Termo de Referência”; 

• Esclarecer, a qualquer tempo e hora, as dúvidas geradas referentes aos 

estudos, concepção e sistema, devido a falta de compatibilização ou falta de 

clareza nos detalhamento, sem ônus para a CONTRATANTE; 

• Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, 

ou que venha a ser aprovada pela CONTRATANTE;  

• Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 

objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a 

descontar da garantia prestada, caso exigida para esta licitação, ou dos 

pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos 

sofridos; 

• Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no 

decorrer da prestação dos serviços; 

• Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis 

anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; 

nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre; 

• Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

• Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do 

cumprimento do contrato; 

• Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horários e locais de 

prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com 

capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos 

assumidos; 

• Corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, às suas 

expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pela CONTRATANTE, os 

serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 

independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis, a qualquer 
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momento, mesmo após a finalização do contrato; 

• Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, 

fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, 

qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações 

aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

• Permitir e facilitar, a FISCALIZAÇÃO DO CONTRATATO, a inspeção dos 

serviços, em qualquer dia e horário, devendo prestar as informações e 

esclarecimentos solicitados; 

• Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela 

CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a 

qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos 

à execução do empreendimento. 

• Repassar à FISCALIZAÇÃO DO CONTRATATO, a ocorrência de 

qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos 

serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as 

medidas para corrigir a situação; 

• Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a 

conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e 

especificações que integram este Termo de Referência, no prazo 

determinado. 

• Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, 

obedecendo rigorosamente às normas da ABNT, bem como as instruções, 

especificações e detalhes fornecidos ou editados pela SMOBI e/ou pela 

SUDECAP; 

• Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas 

municipais sobre execução de serviços em locais públicos; 

• Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que 

não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em 

risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

• Registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), relativa à 

execução dos serviços contratados no prazo estabelecido no art.28, 

parágrafo 1º da Resolução do CONFEA e/ou proceder ao Registro de 
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Responsabilidade Técnica – RRT no prazo dos incisos I e II, do art, 2º da 

Resolução nº 91/2014 do CAU/BR; 

• Ceder os direitos patrimoniais relativos ao serviço técnico especializado, 

para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste 

Termo de Referência e conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

• Assegurar à CONTRATANTE: 

• O direito de propriedade dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após 

o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à 

CONTRATANTE, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

• Os direitos da solução, dos serviços, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congênere, e de todos os demais produtos 

gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros 

subcontratados. 

Fica proibida à CONTRATADA sua utilização dos dados gerados, sob pena 

de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, garantindo a 

confidencialidade destes. 

 

XII. Acompanhamento das Atividades  

 

O planejamento e acompanhamento de cada atividade serão atualizados 

frequentemente de maneira a permitir um retrato fiel do andamento dos serviços 

em cada etapa de seu desenvolvimento, sem prejuízo da data final estabelecida 

nos Cronogramas Físicos aprovados e estarão sempre à disposição da 

FISCALIZAÇÃO. 

Os prazos de execução dos serviços e estudos, constantes no Cronograma 

Físico-Financeiro Básico apresentado nesse Termo de Referência são referências 

e a CONTRATADA poderá realizar adequações dos mesmos, em comum acordo e 

sob a aprovação da CONTRATANTE, após a emissão da Ordem de Serviço. 

A CONTRATADA apresentará, após a emissão da Ordem de Serviço, o 

Cronograma Físico-Financeiro Global, o qual deverá estar detalhado 

suficientemente de modo a relacionar todas as etapas de desenvolvimento dos 
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trabalhos, inclusive as fases de Aceitação, Avaliação e Emissão Final. 

A atualização do Cronograma Físico-Financeiro Global deverá ser mensal e 

apresentada até o dia 15 de cada mês, sem alteração do prazo final do contrato. 

A CONTRATADA deverá obrigatoriamente respeitar os prazos definidos no 

Cronograma Físico-Financeiro Global. 

Serão realizadas reuniões periódicas, semanais, quinzenais ou mensais, a 

critério da SUDECAP na própria sede ou no escritório da CONTRATADA, para 

atualização do planejamento, acompanhamento dos serviços e esclarecimento de 

eventuais dúvidas. 

Reuniões Integradas  

Na data de emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATANTE promoverá 

uma reunião para apresentação da FISCALIZAÇÃO e acertar os procedimentos de 

acompanhamento da execução e preenchimento do Diário de Obras. 

A CONTRATADA deverá preencher o Diário de Obras conforme modelo 

fornecido pela FISCALIZAÇÃO, que será o documento adequado para 

comunicação de todos e quaisquer fatos, solicitações, análise, avaliações, etc., 

referentes à execução da obra, obviamente do cumprimento do contrato. Este 

diário deve ter todos os dias a assinatura do engenheiro responsável pelos 

serviços/obras, da CONTRATADA e no máximo 2 (dois) dias úteis após, com 

relatos, respostas, se houver, a assinatura do FISCAL. 

A CONTRATADA deverá apresentar o acompanhamento do 

empreendimento no software MS PROJECT que deverá ser atualizado 

semanalmente baseado no desenvolvimento dos serviços em execução e que 

servirá de suporte para as reuniões integradas no canteiro de obras. Outros 

softwares podem ser utilizados desde que previamente aprovados pelo FISCAL. 

As reuniões integradas nos canteiros de obra têm por objetivo:  

a) Gerenciar o contrato a ser firmado com a vencedora da licitação 

estabelecida pelo presente edital; 

b) Integrar as partes envolvidas com os serviços/obras: administrações 

regionais, CONTRATADA, FISCALIZAÇÃO, concessionárias prestadoras de 

serviços públicos, organizações não governamentais e comunidade. 

Essas reuniões serão realizadas semanalmente, no canteiro de obras, em 
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dia da semana e horários fixos, que poderão ser alterados por motivos de força 

maior, como feriados que coincidam com a data pré-fixada, e outros que a 

FISCALIZAÇÃO julgar relevante. As reuniões deverão obedecer a seguinte pauta, 

que poderá ser acrescida ou suprimida a critério da FISCALIZAÇÃO, desde que 

não prejudique o objetivo de gerenciar o contrato. 

a) Planejamento dos serviços: 

a.1)  Análise das frentes de serviço liberadas e constatação das quais estão 

sendo trabalhadas; 

a.2) Análise das atividades que estão impedidas de serem trabalhadas e os 

motivos desse impedimento, com o relato das providências que estão sendo 

tomadas para a superação do problema; 

a.3)  Análise do gráfico de Gantt, cronograma físico, comparando o previsto 

e o realizado; 

a.4)  Análise do faturamento, comparando as medições previstas e 

realizadas; 

a.5)  Análise do caminho crítico, tendo por base a rede CPM – Critical Path 

Method, gerada pelo programa MS Project; 

a.6)  Análise do planejamento semanal de atividades, lookahead (olhar 

adiante), ver detalhamento em 7.2; 

b) Interferências com concessionárias: 

b.1)  Verificar o tipo e as providências a serem tomadas para a superação do 

problema; 

b.2) A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos causados às 

redes das concessionárias, devendo estar de posse de todos os cadastros 

dos locais objeto do contrato; 

b.3)  Verificar se as solicitações às concessionárias foram formalizadas e se 

os prazos acordados foram cumpridos; e, 

b.4)  Verificar se as alterações de projetos passaram por novos processos de 

aprovação; 

c) Chuvas: analisar as interferências das chuvas no desenvolvimento das 

atividades, anotando no Diário de Obra os problemas por ela causados; 

d) Segurança do Trabalho: verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das 
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Normas Regulamentadoras da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do 

Trabalho, e tomar as devidas providências para a correção das não 

conformidades e irregularidades apontadas nas vistorias do 

Engenheiro/Técnico de Segurança do Trabalho da SUDECAP. 

 e) Sinalização dos serviços/obras: verificar o cumprimento das Normas 

Regulamentadoras nº 18 (item 18.27) e n.º 26, da Portaria 3414, de 8/jun/78, 

do Ministério do Trabalho, das normas da BHTRANS e das prescrições do 

Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª edição, priorizando a segurança de 

pedestres e as áreas de manobras de caminhões e máquinas; 

f) Controle tecnológico: verificar os relatórios emitidos pelos laboratórios, 

referentes aos materiais e serviços, que devem ser controlados por normas 

e orientações do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª edição, e das 

normas da ABNT; 

As reuniões deverão ser registradas em atas preferencialmente digitadas, 

contendo no mínimo os seguintes elementos: 

• Nome completo e instituições que representam os convocados e 

convidados;  

• Assinatura da ata pelos presentes; 

• Anotação dos ausentes que foram convidados ou convocados; 

• Anotação dos pontos de pauta que não apresentam problemas, deixando 

claro que o problema não existe; 

• Os problemas relatados deverão apresentar um encaminhamento de 

solução, com o responsável pelo acompanhamento, com os prazos 

estabelecidos, a forma, o custo e o porquê da solução; 

• Relação das pessoas que receberão cópias da ata. 

• Critério de medição: essa atividade não será medida por constituir-se em 

elemento essencial ao gerenciamento do contrato. 

 

Planejamento semanal das atividades, LOOKAHEAD (OLHAR 

ADIANTE) 

Esta metodologia consiste em detalhar semanalmente o gráfico de Gantt do 

empreendimento geral (cronograma físico fornecido pelo software de 
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acompanhamento atualizado), num período de quatro semanas, além da semana 

em que se está planejando as atividades, ou seja, a partir da semana de 

planejamento, denominada semana zero, detalha-se o cronograma geral para as 

quatro semanas seguintes, semanas essa denominadas de semana um, dois, três 

e quatro, respectivamente. Esse detalhamento deverá contemplar todas as 

atividades possíveis de serem realizadas, contemplando a situação dos recursos 

necessários para o desenvolvimento das atividades: materiais, mão-de-obra e 

equipamentos. Deverão ser previstas atividades de “reserva” (backlog), que serão 

ativadas, no caso de possíveis adiantamentos de tarefas, ou no caso de 

impedimento da execução das atividades previstas. Os encarregados de equipes 

deverão anotar qualquer fato relevante que ocorra durante a semana em que estão 

sendo executados os serviços programados.  

Critério de medição: essa atividade não será medida por constituir-se em 

elemento essencial ao gerenciamento do contrato. 

 

XIII. Fiscalização  

 

A execução dos serviços/obras serão fiscalizadas por agente público e/ou 

seus contratados, com poderes para verificar se as especificações estão sendo 

cumpridos, se os materiais são de primeira qualidade (exigindo os testes e ensaios 

definidos nas Normas da ABNT) analisar e decidir sobre proposições da 

CONTRATADA que visem melhorar a execução dos serviços/obras, fazer qualquer 

advertência quanto a qualquer falha da CONTRATADA, recomendar aplicação de 

multas ou outras penalidades no contrato. 

A existência do FISCAL não exime a responsabilidade da CONTRATADA, 

podendo inclusive questionar detalhes construtivos, dos serviços em execução ou 

executados, materiais em utilização ou já utilizados, sujeitando-os à análise e 

aprovação. 

A parte de Segurança e Saúde Ocupacional será verificada por 

Engenheiro/Técnico de Segurança da CONTRATANTE, em vistorias periódicas e 

sem aviso prévio, as quais deverão ser lançadas no Diário de Obras. Sendo 

observadas não conformidades ou irregularidades, as mesmas serão anotadas em 
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Relatório de Vistoria, que será entregue ao FISCAL para repassar à 

CONTRATADA. Essas não conformidades e irregularidades deverão ser 

prontamente solucionadas, sob pena de advertência e outras penalidades previstas 

em contrato. 

 

XIV. Equipe Técnica e Equipamentos 

 

1. Coordenação 

De acordo com o estabelecido no Art. 68 da Lei 8.666/93, e neste Termo de 

Referência, a CONTRATADA deverá apresentar COORDENADOR para 

participação efetiva durante o andamento de todas as etapas de elaboração dos 

serviços, ao longo da vigência contratual.  

O COORDENADOR das atividades do contrato deverá ser Engenheiro 

Sênior e cumprir jornada de 04 (quatro) horas diárias de trabalho nos locais dos 

serviços/obras. 

Será exigida a participação efetiva do COORDENADOR, durante todas as 

etapas de elaboração dos estudos e serviços, a qualquer tempo, durante o horário 

comercial. 

Este COORDENADOR se reportará e será orientado diretamente pela 

FISCALIZAÇÃO do Contrato. 

O coordenador não poderá ser Responsável Técnico de serviço a ser 

desenvolvido neste contrato, nem ser proprietário e/ou sócio proprietário da 

CONTRATADA.  

É de inteira responsabilidade do coordenador: 

• Dar suporte à contratação de todos os profissionais integrantes da equipe 

técnica e subcontratados em todas as etapas de elaboração dos serviços; 

• Promover o contrato da equipe técnica e das consultorias intervenientes 

na concepção dos estudos e serviços; 

• Promover a gestão administrativa entre a coordenação técnica e as 

consultorias intervenientes na concepção dos estudos e serviços; 

• Dar suporte às providencias para as entregas dos serviços em todas as 

etapas de desenvolvimento dos trabalhos; 
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• Providenciar o envio, a recepção e o controle de todas as 

correspondências entre a CONTRATADA, CONTRATANTE e 

FISCALIZAÇÃO encaminhando à equipe técnica as correspondências e 

documentos pertinentes; 

• Providenciar, quando necessário, junto às concessionárias e órgãos 

públicos todos os cadastros de redes de utilidade pública necessários à 

elaboração dos trabalhos; 

• Providenciar o suporte logístico e todos os meios físicos e técnicos 

necessários aos profissionais para o desenvolvimento dos trabalhos 

(internos e externos), inclusive de segurança do trabalho; 

• Providenciar a programação e o agendamento das reuniões e encaminhar 

relatórios aos órgãos envolvidos para aprovação, em conjunto com a 

FISCALIZAÇÃO; 

• Arquivar e controlar toda a documentação técnica do contrato, inclusive 

digitalizar os documentos e encaminhar os arquivos físicos e digitais a 

FISCALIZAÇÃO no encerramento do contrato; 

• Atualizar semanalmente o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e 

os Cronogramas Físicos e Financeiros dos serviços, com entrega mensal a 

FISCALIZAÇÃO, inclusive com avaliação de impacto de reprogramação do 

contrato; 

• Apresentar planilha global do contrato com cenário de empenho dos 

serviços, com foco em eventual demanda de reprogramação, indicando os 

percentuais de acréscimos, decréscimos, inclusões e exclusões, se for o 

caso; 

• Exercer a atividade de Controle Físico e Financeiro do contrato, 

juntamente com a FISCALIZAÇÃO do contrato; 

• Elaborar as minutas das planilhas dos serviços para fins de medição 

acompanhadas das respectivas memórias; 

• Produzir justificativas para solicitação de aditivos, juntamente com a 

FISCALIZAÇÃO do contrato, quando for o caso; 

• Elaborar cronogramas físicos ou físico-financeiros, individualizados por 

módulo de trabalho, quando for solicitado; 



127 

 

 

 

• Observar todos os prazos estabelecidos nos cronogramas dos serviços; 

• Efetuar os lançamentos de dados e informações para fins de medição de 

serviço e/ou aditivos; 

• Elaborar junto com os profissionais integrantes da equipe técnica o(s) 

Relatório(s) Técnico (s); 

• Coordenar, conferir e compatibilizar os dados, estudos e serviços, em 

cada uma das etapas, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, objeto do 

contrato; 

• Verificar as interfaces entre todos os serviços e as exigências da 

SUDECAP; 

• Verificar o atendimento às exigências da CONTRATANTE e da 

FISCALIZAÇÃO quando for o caso; 

• Participar das reuniões: de diretrizes, de recebimento e devolução de 

serviços e de check-list; 

• Apresentar todos os trabalhos elaborados de acordo com as reuniões 

específicas; 

• Representar a empresa em todas as vistorias em campo, conjuntamente 

com os técnicos quando solicitado; 

• Elaborar em conjunto com a equipe técnica os relatórios mensais de 

acompanhamento dos serviços; 

• Observar todos os prazos estabelecidos nos cronogramas dos serviços; 

• Elaborar justificativas técnicas, cronogramas físico-financeiros e mapas 

temáticos para atendimento do agente financiador, quando da solicitação da 

FISCALIZAÇÃO; 

• Produzir apresentações personalizadas, com auxílio de ferramentas 

computacionais, de forma a melhor elucidar a realidade e proporcionar o 

perfeito entendimento das soluções técnicas do empreendimento, quando da 

solicitação da FISCALIZAÇÃO; 

• Coordenar a elaboração de composições de serviços unitários ou 

especificações para fins de quantificação de serviços e orçamentação; 

• Elaborar mapa temático, com planta geral dos serviços; 
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• Participar de reuniões e providenciar junto aos consultores as justificativas 

e esclarecimentos demandados pela FISCALIZAÇÃO; 

• Elaborar documento para compor a formalização do encerramento do 

contrato, contemplando lista dos documentos e memoriais desenvolvidos e o 

conteúdo das mesmas; 

• Elaborar e/ou promover a elaboração, após a conclusão dos serviços, 

contemplando a solução desenvolvida, os seguintes documentos: 

apresentação geral do empreendimento em arquivo digital, planta geral, 

descrição do sistema e funções e escopo/objeto para caso de necessidade 

de futuras contratações; 

• Analisar e conferir se todos os memoriais estão devidamente impressos e 

contém as assinaturas dos responsáveis técnicos em todas as páginas antes 

da entrega formal a FISCALIZAÇÃO do contrato; 

Caso sejam constatadas pela FISCALIZAÇÃO, deficiências na 

COORDENAÇÃO, a contratada estará sujeita às sanções previstas neste Termo de 

Referência.   

A conferência e compatibilização, em cada uma das etapas, ao longo do 

desenvolvimento de todos os serviços, serão de total responsabilidade do 

COORDENADOR. Antes de serem entregues, todos os documentos deverão ser 

assinadas, em carimbo específico, pelo COORDENADOR, pelos responsáveis 

técnicos. 

 

2. Equipe Técnica Operacional 

A CONTRATADA deverá apresentar como requisito para a emissão da 

Ordem de Serviço um organograma do canteiro de obras, informando sobre os 

membros da equipe que irá executar efetivamente os serviços, explicitando as 

funções e responsabilidades, grau de autonomia para a tomada de decisões, 

formas de contatos com esses elementos (telefone, fax, email e outros), vinculando 

essa equipe de campo a estrutura hierárquica da empresa. Esse organograma 

deverá ser representado graficamente para fixação em lugar visível no escritório da 

FISCALIZAÇÃO e deverá atender às diretrizes definidas no PLANO DE 

SEGURANÇA DA BARRAGEM DO CÓRREGO BONSUCESSO. 
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O FISCAL poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer 

membro que justificadamente não tenha o desempenho profissional condizente 

com os serviços/obras. Todos os funcionários da obra deverão trabalhar 

uniformizados. 

Esclarecemos que estes profissionais não serão objeto de medição. Os seus 

custos deverão estar incluídos no preço composto e ofertado pela CONTRATADA.  

 

3. Equipamentos Mínimos 

Para que a conclusão do objeto da licitação atenda ao cronograma físico 

básico dos serviços apresentado no edital, são essenciais os equipamentos 

mínimos discriminados e quantificados, que poderão ser objeto de vistoria nos 

cinco dias anteriores à assinatura do contrato, de modo a averiguar sua adequação 

às características dos serviços, considerando também as diretrizes definidas no 

PLANO DE SEGURANÇA DA BARRAGEM DO CÓRREGO BONSUCESSO. 

Caso o desempenho dos equipamentos não atenda adequadamente o 

desenvolvimento dos serviços, deverão ser substituídos por outros sem quaisquer 

ônus adicionais para a CONTRATANTE.  

 

XV. Critérios de Medição 

 

Os serviços/materiais serão medidos mensalmente, conforme executados e 

de acordo com o cronograma físico detalhado entregue pela CONTRATADA, anexo 

à proposta comercial, e de desembolso financeiro formalmente aceito na citada 

proposta comercial. Serviços/materiais não aceitos pela FISCALIZAÇÃO não serão 

objeto de medição. Em nenhuma hipótese poderá haver medição de serviços sem 

a devida cobertura contratual. 

As medições serão elaboradas relativas aos serviços executados no período 

do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês em curso, pelo FISCAL, com a 

participação da CONTRATADA, e será formalizada e datada no último dia de cada 

mês, e pagas no mês subsequente, seguinte forma:  

1. Coordenador: Medição Mensal, cujo valor está incluído na 

Administração Local; 
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2. Equipe Técnica Operacional: Medição Mensal, cujo valor está incluído 

na Administração Local; 

3. Relatório de Conhecimento: Não será objeto de Medição, mas 

condicionada a medição da Administração Local. 

4. Relatório Técnico Não será objeto de Medição, mas condicionada a 

medição da Administração Local; 

5. Instrumentação, Serviços e Obras: Medição dos quantitativos 

efetivamente executados. Medição por unidade, conforme previsto na 

planilha orçamentária.  

A liberação do pagamento das medições estará condicionada a total 

conformidade com as exigências referentes à Segurança e Saúde Ocupacional e à 

Emissão do RELATÓRIO MENSAL, que não será objeto de medição específica.

 . A liberação do pagamento da medição inicial ficará vinculada à entrega da:  

• ART; 

• Apresentação da documentação de segurança (ver item 13); 

• Apresentação do certificado de matrícula no INSS. 

 

XVI. Sanções Administrativas 

 

A CONTRATANTE poderá aplicar, além das sanções previstas nos artigos 

80, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/1993 e nos artigos 4º, 6º, 8º, 11 e 15 do Decreto 

Municipal 15.113/2013, e suas alterações posteriores, no que for aplicável, a 

CONTRATADA que, injustificadamente, descumprir a legislação ou cláusulas 

contratuais ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos nos 

Contratos ou sua inexecução total ou parcial, as penalidades de multa, observados 

os seguintes percentuais: 

1. Multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de 

atraso na entrega de produto, documento e/ou execução de serviços, até o 

limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado 

sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o 

caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento 

FISCALIZAÇÃO; 
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2. Multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 

Contrato em caso de recusa da CONTRATADA em acatar “Ordem de 

Serviço – O.S.” ou os ditames do Edital;  

3. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor total do contrato, quando 

houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações 

assumidas, tais como: 

• Deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do 

Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos termos 

do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal 8.666/1993; 

• Permanecer inadimplente após a aplicação de Advertência; 

• Deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os 

documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação e pagamento 

da despesa; 

• Deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia 

recolhida, se for o caso, após solicitação e no prazo assinalado pelo 

CONTRATANTE; 

• Não devolver os valores pagos indevidamente pelo CONTRATANTE; 

• Manter profissional sem qualificação para a execução do objeto do 

Contrato ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento; 

• Utilizar as dependências do CONTRATANTE para fins diversos do 

objeto do contrato; 

• Tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou 

do Fornecimento, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

• Deixar de substituir profissional cujo comportamento for incompatível 

com o interesse público, em especial quando solicitado pela 

Administração; 

• Deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de 

atividade. 

4. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da 

licitação ou do valor da contratação direta, na hipótese de o CONTRATADO 

entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições 
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e qualidade contratada e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o 

torne impróprio para o fim a que se destina. 

5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da 

licitação ou do valor da contratação direta, na hipótese de o CONTRATADO 

entregar o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições 

e qualidade contratada e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o 

torne impróprio para o fim a que se destina. 

6.  Ocorrendo o não atendimento às determinações técnicas e diretrizes 

formuladas pela FISCALIZAÇÃO do Contrato, sem justificativa, e que 

comprometam o andamento e a qualidade dos serviços, será aplicada a 

multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, sobre o valor total 

do serviço que der a causa, reajustado, se for o caso. 

7. Constatado o não atendimento a qualquer um dos itens constantes no 

Relatório de Não Conformidade após 02 (duas) verificações da 

CONTRATANTE, sem justificativa formal aceita pela FISCALIZAÇÃO do 

CONTRATO, será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do 

Contrato, reajustado se for o caso. 

8. Ocorrendo erros ou omissões das atribuições da COORDENAÇÃO 

descritas no Projeto Básico e no Contrato, multa de 5% sobre o valor 

previsto para a coordenação na Planilha Contratual, em que os erros ou 

omissões ensejam. 

9. A ocorrência de fato previsto no item XVI, subitens d, e, f deste Projeto 

Básico, não coincidentes com as hipóteses expressamente definidas nos 

subitens anteriores implica, ainda, a critério da CONTRATANTE, na 

imposição de multa de valor correspondente a até 10% (dez por cento) do 

valor atualizado do Contrato. 

10. Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da 

CONTRATANTE e/ou contra técnicos dos demais órgãos envolvidos, 

devidamente formalizados à Assessoria Jurídica, o profissional responsável 

pela indisciplina será imediatamente afastado dos serviços. 
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11. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, 

a partir do primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo 

estabelecido para o cumprimento da obrigação. 

12. A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação 

superveniente de outras multas previstas neste item, cumulando-se os 

respectivos valores. 

13. As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro, 

após apuradas pela FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, terão sua execução 

condicionada ao comprometimento do prazo de conclusão dos serviços e/ou 

obras contratados, de modo que a CONTRATADA terá a oportunidade de 

sanear o atraso verificado sem prejuízos ao correto andamento dos serviços 

e/ou obras, hipótese na qual deverá ser observado o procedimento previsto 

nos subitens a seguir: 

• O eventual descumprimento do cronograma será comunicado à 

CONTRATADA juntamente com o respectivo valor da multa, para que se 

apresente um planejamento contendo a forma e o prazo de solução do 

atraso. 

• A CONTRATANTE analisará a solução e prazo apresentados pela 

CONTRATADA, emitindo parecer favorável ou não. Se não concordar, 

deverá apresentar nova sugestão para aprovação da CONTRATADA. 

• Após o prazo fixado pela CONTRATADA para a solução do atraso, a 

CONTRATANTE irá apurar se o atraso se mantém, quando, então, a 

multa apurada anteriormente será aplicada considerando todo o atraso 

havido nos serviços e/ou nas obras. 

• Na hipótese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, 

a CONTRATADA não será penalizada. 

• O eventual descumprimento do cronograma será comunicado à 

CONTRATADA juntamente com o respectivo valor da multa, para que se 

apresente um planejamento contendo a forma e o prazo de solução do 

atraso. 

• A CONTRATANTE analisará a solução e prazo apresentados pela 

CONTRATADA, emitindo parecer favorável ou não. Se não concordar, 
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deverá apresentar nova sugestão para aprovação da CONTRATADA. 

• Após o prazo fixado pela CONTRATADA para a solução do atraso, a 

CONTRATANTE irá apurar se o atraso se mantém, quando, então, a 

multa apurada anteriormente será aplicada considerando todo o atraso 

havido nos serviços e/ou nas obras. 

• Na hipótese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, 

a CONTRATADA não será penalizada.  

• A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com 

outras sanções administrativas, sendo concedidos os prazos para 

defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

14. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras 

sanções administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso 

aplicáveis à pena mais gravosa. 

15. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será 

considerado como inexecução total do Contrato, devendo os instrumentos 

respectivos ser rescindidos, salvo razões de interesse público, devidamente 

explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

16. Rescindido o Contrato, ficará a CONTRATADA, além de multas impostas 

na forma deste Projeto Básico, sujeita às sanções estabelecidas nos artigos 

80 e 87, ambos da Lei Federal 8.666/1993 e no Decreto Municipal 

15.113/2013. 

17. As sanções serão recomendadas pela FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

e aplicadas pela CONTRATANTE, forma do disposto no Decreto Municipal 

15.113/2013. 

 

XVII. Rescisão Contratual 

 

A CONTRATANTE poderá promover a rescisão do Contrato se a 

CONTRATADA, além dos motivos previstos no artigo 78, da Lei Federal 

8.666/1993: 

1. Inobservar o prazo estabelecido neste Projeto Básico ou no Contrato; 
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2. Inobservar o nível de qualidade proposto ou exigível para a prestação 

dos serviços; 

3. Inobservar as Normas Regulamentares da Portaria 3.214/1978, do 

Ministério do Trabalho; 

4. Subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do Contrato, sem a prévia 

autorização do FISCALIZAÇÃO do Contrato. 

5. Ceder, total ou parcialmente, o objeto do Contrato; 

6. Causar o desmesurado ajuizamento de reclamações trabalhistas, contra 

a CONTRATADA ou suas SUBCONTRATADAS, nas quais o Município e/ou 

a CONTRATANTE, venha(m) a figurar no polo passivo da(s) ação(ões) como 

responsável(is) solidário(s) ou subsidiário(s). Esta situação agravar-se-á se, 

na primeira Audiência de Conciliação e Julgamento, o Município e/ou a 

CONTRATANTE, não for (em) excluído(s) da(s) lide(s); 

7. Permanecer inadimplente após a aplicação de duas advertências, 

observados os prazos para defesa prévia, estabelecidos pela legislação 

vigente. 

 

XVIII. Participação de Consórcio 

 

Será admitida a formação de consórcio de no máximo 2 (duas) empresas, 

desde que atendam as condições previstas no art. 33 da Lei Federal 8.666/93, 

mantidos os impedimentos expressos no artigo 9º da mesma lei e aqueles 

estabelecidas no Edital. 

A formação de consórcio visa atender à grande complexidade do 

empreendimento e a variedade de atividades que nem sempre são de domínio de 

uma única empresa, bem como serviços específicos a serem executados. 

 

XIX. Subcontratação 

 

Não será permitida a sub-empreitada total dos serviços. Todavia, será 

permitido a subcontratação parcial, até o limite de 25 % do total do contrato, 

mediante a autorização prévia do CONTATANTE, permanecendo a CONTRATADA 
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responsável direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações 

contratuais. 

As informações relativas às empresas SUBCONTRATADAS deverão ser 

informadas a FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, com antecedência e, por escrito, 

para aprovação, observado sempre o limite autorizado.  

A regularidade fiscal e trabalhista da SUBCONTRATADA deverá ser 

comprovada mediante a apresentação dos documentos exigidos para habilitação 

da CONTRATADA por ocasião da licitação. 

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a 

CONTRATADA realizará a supervisão e coordenação das atividades da 

SUBCONTRATADA, bem como responderá perante o CONTRATANTE pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

Deverá ser apresentada a listagem de profissionais que integrarão a equipe 

técnica da SUBCONTRATADA.  

 

XX. Participação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 

 

No caso de eventual subcontratação esta deverá se dar preferencialmente 

com micro empresas ou empresas de pequeno porte, salvo expressa justificativa 

da FISCALIZAÇÃO. 

 

XXI. Outras Informações 

 

A CONTRATANTE, a seu critério, poderá solicitar a execução dos serviços 

em horários noturnos, finais de semana ou feriados, se assim convier, ao melhor 

andamento dos serviços/obras. 

Por força de manutenção ou outro motivo qualquer de impedimento da 

prestação de serviço por parte dos equipamentos, a CONTRATADA deverá num 

prazo de 01 (um) dia útil proceder à substituição dos mesmos, para evitar a 

descontinuidade do trabalho. 

A CONTRATADA deverá fornecer a todos os operários 02 (dois) uniformes, 
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jaleco e calça silcados, conforme modelo anexo, com substituição a cada 04 

(quatro) meses. Os valores referentes ao fornecimento dos uniformes deverão 

estar incluídos no custo composto e ofertado pela CONTRATADA. 

As determinações relativas à destinação ambientalmente adequada dos 

resíduos (bota fora), serviços topográficos, placas de obra, uniforme, ligações de 

energia, água e esgoto, tampas de caixa de passagem, fechaduras e ensaios 

tecnológicos deverão seguir as diretrizes do Caderno de Encargos da SUDECAP 

3ª edição, e/ou a especificidade de cada obra.  A CONTRATADA deverá manter o 

canteiro de obras limpo, sem lixos e recipientes que possam acumular água, 

evitando a proliferação da dengue. O não atendimento estará sujeito à multa 

conforme edital de licitação. A CONTRATADA deverá apresentar o projeto de 

implantação do canteiro de obras, observando as exigências da Lei 6.514/77, das 

Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e do 

Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª edição, no que diz respeito ao refeitório, 

instalações sanitárias, vestiário e bebedouros para os operários, estabelecendo os 

fluxos principais de trânsito de materiais, pessoal e equipamentos. 

Deverá ser instalado no escritório da FISCALIZAÇÃO uma linha telefônica 

exclusiva e um computador conectado em banda larga à Internet contendo um 

processador CORE 2 DUO, freqüência clock interno 1,83 GHZ, memória de 1024 

GB, HARD DISK(disco rígido) 160 GB rpm 7200 - SATA, driver 3 ½“ para disquete 

de 1.44 MB, placa mãe OFF BOARD – ASUS P5VD2, monitor policromático tela 

plana de 19” LCD, placa de vídeo mínimo 256 MB – GFORCE 6500, placa de rede 

Realtek 10/100/1000, drive de DVD/RW (gravador de DVD), caixas de som 

amplificadas 300watts, teclado multimídia, mouse óptico 3 teclas com scroll, 

estabilizador de tensão 300VA, 01 (uma) Impressora Jato de Tinta, formato A3 , HP 

9800, sistema operacional windows XP profissional português, CDs e disquetes de 

instalação de drivers / dispositivos, toda documentação do equipamento / 

dispositivos internos, com no mínimo os seguintes softwares: Office XP ou 2003 e 

MS Project 2003 e Auto CAD 2007. Estes equipamentos deverão ter seu custo e 

manutenção incluídos no preço composto e ofertado pela CONTRATADA, 

conforme Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª edição. 
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APÊNDICE E – Planilha de Quantidade e Estimativa de Custos 

 
   

  
  

  Ref. jan/18               

CÓDIGO ORIGEM DESCRICAO UND QTDE 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

01   INSTALAÇAO DA OBRA       64.126,60 

01.04 SUDECAP TAPUME PADRAO SUDECAP (TIPO I, II E III)         

01.04.09 SUDECAP TELA-TAPUME DE POLIPROPILENO H= 1,20 M, INCL. BASE M 500,00 5,03 2.515,00 

01.04.10 SUDECAP PROTEÇAO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM E PEÇA 7X7 M 500,00 5,42 2.710,00 

01.04.11 SUDECAP FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇAO L= 7CM M 1200,00 2,59 3.108,00 

01.05 SUDECAP CERCA PADRAO SUDECAP         

01.05.05 SUDECAP TIPO 1-PECA 8X8 CADA 2,00M E 5 FIOS ARAME FARPADO M 300,00 14,81 4.443,00 

01.06 SUDECAP INSTALAÇAO PROVISORIA - CONCESSIONARIA         

01.06.01 SUDECAP PADRAO CEMIG  - TRIFASICO ATE 30 KVA UN 1,00 571,86 571,86 

01.06.05 SUDECAP PADRAO COPASA - KIT CAVALTE METAL E REGISTRO 3/4" UN 1,00 326,03 326,03 

01.08 SUDECAP REDE INTERNA E PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO         

01.08.01 SUDECAP TUBO PVC      D= 100 MM M 200,00 13,55 2.710,00 

01.08.02 SUDECAP TUBO PVC      D= 150 MM M 100,00 27,55 2.755,00 

01.08.20 SUDECAP TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=20MM (1/2") M 200,00 4,51 902,00 

01.08.21 SUDECAP TUBO PVC AGUA SOLDA E CONEXOES D=25MM (3/4") M 100,00 5,30 530,00 

01.09 SUDECAP 
CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO 
TERMICO 

        

01.09.01 SUDECAP MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 1,00 1.243,20 1.243,20 

01.09.02 SUDECAP ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO MES 12,00 894,80 10.737,60 

01.09.03 SUDECAP ESCRITORIO C/ AR CONDIC. E SANITARIO COMPLETO MES 12,00 833,58 10.002,96 

01.09.07 SUDECAP VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO MES 12,00 629,46 7.553,52 

01.09.09 SUDECAP REFEITORIO COMPLETO MES 12,00 599,24 7.190,88 

01.09.10 SUDECAP DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO MES 12,00 488,76 5.865,12 

01.11 SUDECAP SINALIZAÇAO         

01.11.01 SUDECAP PLACA 1,0X0,60M DUPLA FACE CH.GALV. 26 EM CAVALETE UNXMÊ 5,00 11,83 59,15 

01.11.02 SUDECAP PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM UNXMÊ 5,00 12,44 62,20 

01.11.03 SUDECAP PLACA 0,50X0,50M DUPLA FACE CH.GALV.22 EM CAVALETE UNXMÊ 5,00 8,06 40,30 

01.11.04 SUDECAP PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 UNXMÊ 5,00 8,64 43,20 

01.11.05 SUDECAP FAIXA 6,0X0,80M TECIDO MORIM SUPORTE EM EUCALIPTO UN 2,00 127,05 254,10 

01.11.06 SUDECAP CONE MASTER 75CM BASE DE BORRACHA CORPO POLIETILEN UN 2,00 78,31 156,62 

01.11.07 SUDECAP CONE EM PVC H= 75 CM UN 2,00 60,31 120,62 

01.11.08 SUDECAP SINALIZADOR ELET.MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN UN 2,00 113,12 226,24 

02   DEMOLIÇOES E REMOÇOES       8.817,85 

02.10 SUDECAP DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO         

02.10.01 SUDECAP CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA M2 50,00 12,28 614,00 

02.10.05 SUDECAP DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,ETC) M2 20,00 19,32 386,40 

02.11 SUDECAP DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO         

02.11.01 SUDECAP PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE M2 50,00 17,88 894,00 

02.11.02 SUDECAP PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO M2 20,00 9,57 191,40 

02.12 SUDECAP CORTE MECANICO EM CONCRETO/ASFALTO         

02.12.01 SUDECAP CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO M 50,00 1,61 80,50 

02.13 SUDECAP DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO         

02.13.01 SUDECAP SIMPLES - MANUAL M3 3,00 184,19 552,57 

02.13.02 SUDECAP ARMADO  - MANUAL M3 3,00 253,25 759,75 

02.13.03 SUDECAP SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 2,00 72,35 144,70 

02.13.04 SUDECAP ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO M3 2,00 114,73 229,46 

02.14 SUDECAP 
DEMOLIÇAO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. 
AFASTAMENTO 
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02.14.01 SUDECAP DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS M3 5,00 83,52 417,60 

02.16 SUDECAP DEMOLIÇAO, REMOÇAO E CARGA MECANICA         

02.16.01 SUDECAP DE CONSTRUÇOES DE ALVENARIA M2 5,00 4,81 24,05 

02.16.04 SUDECAP DE GABIAO M3 10,00 12,39 123,90 

02.23 SUDECAP REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO         

02.23.01 SUDECAP CERCA DE ARAME M 50,00 7,46 373,00 

02.26 SUDECAP 
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO 
DE MAO 

        

02.26.01 SUDECAP DMT <= 50,0 M M3 2,00 19,64 39,28 

02.26.02 SUDECAP 50,0 M < DMT <= 100,0 M M3 3,00 26,18 78,54 

02.27 SUDECAP CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHAO         

02.27.01 SUDECAP MANUAL M3 5,00 15,25 76,25 

02.27.02 SUDECAP MECANICA M3 10,00 1,75 17,50 

02.28 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHAO         

02.28.01 SUDECAP DMT  <= 1 KM M3 10,00 2,36 23,60 

02.28.02 SUDECAP 1 KM < DMT <= 2 KM M3 10,00 4,29 42,90 

02.28.04 SUDECAP DMT  > 5 KM M3KM   1,11 0,00 

02.29 SUDECAP 
TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM 
CAÇAMBA 

        

02.29.01 SUDECAP CAÇAMBA VG 5,00 225,00 1.125,00 

02.31 SUDECAP SUPRESSAO DE ARVORE         

02.31.01 SUDECAP SUP. ARVORE PEQ. PORTE (ATE 3M)INCLUS. CORTE LENHA UN 10,00 112,13 1.121,30 

02.31.02 SUDECAP SUPRESSAO ARVORE MEDIO PORTE INCLUS. CORTE LINHA UN 5,00 184,55 922,75 

02.31.03 SUDECAP SUPRESSAO ARVORE GRANDE PORTE INCLUS. CORTE LENHA UN 2,00 289,70 579,40 

03   TRABALHOS EM TERRA       864.726,56 

03.01 SUDECAP 
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO 
TERRENO 

        

03.01.01 SUDECAP CAPINA MANUAL DE TERRENO M2 30000,00 2,88 86.400,00 

03.01.02 SUDECAP DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M M2 40000,00 0,49 19.600,00 

03.01.03 SUDECAP DESMATAMENTO,DESTOCAMENTO E LIMPEZA,EXCL.TRANSPORT M2 20000,00 0,42 8.400,00 

03.01.05 SUDECAP ROÇAMENTO COM ROÇADEIRA MECANICA M2 2000,00 0,34 680,00 

03.01.07 SUDECAP DESTOCAMENTO, DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE VEGETAÇAO M2 1000,00 1,31 1.310,00 

03.03 SUDECAP 
ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 
M 

        

03.03.01 SUDECAP EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 4050,00 3,39 13.729,50 

03.03.02 SUDECAP EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 2025,00 4,89 9.902,25 

03.05 SUDECAP ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA         

03.05.01 SUDECAP EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 16200,00 4,22 68.364,00 

03.05.02 SUDECAP EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 8100,00 5,71 46.251,00 

03.12 SUDECAP 
CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE 
CAMINHAO 

        

03.12.01 SUDECAP MANUAL M3 1822,50 15,25 27.793,13 

03.12.03 SUDECAP MECANICA M3 4252,50 1,70 7.229,25 

03.13 SUDECAP TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA         

03.13.01 SUDECAP DMT  <= 1 KM M3 3967,50 2,36 9.363,30 

03.13.02 SUDECAP 1 KM < DMT <= 2 KM M3 3967,50 4,29 17.020,58 

03.13.03 SUDECAP 2 KM < DMT <= 5 KM M3KM 39675,00 1,93 76.572,75 

03.13.04 SUDECAP DMT  > 5 KM M3KM 238050,00 1,11 264.235,50 

03.15 SUDECAP ATERRO COMPACTADO         

03.15.01 SUDECAP COM ROLO VIBRATORIO M3 2430,00 2,90 7.047,00 

03.15.02 SUDECAP COM PLACA VIBRATORIA M3 810,00 18,44 14.936,40 

03.15.03 SUDECAP MANUAL, COM SOQUETE M3 810,00 39,27 31.808,70 

03.17 SUDECAP ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS         

03.17.01 SUDECAP H <= 1,5 M M3 33,00 39,27 1.295,91 

03.17.02 SUDECAP 1,5 M < H <= 3,0 M M3 19,80 52,36 17.278,80 
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03.17.03 SUDECAP 3,0 M < H <= 5,0 M M3 13,20 65,45 863,94 

03.18 SUDECAP 
ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESCARGA 
LATERAL 

        

03.18.01 SUDECAP H <= 1.5 M M3 49,50 3,34 165,33 

03.18.02 SUDECAP 1.5 M < H <= 3.0 M M3 19,80 4,24 83,95 

03.18.03 SUDECAP 3.0 M < H <= 5.0 M M3 19,80 4,96 98,21 

03.18.04 SUDECAP H > 5,0 M M3 9,90 5,30 52,47 

03.19 SUDECAP 
ESCAVAÇAO MECANICA DE VALAS COM DESC. S/ 
CAMINHOES 

        

03.19.01 SUDECAP H <= 1.5 M M3 82,50 4,16 343,20 

03.19.02 SUDECAP 1.5 M < H <= 3.0M M3 33,00 5,18 170,94 

03.19.03 SUDECAP 3.0 M < H <= 5.0M M3 33,00 6,20 204,60 

03.19.04 SUDECAP H > 5,0 M M3 16,50 6,54 107,91 

03.20 SUDECAP ESCAVAÇAO EM SOLO MOLE         

03.20.01 SUDECAP MECANICA COM DESCARGA DIRETA SOBRE CAMINHAO M3 14175,00 4,90 69.457,50 

03.20.02 SUDECAP ESCAVACAO EM SOLO MOLE ATE 1,50 METROS M3 2025,00 7,21 14.600,25 

03.20.03 SUDECAP ESCAVACAO EM SOLO MOLE ATE 3,50 METROS M3 2025,00 7,90 15.997,50 

03.20.04 SUDECAP ESCAVACAO EM SOLO MOLE ATE 5,50 METROS M3 2025,00 6,88 13.932,00 

03.22 SUDECAP REATERRO DE VALA         

03.22.01 SUDECAP MANUAL M3 66,00 39,27 2.591,82 

03.22.02 SUDECAP COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE M3 264,00 18,44 4.868,16 

03.23 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO         

03.23.01 SUDECAP MANUAL, COM SOQUETE M2 19,80 4,32 85,54 

03.23.03 SUDECAP COM PLACA VIBRATORIA M2 158,40 3,82 605,09 

03.23.05 SUDECAP COM ROLO VIBRATORIO M2 19,80 1,52 30,10 

03.25 SUDECAP 
TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM 
CAÇAMBA 

        

03.25.01 SUDECAP CAÇAMBA VG 50,00 225,00 11.250,00 

05   GALERIA CELULAR E/OU CONTENÇOES       96.518,79 

05.01 SUDECAP ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO         

05.01.01 SUDECAP JOGADA T 120,00 79,46 9.535,20 

05.01.02 SUDECAP ARRUMADA M3 120,00 175,04 21.004,80 

05.02 SUDECAP TUBO DE CONCRETO POROSO         

05.02.02 SUDECAP D= 0,20 M M 40,00 44,40 1.776,00 

05.03 SUDECAP CONCRETO DE REGULARIZAÇAO         

05.03.01 SUDECAP TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO M3 10,00 369,02 3.690,20 

05.04 SUDECAP FORMA INCLUSIVE DESFORMA E LIMPEZA         

05.04.01 SUDECAP FORMA DE COMPENSADO RESINADO M2 60,00 57,95 3.477,00 

05.05 SUDECAP ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO         

05.05.01 SUDECAP AÇO CA-50 OU CA-60 KG 800,00 6,86 5.488,00 

05.07 SUDECAP 
CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E 
ADENSAMENTO 

        

05.07.15 SUDECAP FCK >= 15,0 MPa M3 5,00 372,72 1.863,60 

05.07.20 SUDECAP FCK >= 20,0 MPa M3 2,00 384,60 769,20 

05.07.25 SUDECAP FCK >= 25,0 MPa M3 2,00 397,21 794,42 

05.07.35 SUDECAP FCK >= 15,0 MPA, USINADO M3 10,00 311,33 3.113,30 

05.07.40 SUDECAP FCK >= 20,0 MPA, USINADO M3 10,00 333,13 3.331,30 

05.07.45 SUDECAP FCK >= 25,0 MPA, USINADO M3 5,00 323,80 1.619,00 

05.07.46   FCK >= 30,0 MPA, USINADO M3 5,00 375,37 1.876,85 

05.09 SUDECAP 
FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL 
DRENANTE 

        

05.09.01 SUDECAP CASCALHO (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 10,00 86,20 862,00 

05.09.02 SUDECAP BRITA M3 10,00 93,39 933,90 

05.09.03 SUDECAP AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) M3 10,00 86,20 862,00 

05.11 SUDECAP MANTA DRENANTE GEOTEXTIL         
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05.11.01 SUDECAP MANTA GEOTEXTIL - 180 G/M2 - RES.TRACAO >=  9 KN/M M2 400,00 5,02 2.008,00 

05.12 SUDECAP DRENO BARBACAN         

05.12.01 SUDECAP D= 50 MM UN 100,00 5,52 552,00 

05.12.02 SUDECAP D= 75 MM UN 50,00 6,44 322,00 

05.12.03 SUDECAP D= 100 MM UN 50,00 7,35 367,50 

05.13 SUDECAP DRENOS DE GALERIA         

05.13.01 SUDECAP DRENO DE ALIVIO UN 100,00 10,59 1.059,00 

05.13.02 SUDECAP DRENO DE SERVIÇO M 20,00 144,60 2.892,00 

05.13.10 SUDECAP LIGAÇAO DE DRENO EM LATERAL DE GALERIA UN 30,00 55,50 1.665,00 

05.16 SUDECAP POÇO DE BOMBEAMENTO         

05.16.01 SUDECAP TUBO CA-1  D= 400 MM UN 2,00 571,46 1.142,92 

05.20 SUDECAP GABIAO         

05.20.01 SUDECAP TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC M3 40,00 377,06 15.082,40 

05.20.07 SUDECAP TIPO COLCHAO MALHA 6X8, FIO 2,2MM GALV.REVEST. PVC M3 20,00 521,56 10.431,20 

06   ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA       44.941,90 

06.01 SUDECAP 
FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - 
ESTRUTURA 

        

06.01.05 SUDECAP DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM M2 300,00 66,32 19.896,00 

06.09 SUDECAP 
CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM 
ESTRUTURA 

        

06.09.20 SUDECAP FCK >= 20,0 MPA M3 20,00 348,30 6.966,00 

06.09.25 SUDECAP FCK >= 25,0 MPA M3 10,00 351,55 3.515,50 

06.09.30 SUDECAP FCK >= 30,0 MPA M3 10,00 393,00 3.930,00 

07.03 SUDECAP 
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO 
VEDAÇÃO) 

        

07.03.07 SUDECAP E= 20 CM, A REVESTIR M2 120,00 56,20 6.744,00 

07.05 SUDECAP ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO         

07.05.07 SUDECAP E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO M2 80,00 48,63 3.890,40 

13   SERRALHERIA       727,97 

13.31 SUDECAP PORTAO EM TELA         

13.31.10 SUDECAP PT10-120X210CM-TUBO D=2"TELA 2", 1 FOL.DE ABRIR UN 1,00 727,97 727,97 

19   DRENAGEM       384.534,22 

19.04 SUDECAP 
REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE 
PA-1 

        

19.04.01 SUDECAP DN=  400 MM M 100,00 90,76 9.076,00 

19.04.03 SUDECAP DN=  600 MM M 50,00 164,98 8.249,00 

19.07 SUDECAP CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR         

19.07.01 SUDECAP TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO M3 60,00 337,86 20.271,60 

19.08 SUDECAP FORMA PARA BERÇO         

19.08.01 SUDECAP EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA M2 200,00 19,98 3.996,00 

19.09 SUDECAP ESTIVA DE MADEIRA         

19.09.01 SUDECAP PARA REDE TUBULAR METALICA M2   13,49 0,00 

19.10 SUDECAP ALA DE REDE TUBULAR         

19.10.03 SUDECAP D=  600 MM UN 2,00 810,12 1.620,24 

19.23 SUDECAP DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP         

19.23.02 SUDECAP D=  500 MM M 100,00 459,34 45.934,00 

19.23.03 SUDECAP D=  600 MM M 50,00 521,68 26.084,00 

19.24 SUDECAP DESCIDA D'AGUA TIPO CALHA - PADRAO SUDECAP         

19.24.02 SUDECAP D=  500 MM M 100,00 307,28 30.728,00 

19.24.03 SUDECAP D=  600 MM M 50,00 365,82 18.291,00 

19.25 SUDECAP DRENO - PADRAO SUDECAP         

19.25.01 SUDECAP TIPO A-AREIA GROSSA, BRITA 2 E TUBO POROSO, L=50CM M 100,00 79,80 7.980,00 

19.25.02 SUDECAP TIPO B-MANTA DRENANTE, BRITA 3, TUBO POROSO,L=50CM M 100,00 90,81 9.081,00 

19.25.03 SUDECAP DRENO DE TALVEGUE TIPO A (BRITA E MANTA DRENANTE) M 50,00 82,90 4.145,00 
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19.27 SUDECAP BARRAGEM - PADRAO SUDECAP         

19.27.01 SUDECAP TIPO A - SACO DE RAFIA M3 5,00 81,36 406,80 

19.27.02 SUDECAP TIPO B - SACO RAFIA 50KG (SOLO/CIMENTO-50KG/M3) M3 5,00 148,72 743,60 

19.28 SUDECAP CALHA DE BICA - PADRAO SUDECAP         

19.28.01 SUDECAP TIPO A - L= 55 CM, H= 40 CM M 100,00 81,98 8.198,00 

19.28.02 SUDECAP TIPO B - L= 115 CM, H= 92,5 CM M 100,00 197,39 19.739,00 

19.31 SUDECAP CANALETA - PADRAO SUDECAP         

19.31.02 SUDECAP TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO M 100,00 56,19 5.619,00 

19.31.03 SUDECAP TIPO 2 - D= 400 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO M 200,00 72,58 14.516,00 

19.31.04 SUDECAP TIPO 2 - D= 500 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO M 200,00 93,63 18.726,00 

19.31.05 SUDECAP TIPO 2 - D= 600 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO M 100,00 117,11 11.711,00 

19.32 SUDECAP 
ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO 
SUDECAP 

        

19.32.01 SUDECAP TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM M2 1305,00 9,63 12.567,15 

19.32.02 SUDECAP TIPO B - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM M2 391,50 20,88 8.174,52 

19.33 SUDECAP 
ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS - PADRAO 
SUDECAP 

        

19.33.01 SUDECAP TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 11 A 15 CM M2 1305,00 60,66 79.161,30 

19.33.02 SUDECAP TIPO B - PERFIL I-8" M2 40,00 118,52 4.740,80 

19.51 SUDECAP ESTRUTURA DE ESCORAMENTO         

19.51.01 SUDECAP ESTRUTURA DE ESCORAMENTO TIPO PONTALETEAMENTO M2 391,50 5,49 2.149,34 

19.53 SUDECAP LASTRO DE PEDRA         

19.53.01 SUDECAP LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 130,50 96,75 12.625,88 

20   PAVIMENTAÇAO       27.765,00 

20.01 SUDECAP REGULARIZAÇAO         

20.01.01 SUDECAP REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO M2 600,00 1,52 912,00 

20.01.02 SUDECAP REGULARIZAÇAO, COMPACT.DO SUBLEITO C/PLACA VIBRAT M2 900,00 3,82 3.438,00 

20.03 SUDECAP 
REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCL.ESCAV.E 
CARGA 

        

20.03.01 SUDECAP COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIARIO) M3 300,00 8,84 2.652,00 

20.04 SUDECAP 
SUB-BASE ESTABELA GRANUL. ENERGIA PROCTOR 
INTERMED. 

        

20.04.01 SUDECAP COM CANGA DE MINERIO DE FERRO M3 100,00 56,05 5.605,00 

20.04.03 SUDECAP COM BRITA BICA CORRIDA M3 200,00 75,79 15.158,00 

21   URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES       88.362,58 

21.03 SUDECAP MEIO FIO E CORDAO - PADRAO SUDECAP         

21.03.03 SUDECAP MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM M 100,00 34,48 3.448,00 

21.04 SUDECAP REMOÇAO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO         

21.04.01 SUDECAP PREMOLDADO DE CONCRETO M 50,00 25,48 1.274,00 

21.05 SUDECAP PASSEIOS         

21.05.01 SUDECAP DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL M2 50,00 29,00 1.450,00 

21.06 SUDECAP FORNEC. E LANÇAM. DE MATERIAL EM DRENO E PATIO         

21.06.01 SUDECAP BRITA M3 30,00 93,39 2.801,70 

21.06.02 SUDECAP AREIA M3 20,00 86,20 1.724,00 

21.06.03 SUDECAP CASCALHO M3 20,00 86,20 1.724,00 

21.07 SUDECAP 
LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO  DE MATERIAIS EM 
PASSEIO 

        

21.07.01 SUDECAP SOLO EM AREA DE PASSEIO M3 10,00 13,09 130,90 

21.08 SUDECAP 
MURO DE VEDAÇAO DE CONCRETO PREMOLD. TIPO 
CALHA"V" 

        

21.08.08 SUDECAP ALTURA LIVRE= 2,5M, SAPATA CONCRETO 1:3:6, 30X50CM M 10,00 255,25 2.552,50 

21.15 SUDECAP CERCA DE MOURAO A CADA 2,5 M         

21.15.02 SUDECAP TIPO 2-MOURAO DE CONCRETO E 8 FIOS DE ARAME M 50,00 37,87 1.893,50 

21.15.04 SUDECAP TIPO 4-MOURAO CONCRETO PV E 8 FIOS DE ARAME FARPAD M 100,00 84,61 8.461,00 

21.30 SUDECAP GRAMACAO, INCLUSIVE PLANTIO         
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21.30.06 SUDECAP GRAMA SAO CARLOS - AXONOPUS COMPRESSUS M2 3000,00 12,62 37.860,00 

21.30.07 SUDECAP GRAMA ESMERALDA - WILD ZOYSIA M2 2000,00 12,34 24.680,00 

21.31 SUDECAP 
PREPARO DE COVAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DA 
MUDA 

        

21.31.01 SUDECAP DE ARVORES HMIN= 1,80M, COVA 60X60X60 CM UN 10,00 17,06 170,60 

21.31.02 SUDECAP DE ARVORES HMIN=> 2,50M, COVA 60X120X60 CM UN 5,00 34,12 170,60 

21.31.07 SUDECAP DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL UN 3,00 7,26 21,78 

21.32 SUDECAP FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAISAGISMO:         

21.32.01 SUDECAP TERRA VEGETAL M3   61,49 0,00 

50   EQUIPAMENTOS DE APOIO       66.570,00 

50.05 SUDECAP BETONEIRA         

50.05.10 SUDECAP CHP/BETONEIRA 400 L, SEM CARREGADOR H 400,00 2,27 908,00 

50.06 SUDECAP BOMBA D'AGUA E LAMA         

50.06.02 SUDECAP CHP/BOMBA HIDROSUL 2" ASI-250-36M3/H C/20M MANGUEI H 200,00 6,09 1.218,00 

50.10 SUDECAP CAMINHAO, CARROCERIA E CAVALO MECANICO         

50.10.08 SUDECAP CHP/CAMINHAO BASCULANTE FORD 1317 WE H 200,00 75,15 15.030,00 

50.11 SUDECAP CARREGADEIRA         

50.11.10 SUDECAP CHP/CARREGADEIRA CAT-950G - NACIONAL 180 HP H 200,00 181,97 36.394,00 

50.31 SUDECAP MAQUINA E APARELHO DE SOLDA         

50.31.10 SUDECAP CHP/GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A H 200,00 65,10 13.020,00 

50.41 SUDECAP EQUIPAMENTOS DE APOIO         

    PIEZÔMETRO       21.000,00 

95.11.02 COTAÇÃO 
PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CÉLULA PIZOMÉTRICO 
DIAMETRO 3/4" 

UN 6,00 3.500,00 21.000,00 

    ESTAÇÕES       4.000,00 

95.11.02 COTAÇÃO INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO FLUVIOMÉTRICA CANAL ABERTO UN 1,00 120.000,00 120.000,00 

    ENSAIOS        38.104,20 

95.11.02 SUDECAP PERMEABILIDADE "IN SITU" UN 20,00 210,00 4.200,00 

97.01.01 SUDECAP ENSAIO DE SOLO - TEOR DE UMIDADE NATURAL UN 20,00 90,5   

97.01.02 SUDECAP ENSAIO DE SOLO - TEOR ESPECIFICO NATURAL UN 20,00 125,20 2.504,00 

97.01.03 SUDECAP ENSAIO DE SOLO - PESO ESPECIFICO DOS GRAOS UN 20,00 83,74   

97.01.04 SUDECAP ENSAIO DE SOLO - GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO UN 20,00 82,19 1.643,80 

97.01.05 SUDECAP 
ENSAIO DE SOLO -
GRANULOM.PENEIRAMENTO,SEDIMENTAÇAO 

UN 20,00 221,34   

97.01.10 SUDECAP ENSAIO DE SOLO - COMPACTACAO PROCTOR INTERMEDIARIO UN 20,00 111,57 2.231,40 

97.01.22 SUDECAP ENSAIO DE SOLO - COMPRESSAO SIMPLES UN 20,00 432   

97.01.23 SUDECAP ENSAIO DE SOLO - COMPRESSAO TRIAXIAL RAPIDO UN 5,00 561,80 2.809,00 

98.02.04 SUDECAP 
ENSAIO CALDA DE CIMENTO - RESISTENCIA A 
COMPRESSAO 

UN 5,00 36,5   

98.04.02 SUDECAP ENSAIO DE CONCRETO - AJUSTE NO TRACO UN 5,00 667,00 3.335,00 

95.01.01 SUDECAP 
MOBILIZACAO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" 

VB 10,00 809   

95.01.02 SUDECAP PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" M 50,00 75,62 3.781,00 

95.01.03 SUDECAP 
DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE 
EQUIPAMENTOS POR FURO 

UN 1,00 160   

95.02.01 SUDECAP MOBILIZACAO SONDAGEM A TRADO D= 20CM VB 10,00 630,00 6.300,00 

95.02.02 SUDECAP PERFURACAO SONDAGEM A TRADO D= 20CM M 50,00 50,8   

95.03.01 SUDECAP SONDAGEM POR POCO M3 40,00 282,50 11.300,00 

    ADMINISTRAÇÃO LOCAL         

  COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 436.483,02 436.483,02 

    TOTAL SEM BDI       2.044.437,18 

    TOTAL COM BDI (30%) 
      2.6

57.768,33 
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ANEXO B - Principais Projetos  
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ANEXO C - Licença Ambiental 
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ANEXO D - Manual de Operação 

 


